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1 ALLMÄN INFORMATION
1.1 Kontaktuppgifter

Support

Om du inte hittar den information du behöver i denna handbok, eller om du har frågor eller
problem, kan du kontakta Brainlabs support:

Område Telefon och fax E-post

USA, Kanada, Central- och
Sydamerika

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

us.support@brainlab.com

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

Storbritannien Tel: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Spanien Tel: +34 900 649 115

Frankrike & fransktalande om-
råden Tel: +33 800 676 030

Afrika, Asien, Australien, Euro-
pa

Tel: +49 89 991568 1044
Fax: +49 89 991568 5811

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

Förväntad livslängd

Brainlab tillhandahåller minst åtta års service för Kick 2 navigeringsstation och minst fem års
service för EM-spårningsenheten. Under denna tidsperiod erbjuds såväl reservdelar som
support på plats.

Feedback

Trots noggrann granskning kan denna användarhandbok innehålla fel. Kontakta oss på
user.guides@brainlab.com om du har förslag på förbättringar.

Tillverkare

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

Upphovsrätt

Denna handbok innehåller information om äganderätt som skyddas av upphovsrätt. Ingen del av
denna handbok får reproduceras eller översättas utan uttryckligt skriftligt tillstånd från Brainlab.

Varumärken som tillhör Brainlab

• Brainlab® är ett registrerat varumärke som tillhör Brainlab AG.
• Kick® är ett registrerat varumärke som tillhör Brainlab AG.

Patentinformation

Denna produkt kan omfattas av ett eller flera patent eller pågående patentansökningar. För
detaljer se: www.brainlab.com/patent.

CE-märke

CE-märket visar att Brainlab-produkten uppfyller de grundläggande kraven i rå-
dets direktiv 93/42/EEG (”MDD”).
Kick 2 navigeringsstation är en klass IIb-produkt enligt de regler som fast-
ställs i MDD.

Kasseringsanvisningar

När en medicinteknisk produkt når slutet på sin funktionella livstid ska produkten rengöras från allt
biomaterial/alla biorisker och kasseras på ett säkert sätt i enlighet med tillämpliga lagar och
föreskrifter.

Elektrisk och elektronisk utrustning får endast kasseras i enlighet med lagstadgade be-
stämmelser. För att få information om WEEE-direktivet (om avfall som utgörs av eller
innehåller elektrisk och elektronisk utrustning) eller relevanta ämnen som kan finnas i
den medicintekniska utrustningen, besök följande adress:
www.brainlab.com/sustainability

Rapportera incidenter gällande produkten

Du måste rapportera varje allvarlig incident som kan ha inträffat i samband med denna produkt till
Brainlab, och inom Europa även till din motsvarande nationella behöriga myndighet för
medicintekniska produkter.

Försäljning i USA

Enligt federal lag i USA får denna produkt endast köpas av eller på order av läkare.

Juridisk information
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1.3 Symboler

Varningar

Varning
Varningar anges med triangulära varningssymboler. De innehåller säkerhetskritisk
information om möjliga skador, dödsfall eller andra allvarliga konsekvenser som är
förknippade med användning eller felaktig användning av utrustningen.

Försiktighetsuppmaningar

Försiktighetsuppmaningar anges med runda försiktighetssymboler. De innehåller viktig
information om potentiella funktionsfel på utrustningen, fel på utrustningen, skador på
utrustningen eller skador på egendom.

Anmärkningar

OBS: Anmärkningar är formaterade i kursiv stil och påvisar ytterligare praktiska råd. 

Symboler på hårdvarukomponenter

Nedanstående symboler kan förekomma på systemet.

Symbol Förklaring

Patientansluten del av typ BF
OBS: Patientanslutna delar som har ledande kontakt med patienten, eller som har
medellång eller långvarig kontakt med patienten. 

Potentialutjämning
OBS: Att identifiera terminalerna som, när de är sammankopplade, får de olika delar-
na av en utrustning eller ett system till samma potential, inte nödvändigtvis jordens
potential (jord). 

Förvaras torrt

Temperaturgräns
OBS: Anger de temperaturgränser som den medicintekniska enheten säkert kan ex-
poneras för. 

Fuktighetsgräns
OBS: Anger det luftfuktighetsintervall som den medicintekniska enheten säkert kan
exponeras för. 

Gräns för atmosfäriskt tryck
OBS: Anger det intervall av atmosfäriskt tryck som den medicintekniska enheten sä-
kert kan exponeras för. 

Antal artiklar som medföljer

Tillverkarens batchkod
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Symbol Förklaring

Tillverkarens serienummer

Referensnummer (artikelnummer)
OBS: Anger Brainlabs produktnummer. 

Tillverkningsdatum
OBS: Datumet uttrycks såsom i ISO 8601 som ÅÅÅÅ-MM-DD. 

Tillverkare

IPXY

Skydd mot vätskeintrång
• Skydd mot främmande fasta substanser (nummer 0 till 6 eller bokstaven X).
• Skydd mot främmande vätskor (nummer 0 till 9 eller bokstaven X).

OBS: Bokstaven X anges om tillräckligt med data för att ange en skyddsnivå inte har
sammanställts. 

Enligt federal lag i USA får denna utrustning endast säljas av eller på order av läkare

Omkopplare att sätta enheten i standbyläge

Innehåller en Rf-sändare för användning

Unik enhetsidentifiering

Se användarhandboken eller broschyren

Titta inte direkt in i laserstrålen och rikta inte in laserstrålen mot patientens ansikte
eller ögon

(Spectra-kamera)
Laserstrålning avges från öppningen
Titta inte in i strålen
Klass-2-laserprodukt
Max uteffekt 1 mW våglängd 635 nm
ANSI Z136.1 (2000), IEC 60825-1 (2001)
FDA/CDRH 21 CFR 1040.10 och 1040.11 utom för avvikelser i enlighet med Laser
Notice No. 50, daterad 26 juli 2001

(Vega-kamera)
Laserstrålning avges från öppningen
Titta inte in i strålen
Klass-2-laserprodukt
Max uteffekt 1 mW våglängd 635-670 nm
ANSI Z136.1 (2014), IEC 60825-1 (2014)
FDA/CDRH 21 CFR 1040.10 och 1040.11 utom för avvikelser i enlighet med Laser
Notice No. 50, daterad 24 juni 2007

Symboler
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Symbol Förklaring

Vältrisk: Flytta inte vagnen när bromsarna är tillslagna eller om enheten blockeras av
hinder

Massa

Starkt magnetfält

ALLMÄN INFORMATION
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1.4 Att använda systemet

Avsedd användning av systemet

Kick 2 navigeringsstation är avsedd att användas som en mobil dataplattform med en eller flera
programvarutillämpningar. Kick 2 navigeringsstation underlättar visning samt både utbyte och
interaktion med data. Kick 2 navigeringsstation erbjuder också interaktion med externa/
extraenheter och komponenter inom definierade prestandaspecifikationer under användning i den
avsedda användningsmiljön.
Om en lämplig spårningsenhet integreras och lämplig programvara används kan Kick 2
navigeringsstation användas som navigeringsstation.

Avsedd användarprofil

Följande beskriver de avsedda användarna av systemet och deras respektive uppgifter.
Kliniskt team:
• Icke-sterila förberedelser och iordningsställande före operation
• Icke-steril hantering av enheten under operationen, (t.ex. förflyttning av vagn)
• Steril eller icke-steril interaktion med videor, bilder och data
• Avstängning, iordningsställande och förvaring av utrustningen efter operationen

Städpersonal:
• Rengöring av enheten efter avstängning

Sjukhustekniker:
• Underhåll
• Kontrollera enhetens elektriska säkerhet under dess livslängd
• Kassering av enheten efter dess livslängd

Brainlabs service:
• Installation av enheten, inklusive uppackning och transport av enheten
• Utbildning av användare på enheten
• Felsökning och reparation av enheten

Patientgrupp

Den avsedda patientgruppen består av patienter som skulle kunna behandlas med Brainlab-
program som har släppts för Kick 2 navigeringsstation.
Se relevant Användarhandbok för programvara för mer information.

Plats för användning

Systemet är endast avsett för användning inomhus, i professionell hälsovårdsmiljö.

Användningsfrekvens

Användningsfrekvensen definieras som mellan en gång per månad och flera gånger per vecka.

Väsentliga prestanda

Eftersom väsentliga prestanda definieras efter kliniska funktioner, är den beroende av vilket
Brainlab-program som används och den kliniska proceduren. Se motsvarande
Användarhandbok för programvara för att se om en väsentlig prestanda är definierad, och i så
fall vilken.

Att använda systemet
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Frekvent använda funktioner

Följande funktioner används ofta på Kick 2:
• Förflyttning och placering av enheten före och efter en operation
• Anslutning/frånkoppling av enheter från tredje part
• Överföring av patientdata till enheten
• Icke-steril förflyttning av enheten under en operation
• Steril användning av pekskärmen
• Start/avstängning
• Rengöring av enheten
• Förberedelse för transport och packning av transportsats

Varsam hantering av hårdvara

Systemets komponenter och tillhörande instrumentering består av mycket exakta
mekaniska delar. Hantera dem med varsamhet.

Rimlighetsgranskning

Varning
Innan en patient behandlas ska rimligheten för allt in- och utflöde av information till och
från systemet granskas.

ALLMÄN INFORMATION
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1.5 Kompatibilitet med medicintekniska produkter
och program

Utrustning som inte kommer från Brainlab

Varning
Att använda kombinationer av medicintekniska produkter som inte har godkänts av
Brainlab kan påverka säkerheten och/eller effektiviteten hos enheterna negativt, samt
utsätta patient, användare och/eller miljön för fara.

Andra Brainlab-instrument

Ytterligare instrumentering kan bli tillgänglig efter att denna användarhandbok publicerats.
Kontakta Brainlabs support om du har frågor om kompatibilitet.

Varning
Använd endast instrument och reservdelar som specificerats av Brainlab. Användning av
icke godkända instrument/reservdelar kan påverka säkerheten och/eller effektiviteten hos
den medicinska utrustningen negativt, samt utsätta patient, användare och/eller miljön för
fara.

Instrumentmontering

Om instrumentering används tillsammans med denna produkt, se till att alla instrument är korrekt
monterade enligt instruktionerna i motsvarande Användarhandbok för instrument.

Kompatibel medicinsk programvara från Brainlab

Endast medicinsk programvara från Brainlab som specificerats av Brainlab får installeras och
användas med systemet. Kontakta Brainlabs support för upplysningar kring kompatibiliteten med
Brainlab-programvara.

Programvara som inte kommer från Brainlab

Endast behöriga anställda vid Brainlab får installera programvara i Brainlab-systemet. Inga
programvaror får installeras eller avinstalleras.

Uppdateringar

Varning
Uppdateringar av operativsystemet (snabbkorrigeringar) eller tredjepartsprogram ska
göras utanför klinisk arbetstid och i en testmiljö för att verifiera korrekt drift av Brainlab-
systemet. Brainlab övervakar utgivna Windows Hotfixes (Windows snabbkorrigeringar) och
kommer att känna till, för vissa uppdateringar, om problem kan förväntas. Kontakta
Brainlabs support vid problem med snabbkorrigeringar av operativsystemet.

Virusscanning och illasinnad programvara

Brainlab rekommenderar att systemet skyddas med den senaste antivirusprogramvaran.
Tänk på att vissa inställningar för skyddsprogram mot illasinnad programvara (t.ex. virusscannrar)
kan påverka systemets prestanda negativt. Om realtidsscanningar utförs och varje filtillgång
övervakas kommer till exempel inläsning och sparande av patientdata att gå trögt. Brainlab

Kompatibilitet med medicintekniska produkter och program
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rekommenderar att realtidsscanningar inaktiveras och att virusscanningar utförs under icke-klinisk
tid.

Varning
Se till att ditt antivirusprogram inte modifierar några Brainlab-kataloger, specifikt:
• C:\Brainlab, D:\Brainlab, F:\Brainlab, etc.
• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData, etc.

Varning
Ladda inte ned eller installera uppdateringar under behandlingsplanering.
Kontakta Brainlab support för mer information om dessa frågor.

Microsoft säkerhetsuppdateringar för Windows och uppdateringar av drivrutiner

Brainlab medger endast installation av säkerhetspatchar. Installera inte några servicepaket eller
frivilliga uppdateringar. Verifiera dina inställningar för att se till att uppdateringar laddas ned och
installeras korrekt och vid en lämplig tidpunkt. Uppdatera inte drivrutinerna på Brainlab-
plattformar.
Se Brainlabs webbplats för mer information om inställningar och en lista över
säkerhetsuppdateringar från Microsoft som blockerats av Brainlabs support.
Adress: www.brainlab.com/updates
Lösenord: WindowsUpdates!89
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1.6 Utbildning och dokumentation

Brainlab-utbildning

Alla användare måste innan de använder systemet delta i ett obligatoriskt utbildningsprogram som
hålls av Brainlabs auktoriserade representant för att säkerställa säker och lämplig användning.

Handlett stöd

Innan systemet används för kirurgiska procedurer där datorledd navigering anses kritiskt, ska ett
tillräckligt antal fullständiga procedurer utföras tillsammans med en representant från Brainlab.

Ansvar

Varning
Detta system ger endast assistans till kirurgen, och ersätter inte kirurgens erfarenhet och/
eller ansvar under användningen av det. Det måste alltid vara möjligt för användaren att
fortsätta utan hjälp av systemet.
Endast utbildad medicinsk personal får använda systemets komponenter och tillhörande
instrument.

Förlängd operationstid

Brainlabs navigeringssystem utgör känslig teknisk utrustning. Beroende på installationen i
operationssalen, patientpositioneringen, beräkningarnas varaktighet och komplexitet kan
operationens varaktighet när navigering används variera. Användaren ska avgöra om en potentiell
förlängning är acceptabel för respektive patient och behandling.

Att läsa användarhandböcker

I denna handbok beskrivs komplex medicinsk programvara eller medicinsk utrustning som måste
användas med försiktighet.
Det är därför viktigt att alla användare av systemet, instrumentet eller programvaran:
• Läser denna handbok noggrant innan de hanterar utrustningen
• Alltid har tillgång till denna handbok

Tillgängliga användarhandböcker

OBS: Tillgängliga användarhandböcker varierar beroende på Brainlab-produkt. Kontakta Brainlab
support om du har frågor beträffande användarhandböckerna som du har fått. 

Användarhandbok Innehåll

Användarhandböcker för
programvara

• Översikt över behandlingsplanering och bildledd navigering
• Beskrivning av inställning av systemet i operationssalen
• Detaljerade programinstruktioner

Användarhandböcker för
hårdvara

Detaljerad information om hårdvara för strålbehandling och kirurgi,
vanligtvis definierad som stora komplexa instrument

Användarhandböcker för in-
strument Detaljerade anvisningar om hantering av instrument

Handbok för rengöring, des-
infektion och sterilisering

Detaljinformation om rengöring, desinfektion och sterilisering av in-
strument

Utbildning och dokumentation
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Användarhandbok Innehåll

Användarhandbok för sy-
stem Detaljerad information om systeminstallation

Teknisk användarhandbok Detaljerad teknisk information om systemet, inklusive specifikatio-
ner och efterlevnad

System- och Teknisk använ-
darhandbok

Kombinerar innehållet i användarhandbok för system och teknisk
användarhandbok

ALLMÄN INFORMATION
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2 SYSTEMÖVERSIKT
2.1 Översikt

Kick 2 navigeringsstation

Kick 2 navigeringsstation är en mobil navigeringsstation för bildledd kirurgi som består av:
• En monitorvagn med en medicinsk datorenhet (MCU) samt en bildskärm med pekskärmsteknik
• En spårningsenhet:

- En kameravagn bestående av en optisk spårningsenhet samt alla komponenter som behövs
för att säkerställa att den går att använda i kombination med monitorvagnen

- ELLER
- En elektromagnetisk spårningsenhet samt alla komponenter som behövs för att säkerställa

att den går att använda i kombination med monitorvagnen
Spårningsenheten samlar in spårningsdata genom att detektera antingen reflekterat (t.ex. infrarött
ljus) eller avgivna elektromagnetiska vågor från registreringsenheter, anordningar och instrument.
Resulterande spårningsdata överförs till datorn, där de behandlas vidare av
mjukvaruprogrammen.

Elektromagnetisk spårning

Elektromagnetisk spårning (EM-spårning) använder en EM-fältgenerator för att skapa en känd
volym av ett varierande magnetfält. Detta fält inducerar spänning i spolar som sitter på insidan av
EM-instrumenten.
Utifrån styrkan och fasen på de inducerade spänningarna beräknas instrumentets position inuti
intresseområdet. Brainlabs program använder inmatningen från denna spårningsenhet för att visa
den tredimensionella positionen för EM-instrumenten i förhållande till EM-patientreferensen.

SYSTEMÖVERSIKT
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2.2 Systeminstallation
2.2.1 Översikt

Installation

Kick 2 levereras förinstallerad och klar för användning.
Samtliga systemkomponenter är lämpliga för kontinuerlig drift under kirurgiska ingrepp.

Störningar

Kick 2 har inte någon väsentlig prestanda enligt definitionen i IEC 60601-1. Inverkan av
elektromagnetiska störningar kan dock minska prestandan.
Starka elektromagnetiska störningar kan påverka touch-tekniken och orsaka förlust av den
trådlösa nätverksanslutningen. Om pekskärmen inte reagerar som den ska eller skapar
fantomberöringsaktiveringar ska Kick 2 navigeringsstation flyttas.
Frekvens eller sändningsfrekvensband: 2,4 GHz och 5 GHz med en bandbredd på 20 MHz enligt
standard 802.11a/b/g, 40 MHz enligt 802.11n och upp till 160 MHz enligt 802.11ac.

Varning
Systemet producerar elektromagnetiska fält som kan störa annan känslig utrustning och
kan i sin tur även störas av andra elektromagnetiska fält.
Elektromagnetiska störningar från andra enheter i närheten kan störa spårningsalgoritmerna så
att ett statiskt EM-instrument visas som om det vore i rörelse. Försök med att flytta den andra
utrustningen/utrustningarna.
Ett spårat instrument med en motoriserad del (t.ex. en rakapparat) kan störa spårningen medan
motorn används. Lita inte på spårningsinformationen medan motoriserade instrument används.

MR-säkerhet

Varning
Kick 2 har inte testats i MR-miljö.

Varning
EM-spårningsenheten är inte avsedd för användning i MR-miljö, eftersom magnetfälten
som skapas av EM-fältgeneratorn och MR-skannern kan påverka varandra.

Systemets position

Se till att systemet (inklusive Em-spårningsenheten) är inställt på ett sådant sätt att nätkontakten
är lätt åtkomlig. I händelse av funktionsfel måste du enkelt kunna koppla ur nätkablarna.
Se till att systemet (inklusive EM-spårningsenheten) installeras så att det inte är möjligt för
patienten att vidröra eller komma i kontakt med utrustningen. Anslutningspanelen måste vara
vänd bort från användarna och patienten.

Elektromagnetisk kompatibilitet

Speciella försiktighetsåtgärder beträffande elektromagnetisk kompatibilitet (EMK) måste
installeras och tas i drift enligt EMK-informationen som finns i denna handbok.

Systeminstallation
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Exempel på installation

④

① ② ③

Figur 1  

Installationsproceduren beskriver hur enheten ska placeras i operationssalen och hur
spårningsenheten ska anslutas (Kick 2 Spectra kameravagn visas ovan).

Steg

1. Ta bort skyddshöljet innan du går in i operationssalen.

2. Placera systemet i operationssalen.
OBS: Placera inte monitorn eller någon del av systemet direkt över patienten. 

3. Lås alla bromsar på monitorvagnen.

4. Flytta monitorn till önskad plats.

5. Installera spårningsanordningen enligt medföljande instruktioner.

6. Anslut Ethernetkabeln till porten för spårningsenheten ④ på monitorvagnen.

7. Anslut nätkabeln till monitorvagnen ③ och anslut den till eluttaget.

8. Anslut nätkabeln till spårningsenheten ① och anslut den till eluttaget.

9. Anslut Ethernetkabeln till nätverksporten ② på spårningsenheten.
Systemet är nu klart för påslagning.

SYSTEMÖVERSIKT

System- och Teknisk användarhandbok Rev. 1.5 Kick 2 navigeringsstation 21



2.2.2 Installation i operationssalen

Allmän information

Exemplet på installation nedan är bara ett förslag. För en detaljerad installationsbeskrivning, se
relevant Användarhandbok för programvara.

Exempel på installation av Kick 2 navigeringsstation

Figur 2  

I följande exempel visas Kick 2 med en spårningsenhet (i detta exempel Kick 2 Spectra
kameravagn).

Installation i operationssalen
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Exempel på installation av Kick EM

Exemplet på installation nedan är bara ett förslag. För en detaljerad installationsbeskrivning, se
relevant Användarhandbok för programvara.

①                                                               ②
Figur 3  

Alternativ

① Exempel på installation EM-fältgeneratorns fästplatta

② Exempel på installation EM-fältgeneratorns positioneringsarm

SYSTEMÖVERSIKT
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2.3 Korrekt systemhantering
2.3.1 Översikt

Korrekt hantering

Före operation ska en visuell inspektion utföras av systemet inne i operationssalen. Se till att
nätströmskabeln sitter i ordentligt innan du startar ingreppet. Använd inte utrustningen om du
misstänker att den har skadats på något sätt.

Varning
Före operation ska ett funktionstest utföras. Se till att systemet startar upp korrekt och att
patientuppgifterna laddas upp korrekt i det aktuella navigeringsprogrammet samt att
kommunikation med spårningsenheten finns tillgänglig. Kontrollera att kameraenheten
avger ett ljud och att lysdioderna tänds, och att kommunikation har upprättats med
basstationen.

Patientsäkerhet

Komponenterna får aldrig komma i fysisk kontakt med patienten.

Modifiering

Gör inte några modifieringar av Kick 2 navigeringsstation. Endast personal som certifierats av
Brainlab får göra modifieringar.

Varning
Använd endast de systemkomponenter som levereras av Brainlab. Modifiera inte systemet
på något sätt. Att förändra systemet eller använda det på något annat sätt än vad som
avsetts kan leda till allvarlig skada på patienten, användaren eller tredje part.

Risk för elektriska stötar

För att förhindra elektrisk stöt eller permanent skada på systemet får du inte utsätta Kick 2
navigeringsstation för alltför mycket fukt.

Varning
Vidrör aldrig patienten och några systemkomponenter eller elektriska gränssnitt samtidigt,
på grund av möjlig elektrostatisk urladdning.

Varning
Tillförlitlig jordning kan endast uppnås om Kick 2 navigeringsstation är ansluten till ett
likvärdigt uttag märkt ”Hospital Only” (Endast sjukhus) (”Hospital Grade” i Nordamerika).
Anslut Kick 2 navigeringsstation endast till ett skyddsjordat nätuttag. Förbigå inte skyddet
genom att använda en förlängningssladd. Att inte göra det kan leda till personskada.
Vidrör inte stickproppskontakter.

Lämplig positionering

För att undvika skador på Kick 2 navigeringsstation, annan utrustning eller människor, får
systemet endast flyttas, parkeras eller användas i respektive lämpligt läge.
Kick 2 navigeringsstation får endast användas på plant underlag.
Ha bromsarna på Kick 2 navigeringsstation låsta under användning.
Placera inte Kick 2 eller några delar av systemet över patienten.

Korrekt systemhantering
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Radiostörningar

Varning
Detta system är endast avsedd att användas av vårdpersonal. Det kan orsaka
radiosändningar eller störa driften av annan utrustning i närheten. Det kan bli nödvändigt
att vidta lindrande åtgärder, t. ex. att rikta om eller flytta Kick 2 navigeringsstation eller
skärma av lokalen.
Bärbar och mobil radiofrekvenskommunikation kan påverka utrustningen.
Annan operationsutrustning kan orsaka störningar på Kick 2 navigeringsstation, även om den
överensstämmer med CISPR-strålningsreglerna.

Miljöbegränsningar

Varning
Systemets komponenter är inte lämpliga för användning i närvaro av lättantändliga
anestesiblandningar innehållande luft, syre eller lustgas.
Placera inte systemkomponenterna på instabilt underlag där systemet kan tippa över och skadas
allvarligt.

Skyddsöverdrag

Förvara skyddshöljena på ett rent och torrt ställe under operationen.

Relaterade länkar

Parkering och förvaring på s. 117
Miljökrav på s. 150

SYSTEMÖVERSIKT
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2.3.2 Rörliga delar

Försiktighetsåtgärder

Pekskärmens färger kan visas felaktigt om inte skärmen är korrekt positionerad. Användarens
synfält måste vara vinkelrätt mot pekskärmen för att färgerna ska se ut på rätt sätt.

Klämpunkter

Var oerhört noga med att inte klämma fingrar eller andra kroppsdelar när moni-
torn placeras. Fogar på monitorvagnen som man kan klämma sig i är bland
annat:

Spaken för att fästa stången

Monitorhandtaget (under montering)

Hjulen

Rörliga delar
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3 MONITORVAGN
3.1 Monitorvagn

Allmän information

Monitorvagnen fungerar som en ”basstation” för anslutning av lämpliga spårningsenheter.
Monitorn kan lutas för att uppnå en god visningsvinkel för användaren. För steril användning ska
Kick-monitoröverdrag användas.

Funktionsprincip

Med hjälp av MCU behandlar Kick 2 navigeringsstation information och data som kan visas på
skärmen eller tillhandahållas vid gränssnittskopplingar på användarpanelen. En projicerad
kapacitiv pekskärm gör det möjligt för användaren att interagera med datainformationen. Om en
lämplig spårningsenhet integreras och lämplig programvara används kan Kick 2 användas som
navigeringsstation.

MONITORVAGN
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3.1.1 Monitorvagnens komponenter

Monitorvagnens komponenter

①

③
②

④

⑤

⑥

⑧

⑦

Figur 4  

Nr Komponent

① Hjul

② Monitorvagnens handtag (en frikopplingsknapp sitter på baksidan av handtaget, inte
synlig)

③ Monitorgångjärn

④ Pekskärm

⑤ Monitorkabel (ej synlig på bilden)

⑥ Monitorstång med kabelkrokar

⑦ Strömbrytare

⑧
Monitorvagnens underrede, innehållande:
• Medicinsk datorenhet
• Anslutningspanel

Monitorvagnens komponenter

28 System- och Teknisk användarhandbok Rev. 1.5 Kick 2 navigeringsstation



Anslutningspanel

①

⑤

③

②

④

⑥

⑧

⑨

⑦

Figur 5  

Nr Komponent

① Nätanslutning

② Potentialutjämning

③ S-Video In

④ Video In

⑤ Hospital Network (Sjukhusnätverk)

⑥ Spårningsenhet

⑦ USB 2.0

⑧ USB 3.0

⑨ Mikroskop/video ut

Spårningsenhet

Kick 2 navigeringsstation (artikelnummer 18190) kan användas med vilken som helst av
följande komponenter:

Komponent Artikelnummer

Kick 2 Spectra kameravagn 18178

Kick 2 Vega kameravagn 18172

Löstagbara komponenter

Kick 2 navigeringsstation (artikelnummer 18190) består av följande komponenter:

Komponent Artikelnummer

Bildskärm med gångjärn (”monitor”) 18171-18

Monitorstång 18071-04

Skyddsöverdrag för monitor 18174-02

DVD-enhet för Kick 2.0 (tillval) 18176

MONITORVAGN
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Komponent Artikelnummer

Adapter (USB till ethernet) (tillval) 18177

Adapter (USB till ethernet) (tillval) 19903-66

EM-komponenter

Kick 2 navigeringsstation (artikelnummer 18190) kan användas med följande komponenter:

Komponent Artikelnummer

EM-basstation 18092-02A

EM-fältgenerator 18092-08/18092-08A

Monitorvagnens komponenter
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3.1.2 Monitor

Allmän information

Kick 2 är försedd med en monitor med pekskärm.
Visningsalternativen varierar beroende på programvaran och användarinställningarna. För mer
information, se relevant Användarhandbok för programvara.

Ej för diagnostisk användning

Pekskärmen uppfyller inte standarden DIN EN 6868-157 och är inte avsedd för diagnostiskt bruk.
Videobilder är inte lämpliga för diagnostisk användning.

Monitorkomponenter

①

②

Figur 6  

Nr Komponent

① Monitorfrikopplingsknapp (på monitorhandtagets baksida)

② Pekskärm

Användning av pekskärm

Rengör pekskärmen före användning.
• När systemet har ström är pekskärmen alltid på och kan användas.
• Placera monitorn så att den inte stör operationen eller operationspersonalens rörlighet.

Skydda pekskärmens yta

Använd inte en skadad pekskärm. Kontrollera alltid pekskärmens skick innan du påbörjar en
procedur.
Använd inte vassa verktyg på pekskärmen.

Korrekt användning av vagnen

Fäst eller häng inte något på monitorvagnen, såvida inte detta specificeras av Brainlab och luta
dig inte mot monitorvagnen. Att göra det kan få vagnen att tippa över.

MONITORVAGN
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3.1.3 Rörelseområde

Monitorrotation

Monitorn kan roteras med monitorgångjärnet på det horisontella planet:
• 22° bakåt
• 10° framåt

Visningsvinkeln för monitorn är minst 80° i alla fyra riktningarna.

Rörelseområde
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3.1.4 Monitorvagnens ventilation

Ventilationsområde

①

Figur 7  

Nr Ventilationsområde

① Undersidan av monitorvagnens underrede (på båda sidor)

Säkerställande av ventilation

Ventilationsöppningarna på systemet får ej blockeras eller täckas, till exempel med överdrag. Luft
måste få cirkulera genom ventilationsöppningarna för att säkerställa korrekt drift och för att
undvika överhettning.
Placera inte systemet nära eller över ett element eller värmeutsläpp, eller i direkt solljus.

MONITORVAGN
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Monitorvagnens ventilation
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4 KAMERAVAGN
4.1 Installation av kameravagnen
4.1.1 Kameravagnens position

Sterilt fält

Kameravagnen är icke-steril. Den får inte användas i patientmiljön.
Låt inte några komponenter komma in i det sterila fältet.

Störningar

Kameravagnen har inte någon väsentlig prestanda enligt definitionen i IEC 60601-1. Påverkan av
elektromagnetiska störningar kan dock minska prestandan, t.ex. begränsad spårningsvolym eller
funktionsfel.
Om kamerans infraröda ljus stör andra enheter, flytta dessa enheter och/eller kameran så att
störning undviks.
Kamerans infraröda ljus kan störa annan IR-baserad operationsutrustning, t.ex. fjärrkontroller,
pulsoximetrar eller IR-känsliga mikroskop.

Hur man positionerar kameravagnen på ett säkert sätt

Steg

1. Ta bort skyddshöljet innan du går in i operationssalen.

2. Placera kameravagnen i operationssalen.
OBS: Placera inte några komponenter rakt över patienten. 

3. Lås alla bromsar på kameravagnen.

4. Flytta kameran till önskad position.

5. Anslut alla kablar på anslutningspanelen.

KAMERAVAGN
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4.1.2 Driftsposition

Överväganden vid placering

I fall det föreligger störningar med andra enheter som orsakas av det infraröda ljuset som avges
av kameran, ska du omplacera kameran och/eller den berörda enheten tills störningen har
försvunnit.
Reflektioner av IR-ljus, t.ex. från överdrag eller glänsande ytor, kan störa kamerans förmåga att
spåra instrument korrekt. Samma sak kan gälla för kamerans IR-ljus, som kan störa andra
enheter, t.ex. pulsoximeter, fjärrstyrningssytem eller IR-känsliga mikroskop.

Hur man ställer kameravagnen i driftsposition

Steg

1. Se till att kameravagnen är i transportläge.

2. Använd kamerahandtaget och flytta kameravagnen till önskad plats.
OBS: Ta bort skyddsöverdragen innan du går in i operationssalen. 

3. Lås alla fyra hjulbromsarna.

4. Justera kamerans höjd efter behag.

5. Ta tag i kamerajusteringshandtaget och flytta kameran till önskat läge, med hjälp av ka-
merapositioneringslasern efter behov.

6. Anslut kameravagnen till basstationen och anslut den till elnätet.

Driftsposition
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4.2 Kameravagn

Allmän information

För att uppnå en god spårningsposition ska kamerans höjd justeras med teleskopröret och/eller
kameran vridas runt sin lodräta eller vågräta axel.
Den avsedda medicinska indikationen beror på vilket applikationsprogram som hanterar de
spårningsdata som tillhandahålls. Se respektive dokumentation av navigeringsstationen för mer
information.

Varning
Kameran är en ytterst känslig optisk utrustning. Hantera den med varsamhet.

Optisk spårning

Optisk spårning möjliggörs med hjälp av en kameraenhet som utsänder och detekterar IR-pulser.
• Placera kameran så att intresseområdet är synligt.
• Reflekterande element, fästa på referensanordningar på patienten och instrumenten,

reflekterar infraröda signaler tillbaka till kameraenheten.
• Reflekterade signaler från de reflekterande elementen fångas upp och digitaliseras av varje

kameralins från olika vinklar.
• Brainlabs program använder kamerainmatningen för att beräkna de relativa tredimensionella

positionerna för instrumenten och patientens referensanordningar.

Komponenter

①

②

③

④
⑥

⑤

⑦

⑧

Figur 8  

KAMERAVAGN
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Nr Komponent

① Underrede till kameravagn

② Kabelkrokar

③
• Teleskoprör
• Spiralkamerakabel (inte synlig)

④ Justeringshandtag för kamera

⑤ Kamera

⑥ Kamerans gångjärn

⑦ Kamerans handtag

⑧ Klämspak

Löstagbara komponenter (Spectra)

Komponent Artikelnummer

Kick-kamerans skyddsöverdrag 18074-01

Kick kameraenhet Ej rel.

Teleskoprör till Kick-kamera, komplett 18072-09

Löstagbara komponenter (Vega)

Komponent Artikelnummer

Kick 2 Vega-kamerans skyddsöverdrag 18174-01

Kick kameraenhet 2 Ej rel.

Teleskoprör till Kick Vega-kamera, komplett 18172-09

Kameravagn
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4.2.1 Kamera

Spectra-kamerans komponenter

⑤

② ⑥

⑦

①

③

④

Figur 9  

Nr Komponent

① Frigöringsknapp för kamera

② Kamerans handtag

③ Positioneringslaser

④ Belysningsfilter

⑤ Objektiv

⑥ Justeringshandtag för kamera

⑦ Laserutlösare

OBS: Kameran innehåller inga komponenter som användaren kan utföra service på. 

KAMERAVAGN
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Vega-kamerans komponenter

⑤

② ⑥

⑦

①

③
④

Figur 10  

Nr Komponent

① Frigöringsknapp för kamera

② Kamerans handtag

③ Positioneringslaser

④ Belysningsfilter

⑤ Objektiv

⑥ Justeringshandtag för kamera

⑦ Laserutlösare

OBS: Kameran innehåller inga komponenter som användaren kan utföra service på. 

Infraröd lysdiodanordning

Den infraröda lysdiodanordningen befinner sig runt objektivens inre ring.
Den infraröda lysdiodanordningen är en ”Laser klass I-produkt”.
Titta inte rakt in i den infraröda lysdiodanordningen från ett kortare avstånd än 15 cm.

Kamera
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4.2.2 Rörelseområde

Allmän information

Bedöm rörelseomfånget på teleskoparmen och se till att du har tillräckligt med utrymme så att den
inte krockar med taket, utrustning eller personer.

Kameravagnens höjd

Kameravagnen har en maxhöjd på 235 cm från golvet till kamerans ovansida.

Kamerans rörelseomfång

• Horisontell axel: 10° till 65° under den horisontella axeln
• Vertikal axel: ±45°

KAMERAVAGN
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4.3 Kabeldragning

Allmän information

I det här avsnittet finns information om anslutning av kameravagnens kablar.

Försiktighetsåtgärder vid kabeldragning

Risk för elektriska stötar: Anslut eller frånkoppla inte kablar medan kameravagnen är påslagen.

Varning
Anslut endast utrustning till kameravagnen som Brainlab har försäkrat kompatibilitet med.

Potentialutjämningskabel (gul/grön)

• Utjämnar potentialer mellan olika metalldelar som kan vidröras samtidigt.
• Reducerar skillnader i potential som kan uppkomma mellan medicinsk elektrisk utrustning och

andra föremåls ledande delar under operation.
Anslut potentialutjämningskabeln till kameravagnen och motsvarande väggkontakt innan du
använder den.

Hur man ansluter kameravagnen till basstationen

①

③
②

Figur 11  

Steg

1. Kontrollera att basstation är avstängd.

2. Anslut Ethernetkabeln till basstationen.
Använd endast den Ethernetkabel som medföljer denna enhet för att ansluta den till en
basplattform, och anslut båda enheterna direkt med användning av de dedikerade, upp-
märkta portarna.

3. Anslut ethernetkabeln till porten Network (Nätverk) på kameravagnen ③.
OBS: Anslut endast enheter som uppfyller IEC till porten Network (Nätverk) (dvs. Kick 2
monitorvagn). 

4. Anslut monitorvagnen till vägguttaget.

5. Slå på kameravagnen genom att ansluta dess nätströmskabel till eluttaget på kamera-
vagnen ③ och vägguttaget.

Kabeldragning
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Hur man ansluter nätströmskabeln

Steg

1. Anslut nätströmskabeln till strömuttaget på kameravagnen.

2. Koppla in den andra änden av nätströmskabeln i vägguttaget.

Ta alltid ut nätströmskabeln ur vägguttaget först, innan du kopplar loss kabeln från systemet.

Hur man ansluter nätkabeln med V-lås

Figur 12  

Beroende på region kan nätkabeln ha en V-låsfrikopplingsmekanism.

Steg

1. Anslut nätströmskabeln till strömuttaget på kameravagnens anslutningspanel.

2. Koppla in den andra änden av nätströmskabeln i vägguttaget.

3. För att koppla ifrån kabeln trycker du på den gula knappen för att lossa den från porten
(se pilen ovan).

Ta alltid ut nätströmskabeln ur vägguttaget först, innan du kopplar loss kabeln från systemet.

KAMERAVAGN
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4.4 Användning av kamera

Allmän information

Kameravagnen:
• Möjliggör mobil positionering av kameran
• Tillåter justering av kamerans vinkel och höjd
• Ansluts via kabel till basstationen

Kameran är endast lämplig för användning inomhus.

Nätverksmiljö

Att ansluta kameravagnen till en basstation eller sjukhusets nätverk skapar ett ME-system
enligt IEC 60601-1. Det rekommenderas att sjukhusnätverkets komponenter ska uppfylla
adekvat IEC-standard.

Säker användning

Endast en person åt gången bör använda kameravagnen.
Se till före användning att kameran och alla delar av kameravagnen fungerar ordentligt och att
det finns tillräckligt med utrymme för kamerarörelse.
För att undvika risk för elektriska stötar ska du inte vidröra patienten, kameravagnen och/eller
kameran samtidigt.
Du får inte trampa eller sitta på kameravagnens underrede.
Fäst eller häng inte något på kameravagnen, p.g.a. risken för att kameravagnen tippar över.
Använd inte kameravagnen om kablarna uppvisar synliga skador.

Varning
Utför inga ändringar på kamerakomponenterna. Ändringar på utrustningen kan leda till
allvarliga skador på patienten, användaren eller tredje part.
Placera inte kameravagnen på ojämna ytor. I annat fall kan den komma i rörelse, vilket kan
resultera i allvarliga skador.

Användning med aktiva trådlösa instrument

Använd inte kameravagnen med några aktiva trådlösa instrument som inte specificerats av
Brainlab.
Försök inte använda mer än ett aktivt trådlöst instrument åt gången.
Kommunikation med trådlösa instrument (t.ex. Z-touch) kan upprättas även när kameran
fortfarande värmer upp.

Absoluta mätningar

Kameran är inte avsedd för absoluta mätningar. Kameran har utformats för att tillhandahålla den
relativa positionen av spårbara instrument.

Skador och renlighet

Varning
Inspektera alltid kameran för att fastställa att den är ren och om det finns eventuella skador
innan du påbörjar proceduren. Använd inte kameran om den är skadad eller om det finns
repor på objektivens inre ring. Använd inte kameran om ljuskällans filter eller objektiven är
smutsiga.

Användning av kamera
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Rör inte kameralinserna. Fläckar på linserna kan förvanska spårning.
Använd inte kameravagnen om den inte håller kameran stadigt i läge.

Luftflöde

Varning
Blockera inte det normala luftflödet runt kameran, (till exempel genom att drapera den).
Detta kan påverka kamerans driftsmiljö bortom dess rekommenderade trösklar. Försök inte
att skydda eller täcka kameran med hjälp av metoder som inte har godkänts av Brainlab.

Att slå på kameran

Kameravagnen slås på så fort den ansluts till elnätet.

Uppvärmningstid

Varje gång kameran startas behöver den i allmänhet två minuters uppvärmningstid. Om kameran
förvaras vid låga temperaturer kan uppvärmningstiden bli längre.

KAMERAVAGN
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4.4.1 Justera kameravagnen

Vagnens leder

Var försiktig när du justerar kameravagnens teleskoprör, så att inte fingrar eller andra kroppsdelar
inte råkar komma i kläm i lederna.

Positioneringslaser

Spectra-
kamera

②

①

Vega-ka-
mera

②

①

Tryck på laserutlösaren ① för att aktivera positioneringslasern.
Positioneringslasern är markerad med orden ”LASER APERTURE” (laseröppning) ②.
Täck inte över laseröppningen.

Varning
Titta inte direkt in i laseröppningen. Kamerans klass 2-lasermodul avger synlig strålning
som kan vara skadlig för det mänskliga ögat. Att titta rakt in i laserdiodens strålning från
nära håll kan orsaka ögonskador.

Varning
Att använda positioneringslasern för andra ändamål än de som beskrivs i denna
Användarhandbok kan leda till farlig strålningsexponering.

Varning
Rikta inte positioneringslasern rakt in i patientens eller användarens/användarnas ögon.
Det är viktigt att komma ihåg att användarens rörelser ibland kan vara begränsade under

Justera kameravagnen
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proceduren och patienter kanske inte har förmågan (exempelvis att blunda eller vända bort
huvudet från laserstrålen). Klass 2-lasermodulen på positionssensorn avger synlig
strålning som kan vara skadlig för det mänskliga ögat. Att titta rakt in i laserdiodens
strålning från nära håll kan orsaka ögonskador.

Rörliga delar

Var oerhört noga med att inte klämma fingrar eller andra kroppsdelar när ka-
meravagnen placeras. Leder på kameravagnen som kroppsdelar kan kläm-
mas i är bland annat:

Kamerahandtaget (under montering)

Kamerans rotationsgångjärn

Spaken för att fästa stången

Hjul

Säker hantering

När du justerar kamerans position ska du tänka på att kameravagnen eller delar av vagnen kan
flytta på sig oavsiktligt.

Kamerans synfält

Placera kameran så att operationsfältet finns i mitten av kamerans synfält. Optimalt arbetsavstånd
är 1,2-1,8 m mellan kameran och operationsfältet.
Om instrumenten inte befinner sig i kamerans synfält kan de inte spåras.
Navigeringsprogramvaran visar dialogrutan för kamerans synfält (se Användarhandbok för
programvara) och hjälper till att fastställa bästa kameraposition.

KAMERAVAGN
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Figur 13  

Varning
Placera inga transparenta eller halvtransparenta material (t.ex. folie eller glas) mellan
kameran och instrumenten som ska spåras.
Starkt reflekterande föremål eller ljuskällor blockerar kameravyn. Artefakter orsakade av
reflektioner kan reducera noggrannheten, särskilt under registrering.

Hur man justerar kamerans höjd

②

①

Figur 14  

Steg

1. Öppna klämspaken ①.

2. Använd kamerahandtaget och den övre änden av teleskopsröret för att flytta kameran
upp eller ner.
Använd numren på röret ② som vägledning efter behov.
OBS: Kamerans teleskoprör har en luftbromsfunktion som förhindrar att röret faller snabbt
när klämspaken är öppen. 

Hur man justerar kameran

Kamerahuvudet kan justeras vertikalt och horisontellt.

Justera kameravagnen
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Steg

1. Greppa kamerajusteringshandtaget och flytta kameran till önskat läge.

2. Använd positioneringslasern som hjälp vid justeringen.

KAMERAVAGN
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4.5 Spectra-kamerans lysdioder och ljudsignaler

Illustration

① ③②

Figur 15  

Nr Komponent

① Lysdiod för ström

② Lysdiod för status

③ Lysdiod för fel

Lysdiodindikationer

Lysdiod Status Indikation

Lysdiod för
ström ①

Blinkar grönt Kameran värmer upp.

Fast grönt sken Kameran är redo att användas.

Av

• Kameravagnen har ingen ström.
• Om systemet har ström, försäkra dig om att kameravag-

nen är ansluten till basstationen.
• Kontakta Brainlabs support om kameravagnen är ström-

försörjd som den ska men strömlysdioden ändå är släckt
(även om det fortfarande går att navigera).

Lysdiod för sta-
tus ②

Fast grönt sken Kommunikationsförbindelse upprättad.

Av
Kontakta Brainlabs support om kameravagnen är ansluten
som den ska men strömlysdioden ändå är släckt (även om
det fortfarande går att navigera).

Lysdiod för fel
③

Av Inga fel har upptäckts.

Blinkar gult Fel har upptäckts: Kontakta Brainlabs support (även om na-
vigering fortfarande är möjlig).

Fast gult sken Kameran är defekt: Kontakta Brainlabs support (även om
navigering fortfarande är möjlig).

Spectra-kamerans lysdioder och ljudsignaler
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Ljudsignaler

Kameran ger ifrån sig två pip när:
• Återställning utförs
• Ström ansluts till kameravagnen
• Anslutning har upprättats till Brainlab-programmet

KAMERAVAGN
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4.6 Vega-kamerans lysdioder och ljudsignaler

Illustration

① ②

Figur 16  

Nr Komponent

① Lysdiod för ström

② Lysdiod för fel

Lysdiodindikationer

Polaris Vega positionssensor kräver en värmestabiliseringsperiod för att kunna ge tillförlitliga
mätningar. När positionssensorn slås på blinkar strömlampan för att visa att systemet värms upp.
När lampan slutar blinka är systemet klart för användning.

Lysdiod Status Indikation

Lysdiod för
ström ①

Blinkar grönt Kameran värmer upp.

Fast grönt sken Kameran är redo att användas.

Av

• Kameravagnen har ingen ström.
• Om systemet har ström, försäkra dig om att kameravag-

nen är ansluten till basstationen.
• Kontakta Brainlabs support om kameravagnen är ström-

försörjd som den ska men strömlysdioden ändå är släckt
(även om det fortfarande går att navigera).

Lysdiod för fel
②

Av Inga fel har upptäckts.

Blinkar gult Kameran är defekt: Kontakta Brainlabs support (även om
navigering fortfarande är möjlig).

Fast gult sken Fel har upptäckts: Kontakta Brainlabs support (även om na-
vigering fortfarande är möjlig).

Ljudsignaler

Kameran ger ifrån sig två pip när:
• Återställning utförs

Vega-kamerans lysdioder och ljudsignaler
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• Ström ansluts till kameravagnen
• Anslutning har upprättats till Brainlab-programmet

KAMERAVAGN
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Vega-kamerans lysdioder och ljudsignaler
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5 EM-SPÅRNINGSENHET
5.1 EM-spårningsenhet

Försiktighetsåtgärder

Varning
Använd endast den strömförsörjning och strömkabel som levereras av Brainlab för att
driva EM-spårningsenheten.

Varning
Använd endast monteringsupphängningar som ingår i leveransen för komponenterna till
EM-spårningsenheten.
• Monteringsupphängning för EM-basstation.
• Monteringsupphängning för fältgenerator.

Se till att inga vätskor kommer in i EM-spårningsenhetens komponenter, då detta kan
skada komponenten och/eller elektroniken.

Varning
Använd inte EM-spårningsenheten om någon av dess komponenter är synligt skadad.

Varning
EM-spårningsenheten har inte utformats eller testats för att användas under eller efter
hjärtdefibrillation. Hjärtdefibrillation kan påverka spårningens noggrannhet eller skada
utrustningen.

Varning
Använd endast den monteringsupphängning för EM-spårningsenheten som tillhandahålls
av Brainlab.

Varning
Fäst eller häng inte någonting på EM-spårningsenhetens komponenter.

Varning
Luta dig inte mot EM-spårningsenhetens komponenter.

Använd inte aerosolsprayer nära EM-spårningsenheten, då de kan skada kretsarna.

Varning
Placera inte EM-spårningsenheten eller delar av den på patienten.

Varning
Låt inte komponenterna till EM-spårningsenheten komma in i det sterila fältet.

EM-SPÅRNINGSENHET
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Varning
För att behålla spårningsnoggrannheten under den definierade livslängden är det
nödvändigt att Brainlabs behöriga personal utför ett noggrannhetstest på EM-
spårningsenheten vart tredje år.

Komponentöversikt

⑤

④

③

②

①

⑥

Figur 17  

Nr Komponent Artikelnummer

① EM-basstation 18092-02

② Fästplatta för EM-fältgenerator 18092-05

③ EM-fältgenerator 18092-08/18092-08A

④ Positioneringsarm för EM-fältgenerator 18092-30

⑤ EM-strömförsörjning 18092-04

⑥ EM-datakabel 18199-20

EM-hållare 18092-24

EM-sonder

Komponent Artikelnummer

EM-instrumentreferens 18099-05A

EM-patientreferens 18099-24

EM-pekare 18099-02C

EM-instrumentadapter 18092-25

EM-mandräng 18097

EM-spårningsenhet
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EM-fältgenerator med fästplatta och positioneringsarm

EM-fältgeneratorn kan monteras på antingen fästplattan eller positioneringsarmen vid kirurgiska
ingrepp.

①

③

④

⑤
⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

②

Figur 18  

Nr Komponent

① Fixeringskoppling för EM-fältgeneratorns positioneringsarm

② Frigöringsmekanism för EM-fältgeneratorns positioneringsarm

③ Positioneringsarm för EM-fältgenerator

④ Frigöringsmekanism för EM-fältgeneratorns fästplatta

⑤ Fixeringskoppling för EM-fältgeneratorns fästplatta

⑥ Fästplatta för EM-fältgenerator

⑦ Kardborrefäste

⑧ Kardborreband

⑨ EM-fältgenerator

⑩ Fäststycke för EM-fältgenerator

EM-SPÅRNINGSENHET

System- och Teknisk användarhandbok Rev. 1.5 Kick 2 navigeringsstation 57



EM-basstation

①

④

⑥⑦ ⑤

②

③

Figur 19  

Nr Komponent

① Strömanslutning

② EM-instrumentets lysdioder

③ Lysdiod för ström

④ EM-instrumentportar

⑤ Verktygsförlängningsport

⑥ Navigeringssystemport

⑦ EM-fältgenerator port

EM-spårningsenhet
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EM-strömförsörjning (Klass I)

③

①

②

④

Figur 20  

Nr Komponent

① Nätströmkontakt

② På/av-brytare

③ Strömindikator

④ EM-kabelkontakt

EM-SPÅRNINGSENHET
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Kick EM-hållare

①

②

③

Figur 21  

Nr Komponent

① Krokar på bildskärmsstativ

② Övre del

③ Nedre del

EM-spårningsenhet
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Transportväskor för EM-spårningsenhet

② ④③

①

Figur 22  

Nr Komponent

① Väska för osterila instrument

②
Bottenlager
OBS: Strömförsörjningen visas i korrekt position för fästplattan. För att placera positioner-
ingsarmen i det övre lagret ska strömförsörjningen flyttas ned. 

③ Övre lager med arm

④ Övre lager med platta

EM-SPÅRNINGSENHET
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5.1.1 Anslutning och frånkoppling av EM-spårningsenhetens komponenter

Försiktighetsåtgärder vid kabeldragning

Varning
Använd endast den strömförsörjning och nätkabel som levereras av Brainlab för att driva
EM-spårningsenheten.
Anslut eller koppla inte ifrån kablar medan systemet är påslaget.

Varning
Ryck eller dra inte i kablarna med våld. Koppla ifrån anslutningarna genom att hålla i
kontakten. Ta aldrig i med våld för anslutning eller frånkoppling.

Varning
Se till att kablarna inte är placerade där operationspersonalen kommer att stå eller gå.

Se till att kablarna har tillräckligt rörelseutrymme när de ansluts. Sträck och spänn inte de
fastsatta kablarna.

Placera inte EM-fältgeneratorns kabel inuti mätningsvolymen och linda den inte runt EM-
fältgeneratorn, då detta kan skapa magnetiska störningar som leder till minskad
spårningsnoggrannhet.

Anslutning och frånkoppling av EM-spårningsenhetens komponenter
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5.1.2 EM-basstation

Försiktighetsåtgärder

Håll i EM-basstationen med ena handen när du ansluter eller kopplar ifrån EM-instrument med
den andra. På så sätt kan ingen oavsiktlig förflyttning av EM-basstationen eller
operationsbordets skena inträffa.

Hur man ansluter EM-spårningsenheten till monitorvagnen

①

②

Figur 23  

Steg

1. Se till att strömmen till monitorvagnen och EM-strömförsörjningen är avstängd.

2. Anslut EM-kabelns datakontakt till navigeringssystemporten på EM-basstationen ②.

3. Anslut EM-kabelns nätkontakt till strömuttaget på EM-basstationen ①.

4. Anslut USB-kontakten på EM-kabeln till USB-porten nedanför den Ethernet-port som är
märkt Tracking Unit / Camera (Spårningsenhet/kamera) ③ på monitorvagnens använ-
darpanel.

③

5. Anslut EM-kabelns nätkontakt till strömuttaget på EM-strömförsörjningen.

6. Dra lätt i kabeln vid varje ände för att kontrollera att låsningsmekanismen har aktiverats.

7. Anslut nätström till monitorvagnen och vägguttaget.

8. Anslut nätström till EM-strömförsörjningen och vägguttaget.

9. Starta upp systemet genom att sätta på strömmen på EM-strömförsörjningen och moni-
torvagnen.

EM-SPÅRNINGSENHET
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Varning
EM-strömförsörjningen måste vara avstängd innan man kopplar på eller från strömmen
och EM-fältgeneratorns kablar.

Hur man kopplar ifrån EM-basstationens kablar

① ② ③

Figur 24  

Steg

1. Lokalisera kontakten på EM-basstationens kablar (t.ex. kablar till EM-instrument, navige-
ringssystem eller verktygsförlängningsport) ①.

2. Dra tillbaka höljet för att låsa upp kontakten ②.

3. Dra ut stickproppen ③.

Hur man kopplar ifrån EM-strömförsörjningen från EM-basstationen

① ② ③

Figur 25  

Steg

1. Lokalisera strömkontakten på EM-basstationen ①.

2. Tryck på frigöringsknappen ovanpå kontakten ②.

3. Dra ut stickproppen ③.

EM-basstation
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Hur man kopplar ifrån EM-datakabeln

Steg

Tryck ned plastklämman på kontaktens ovansida när du kopplar ifrån kabeln. Denna klämma
fäster kabeln i porten. Om du trycker ned klämman frigörs förankringen. Dra ut kontakten ur en-
heten.

EM-SPÅRNINGSENHET
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5.1.3 EM-instrument

Försiktighetsåtgärder

Varning
Placera inte EM-instrumentkablar inom 30 mm från EM-fältgeneratorns kabel. Om de
placeras så nära, och i synnerhet parallellt med varandra, kan EM-instrumentkabeln
utsättas för elektromagnetiska störningar som leder till försämrad spårningsnoggrannhet.

Lysdiodindikationer

①

②

Figur 26  

Lysdiod Status Indikation

Lysdiod för
ström ①

Grön EM-spårningsenheten är påslagen och färdig att använ-
das.

Av

• EM-spårningsenheten är inte påslagen.
• Om EM-strömförsörjningen är på, se då till att EM-kabeln

är korrekt ansluten.
• Kontakta Brainlabs support om EM-spårningsenheten är

på och kabeln är korrekt ansluten, men strömlysdioden
fortfarande är släckt.

Lysdiod för in-
strumentstatus
②

Gul Ett EM-instrument är anslutet, men har ännu inte initierats
av Brainlab-programvaran.

Grön Ett EM-instrument är anslutet och klart att användas.

Av

• Inget EM-instrument är anslutet till porten med motsva-
rande nummer.

• Kontakta Brainlabs support om ett EM-instrument är an-
slutet, monitorvagnen och EM-basstationen är påslag-
na, men lysdioden fortfarande är släckt.

Ljudsignaler

EM-spårningsenheten ger ifrån sig två pip när:

EM-instrument
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• återställning har utförts
• ström har anslutits till systemet
• anslutning har upprättats till Brainlab-programmet

Hur man ansluter EM-instrument och EM-instrumentadapter

Vid anslutning eller frånkoppling av EM-instrument-instrument ska EM-basstationen stabiliseras
genom att den hålls i med ena handen för att undvika oavsiktlig rörelse.

① ②

④

⑤

③

Figur 27  

Steg

1. Se till att den röda indikeringen på kontakten stämmer med vad som visas på uttaget ①.
Anslut EM-instrument-instrumentet till valfri ledig EM-instrument-instrumentport ② (sit-
ter på högra sidan av EM-basstationen ③) tills stickproppen klickar in.

2. Om det är ström till EM-basstationen (strömlysdioden ④ lyser), tänds motsvarande lys-
diod för instrumentstatus i gult ⑤.

3. När EM-instrumentet erkänns av programvaran som giltigt, ändras lysdiodfärgen från gul
till grön.

OBS: Tillgängliga EM-instrument beskrivs i motsvarande Användarhandbok för instrument. 

EM-SPÅRNINGSENHET
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5.1.4 Positionering av EM-spårningsenheten i operationssalen

Försiktighetsåtgärder

Varning
Koppla inte ifrån EM-fältgeneratorn under spårning. Att göra det utgör en risk för elektrisk
stöt, vilket kan leda till personskada.

Varning
Linda inte ihop EM-fältgeneratorkabeln, då den ger ifrån sig en elektrisk ström som är stark
nog att skapa ett magnetfält när kabeln är rullad i en cirkel. Detta magnetfält kan störa EM-
fältgeneratorns magnetfält, och leda till försämrad spårningsnoggrannhet.

Varning
Den inbyggda datorelektroniken och de införda algoritmerna i EM-spårningsenheten är inte
”single fault”-säkra sett till funktionell säkerhet och kan därför drabbas av fel under
användningen.

Varning
När komponenterna till EM-spårningsenheten installeras, var då noga med att kablarna inte
leder direkt genom positionerna för personalen i operationssalen.

Tappa inte EM-fältgeneratorn och utsätt den inte för stötar. Fysisk skada på EM-
fältgeneratorn kan ändra kalibreringen. Informera Brainlabs support om EM-fältgeneratorn
har utsatts för en stöt.

Störningar av EM-spårningsnoggrannheten

Varning
Systemets spårningsnoggrannhet kan påverkas negativt av störningar från
elektromagnetiska fält som kommer från andra objekt i rummet. Metalldelar eller andra
källor till elektromagnetiska fält i drift kan orsaka störningar om de är placerade inom 10 m
från EM-spårningsenheten.

Placera inte EM-fältgeneratorn inom 10 meter från en annan fältgenerator i drift, eftersom
detta kan påverka spårningsnoggrannheten.

Varning
Verifiera alltid spårningsnoggrannheten efter installation och innan ingreppet påbörjas,
eftersom påverkan från föremål som stör det elektromagnetiska fältet inte kan undvikas
helt.

Varning
Utrustning i närheten kan störa EM-spårningsenhetens elektromagnetiska spårning. Det
kan leda till tillfällig oförmåga att spåra EM-instrument. Det kan bli nödvändigt att flytta bort
utrustning i närheten från EM-spårningsenheten för att kunna fortsätta med spårningen.

Typisk installation i operationssalen

Varning
Placera EM-basstationen och navigeringsstationen (Kick monitorvagn) minst 60 cm från
EM-fältgeneratorn. Annars kan spårningsvolymen eller spårningsnoggrannheten påverkas.

Positionering av EM-spårningsenheten i operationssalen

68 System- och Teknisk användarhandbok Rev. 1.5 Kick 2 navigeringsstation



①                                                                     ② 

Figur 28  

Nr Installation

① EM-fältgenerator på fästplattan och EM-basstation på Kick EM-hållaren.

② EM-fältgenerator på positioneringsarmen och EM-basstation på Kick EM-hållaren.

Positionera EM-fältgeneratorn

EM-fältgeneratorn kan placeras på endera sidan om patientens huvud, beroende på var
fästplattan är monterad.
EM-fältgeneratorns positioneringsarm kan monteras på endera sidan av bordet.
Välj en inställning där EM-fältgeneratorn inte stör kirurgens position.
Använd ett lämpligt huvudstöd för patienten.

Varning
Använd inte EM-fältgeneratorn inom 200 mm från en installerad pacemaker. Det magnetfält
som skapas av EM-fältgeneratorn kan störa pacemakerns funktion.

Figur 29  

EM-SPÅRNINGSENHET

System- och Teknisk användarhandbok Rev. 1.5 Kick 2 navigeringsstation 69



Figur 30  

Positionera EM-basstationen

EM-basstationen kan placeras på endera sidan av operationsbordets skena eller på Kick EM-
hållaren. Välj en inställning där EM-basstationens kablage, särskilt kablarna för EM-
instrumenten, passar med ditt arbetsflöde och inte stör personer eller annan utrustning.
EM-basstationen måste placeras utanför det område kirurgen tänker operera och utanför det
område som anses vara sterilt.

①

②

③

Figur 31  

Nr Komponent

① Operationsbordsskena

② EM-basstationens monteringsupphängning (montering på operationsbordets skena)

③ Montering på Kick EM-hållare

Positionering av EM-spårningsenheten i operationssalen
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Ventilation till EM-basstation

EM-fältgeneratorn kräver inte aktiv kylning.
EM-basstationen använder två fläktar för att kyla de elektroniska komponenterna inuti.

Varning
Blockera inte EM-basstationens ventilationsöppningar.

②

④

① ③

Figur 32  

Nr Komponent

① Vänster sida av EM-basstationen

② Luftflöde ut (ventilationshål)

③ Baksidan av EM-basstationen

④ Intag av luftflöde (ventilationshål)

Drapering

EM-fältgeneratorn och EM-basstationen kan draperas så länge EM-basstationens luftflöde inte
försämras.
OBS: Kom ihåg att om överdraget används kanske det måste flyttas för att kontrollera lysdioderna
på framsidan av EM-basstationen eller för att koppla in/koppla ur EM-instrument. 

EM-SPÅRNINGSENHET
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Figur 33  

Positionering av EM-strömförsörjningen

EM-strömförsörjningen fästs på stången på Kick monitorvagn.

③

①

②

Figur 34  

Nr Komponent

① EM-strömförsörjning

② Kardborreband

③ Monitorvagnens underrede

Efterpositionering

Varning
Var försiktig när du flyttar på operationsbordet efter att ha installerat EM-
spårningsenhetens komponenter, eftersom detta kan få komponenter att rubbas och
anslutna kablar att dras ur.

Positionering av EM-spårningsenheten i operationssalen
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Varning
Flytta inte EM-fältgeneratorn medan du spårar ett instrument eller en referens, då det kan
påverka navigeringens noggrannhet.

Installationsarbetsflöde

Steg

1. Använd transportväskan eller monitorvagnen för att flytta in EM-spårningsenhetens
komponenter i operationssalen.
Packa upp varje komponent från transportväskan i samma ordning som de ligger inuti
väskan.

2. Montera antingen fästplattan för EM-fältgeneratorn eller positioneringsarmen. Fästplat-
tan: Sätt fast fästplattan på operationsbordet genom att fästa den med de två kardborre-
banden. Placera fästplattan för EM-fältgeneratorn så att hårkorset är placerat där patien-
tens huvud kommer att vara. Positioneringsarm: Montera positioneringsarmen på skena
eller operationsbordet och dra åt efter behov.

3. Ta bort det översta lagret av transportväskan och förvara det i överdelen av lådan eller
någonstans där det hålls rent och torrt.

4. Fäst EM-fältgeneratorn på antingen fästplattan för EM-fältgeneratorn eller på positio-
neringsarmen. Fästplatta: För in fixeringsstycket i motsvarande fixeringsuttag. Ett klick
hörs när EM-fältgeneratorn sätts fast på rätt sätt. Se till att det gula strecket på EM-fält-
generatorn är riktat mot patienten när den är monterad. Positioneringsarm: Tryck låsspa-
ken framåt för att låsa upp och föra in fixeringsstycket i motsvarande fixeringsuttag. Tryck
låsspaken inåt för att låsa fast EM-fältgeneratorn på plats. Låt kabeln ligga på golvet där
den inte är i vägen för operationspersonalen.

5. Ta ut EM-basstationen från transportväskans bottenlager (om den inte förvarats på Kick
EM-hållaren), och anslut sedan ström- och datakablarna på EM-basstationen.

6. Anslut EM-fältgeneratorns kabel till EM-basstationen.

7. Häng EM-basstationen på operationsbordets skena med monteringsupphängningen.
Eller:
Häng EM-basstationen på Kick EM-hållaren med monteringsupphängningen.

8. Fäst EM-strömförsörjningen på monitorvagnen genom att sätta fast den med kardborre-
banden runt monitorvagnens stång, nära underredet.

9. Anslut EM-kabeln till monitorvagnen.

10. Anslut EM-kabeln till EM-strömförsörjningen.

11. Ta upp väskan för osterila instrument ur transportväskan och placera den på en osteril
yta.

12. Lägg tillbaka det översta lagret i transportväskan och förvara den på ett ställe där den
hålls ren och torr, men inte är i vägen.

EM-SPÅRNINGSENHET
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5.1.5 Patientpositionering

Innan du börjar

Kör EM-spårningsenheten i 10 minuter innan systemet används.

Varning
Förutom patientreferensen måste alla föremål tas bort från det EM-fält som bildas. Se till att
eventuella metallföremål (t.ex. piercingar) har tagits bort på patienten.

Synfält för EM-spårning

Navigeringsvolymen startar 50 mm från EM-fältgeneratorns framsida. Det optimala
arbetsavståndet är mellan 100 och 350 mm från EM-fältgeneratorns framsida.

③②

①

④

⑤

Figur 35  

Nr Komponent

① Ovansida

② Sida

③ Baksida

④ Tillgänglig navigeringsvolym

⑤ Optimal navigeringsvolym

Patientpositionering
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EM-spårningens noggrannhet

Placera alltid patienten i det området som är markerat nedan, då det ger den bästa
spårningsnoggrannheten. Spårningsnoggrannhet minskar om instrumenten hålls i det yttre
området.
Navigeringsprogrammet visar en varning om instrumenten når det yttre området för att hjälpa till
att undvika arbete i detta område (se respektive Användarhandbok för programvara).
Använd ett lämpligt huvudstöd ① för patienten för att ställa in huvudet på en nivå där ytan på EM-
fältgeneratorn uppskattningsvis täcker intresseområdet, inklusive EM-instrumenten.

①

Figur 36  

EM-SPÅRNINGSENHET
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76 System- och Teknisk användarhandbok Rev. 1.5 Kick 2 navigeringsstation



6 ATT ANVÄNDA SYSTEMET
6.1 Steril användning
6.1.1 Sterilt Kick-monitoröverdrag

Allmän information

Kick 2 navigeringsstation och EM-spårningsenhet är icke-sterila. Monitorvagnen kan
användas i patientmiljön när Kick monitoröverdrag som levereras av Brainlab används.
Med överdraget får du intraoperativt tillgång till alla programvarufunktioner, och kan positionera
monitorn under operationen utan att äventyra det sterila fältet.
Låt inte någon del av systemet komma in i det sterila fältet.

Förpackning

Kick-monitoröverdraget levereras sterilt. Kontrollera att överdragets förpackning inte har några
hål eller revor.
Före användning ska utgångsdatum kontrolleras på överdragets förpackning. Om datumet har
gått ut ska överdraget kasseras och inte användas.
Överdraget levereras sterilt. Om utsidan av överdraget kommer i kontakt med en osteril miljö
under uppackning eller klinisk användning, måste det kasseras.
Använd inte överdraget om förpackningen är skadad eller trasig.

Draperad Kick

Figur 37  
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Användning av draperad pekskärm

Rör inte överdraget med vassa verktyg.
För att hålla fältet sterilt får du endast vidröra de draperade delarna av pekskärmen och
monitorhöljet.

Kassering

Kassera överdraget efter användning.

Hur man draperar monitorn

②

①

③

④
Figur 38  

Steg

1. Placera överdraget över monitorn ①.
Se till att riktningspilen är på baksidan av monitorn och pekar neråt ②.

2. Dra av det självhäftande fodret från de självhäftande remsorna ③ på överdelen av över-
draget och fäst dem på monitorns baksida.

3. Dra av det självhäftande fodret från de självhäftande remsorna ④ på underdelen av över-
draget och fäst den på monitorstången.

Steril användning
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6.2 Systemanslutningar
6.2.1 Tredjepartsanslutningar

Allmän information

Det är möjligt att ansluta enheter från tredje part till Kick 2 med hjälp av kompatibla
anslutningskablar.

Gränssnitt

Alla kontakter för tredjepartsanslutningar och elektriska kontakter sitter på baksidan av vagnen.

USB

USB-portar sitter på anslutningspanelen och på vagnunderredets framsida.
Skanna USB-minnen med ett antivirusprogram innan du ansluter dem till systemet.
Anslut endast USB-enheter med låg ström eller som är egendrivna till monitorvagnen vars
kompatibilitet har testats (t.ex. USB-minne, mus, tangentbord, fotpedal). Anslut inte USB-enheter
med hög ström (t.ex. extern hårddisk, smarta mobiler, bärbara musikspelare) till USB 2.0- och 3.0-
portarna på vagnunderredets framsida. I annat fall kan inte utrustningens säkerhet och effektivitet
garanteras.

Restriktioner för anslutning av utrustning till paneler

Varning
Anslut endast utrustning till Kick 2 som specificerats av Brainlab eller som Brainlab har
försäkrat kompatibilitet med.

Varning
Ytterligare utrustning som är ansluten till medicinsk elektrisk utrustning måste
överensstämma med respektive IEC- eller ISO-standarder (t.ex. IEC 60950 för
databehandlingsutrustning och IEC 60601-1 för medicinsk utrustning). Alla konfigurationer
ska dessutom uppfylla kraven för medicinska elektriska system (se IEC 60601-1-1
respektive paragraf 16 i den tredje utgåvan av IEC 60601-1). Den som ansluter ytterligare
utrustning till medicinsk elektrisk utrustning konfigurerar ett medicinskt system och är
därför ansvarig för att systemet överensstämmer med kraven för medicinska elektriska
system. Observera att lokala lagar har företräde framför ovan nämnda krav. Konsultera din
lokala representant eller den tekniska serviceavdelningen vid osäkerhet.

Varning
Användning av flera eluttag eller förlängningssladdar är inte tillåtet om inte annat anges.

Varning
Att ansluta elektrisk utrustning till grenuttag leder till att man skapar ett medicinskt
elektriskt system, och kan resultera i minskad säkerhetsnivå.

LAN-anslutning

Anslut endast enheter som uppfyller IEC till LAN-portarna.
Beroende på vilket Brainlab-program som körs på systemet och integrationen i sjukhusnätverket,
kan anslutning av ett system till nätverket medföra möjlighet till patientdataöverföring, fjärråtkomst,
strömning och delning av sessioner.
Nätverken måste uppfylla 1000BASE-T eller 100BASE-TX enligt IEEE 802.3.

ATT ANVÄNDA SYSTEMET
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Monitorvagnens gränssnitt ger inga separationsmöjligheter enligt IEC 60601-1:2005.
Användning av en adekvat separationsanordning för nätverksgränssnittet (LAN) med en
beteckning på minst 1 MOOP och en dielektrisk styrka på minst 1,5 kV rekommenderas.

Trådlös LAN-anslutning

Det kan vara möjligt att ansluta systemet till sjukhusnätverket nätverk via en trådlös LAN-
anslutning. Tillgången till trådlös LAN-anslutning beror på din region.
WLAN-enheten är kompatibel med IEEE 802.11a/b/g/n/ac. Tillgängliga trådlösa
moduleringstekniker är: DSSS, CCK, OFDM. Tillgängliga moduleringstyper är: DBPSK, DQPSK,
CCK, BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM.
I händelse av en svag anslutning eller ingen trådlös anslutning, används en LAN-kabel för att
ansluta. För patientdataöverföring använd t.ex. USB-minnen.
Den trådlösa WLAN- sändaren använder ett frekvensband för att sända och ta emot:

Enhets-ID Frekvensband

FCC ID A8J-EUB1200AC-1

WLAN-sändaren använder ett frekvensband mellan 2,400 och
2,484 GHz för att skicka och ta emot med 19,5 dBm effektivt isotro-
piskt utstrålad effekt (EIRP).
WLAN-sändaren använder ett frekvensband på 5,725 och 5,850
GHz för att skicka och ta emot med max 17,5 dBm EIRP.

FCC ID Q87-WUSB6300

WLAN-sändaren använder ett frekvensband mellan 2,400 och
2,454 GHz för att skicka och ta emot med 18,86 dBm effektivt iso-
tropiskt utstrålad effekt (EIRP).
WLAN-sändaren använder ett frekvensband mellan 5,725 och
5,850 GHz för att skicka och ta emot med 21,87 dBm effektivt iso-
tropiskt utstrålad effekt (EIRP).

Det trådlösa systemets kommunikation kan störa andra trådlösa enheter i närheten. Kontrollera att
det trådlösa systemets anslutning och andra nödvändiga enheter fungerar ordentligt före
operation.

Nätverksmiljö

Att ansluta Kick 2 navigeringsstation till ett sjukhusnätverk skapar ett ME-system enligt
IEC 60601-1. Det rekommenderas att sjukhusnätverkets komponenter ska uppfylla adekvat
IEC-standard.

Använd endast systemet i säkrade nätverksmiljöer. Se till att nätverket är skyddat mot
obehörig åtkomst (t.ex. användarautentisering, brandvägg) och mot skadlig programvara. I
annat fall kan systemets funktion inte garanteras p.g.a. eventuella skadliga infektioner.

Visning av 3D-innehåll

Kick 2 navigeringsstation avger en enskild progressiv strömsignal med en upplösning på 1 920
x 1 080 vid 60 Hz. För korrekt visning av 3D-innehåll som skapats med viss Brainlab-programvara
måste en extern monitor stödja tekniken 3D line-by-line.

Systemanslutningar
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6.2.2 Anslutningar på bakpanelen

Kompatibla anslutningskablar

Port Exempel Hantering

Sjukhusnät-
verk

Ethernetport för anslutning till sjukhusnätverk eller
intraoperativa datakällor (minst kat. 5e RJ45-nät-
verkskabel för nätverk på max 1 GB).
Det finns en spärr upptill som låser när den kopplas
in i porten. När du tar bort kontakten ska du trycka
på spärren och därefter dra ut stickproppen.

Intraoperati-
va data

Spårnings-
enhet Ethernet-port för anslutning av spårningsenhet.

USB 2.0 USB-portar för anslutning av passiva USB 2.0-enhe-
ter för överföring av patientdata.

USB 3.0 USB-portar för anslutning av USB 3.0-enheter.

S-Video in

För att interagera med Brainlabs programvideo, an-
slut S-Video-källan med en 26 AWG minikoaxialka-
bel (max 5 m) med Mini-DIN Hosiden-stickpropp till
Brainlab S-Video-källan med förgrening.
Du måste inrikta kodknappen i plast innan du sätter
in kabeln. Denna kontakt kan inte låsas fast.
Använd endast Hosiden 4-stifts Mini-DIN. Liknande
kontakter kan se ut att passa men de kan skada ut-
rustningen.

S-Video-käl-
lan med för-
grening

Används för att ansluta S-Video-källan till monitor-
vagnen.
Anslut den svarta BNC-kontakten till S-Video in Y-
porten på anslutningspanelen. Anslut den vita BNC-
kontakten till S-Video in C-porten på anslutningspa-
nelen.

Mikroskop

Anslut mikroskop endast via en Brainlab-mikroskop-
kabel. Koppla in kabeln genom att ansluta alla kon-
takter (DVI-I, USB, CVBS) till motsvarande port.
För detaljerad information om mikroskopintegration,
se relevant Användarhandbok för instrument.

Video ut
Video ut kan även användas för DVI-anslutningen.
OBS: Brainlab levererar inte denna kabel. 
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6.2.3 Spårningsenhet

Allmän information

Om man ansluter en spårningsenhet till monitorvagnen skapar man ett medicinskt elektriskt
system enligt IEC 60601-1 och måste uppfylla de krav som anges i denna standard.
Anslut spårningsenheten till monitorvagnen när båda enheterna är avstängda.
Använd endast spårningskommunikation via sjukhusets nätverk om du är säker på att nätverket är
stabilt.
Om det inte går att ansluta spårningsenheten via sjukhusets ethernet kan du använda direktkabel
mellan monitorvagnen och spårningsenheten.
OBS: Se spårningsenhetens användarhandbok/-böcker innan du ansluter den till monitorvagnen. 

Hur man ansluter en spårningsenhet

Steg

1. Anslut Ethernet-kabeln till porten för spårningsenheten på monitorvagnen.

2. Anslut Ethernetkabeln till spårningsenheten.

3. Slå på enheterna.

Spårningsenhet
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6.2.4 Tillvalskomponenter

DVD-enhet för Kick

DVD-enheten för Kick 2 navigeringsstation kan läsa följande:
• Mastrad skiva
• CD-R
• CD-RW
• DVD-ROM
• DVD-R 3,95 GB
• DVD-R 4,7 GB program för framställning
• DVD-R 4,7 GB allmänt
• 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-enheten för Kick 2 navigeringsstation kan skriva till följande:
• 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

Hur man ansluter DVD-enheten för Kick

①

Figur 39  

Steg

1. Anslut USB-kabeln till DVD-enheten.

2. Fäst DVD-enheten med kardborrband på undersida av stången för monitorvagnen så att
anslutningskabeln ① befinner sig på den nedre sidan (närmast basen) och pekar mot
vagnens baksida.

3. Anslut kabeln till en USB 3.0-port på anslutningspanelen.

4. Tryck på utmatningsknappen för att öppna brickan och sätta in/ta ut en DVD.
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Hur man ansluter USB till Ethernet-adaptern

Tillvalet USB till Ethernet-adaptrar kan användas för att ansluta utrustning från tredje part via en
Ethernetport.

②①

②

①

Figur 40  

Steg

1. Anslut USB-kontakten ② på adaptern till en USB 3.0-port på anslutningspanelen på bak-
sidan av monitorvagnens underrede.

2. Anslut Ethernetkabeln till tredjepartsutrustningen.

3. Anslut Ethernetkabeln till Ethernet-porten på adaptern ①.

OBS: Använd inte USB till Ethernet-adaptern för att ansluta en spårningsenhet. Anslut alltid
spårningsenheten direkt till den Ethernet-port som är märkt Tracking Unit (spårningsenhenet). 

Tillvalskomponenter
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6.3 Kabeldragning
6.3.1 Översikt

Allmän information

I det här avsnittet finns information om anslutningen av kablar, däribland:
• Potentialutjämningskabel
• Nätströmskabel

Säker hantering av kablar

Anslut eller frånkoppla inte kablar medan monitorvagnen är påslagen.
Använd inte trasiga eller skadade kablar.
Ryck eller dra inte i kablarna.
Risk för elektriska stötar: Rör inga kabelstickproppar när Kick 2 navigeringsstation är påslagen.
Se till att spårningssystemkabeln inte används för att ansluta någon annan enhet än
monitorvagnen och spårningsenheten.
Kontrollera att kablarna är i gott skick innan systemet används.
Koppla ifrån och förvara alla kablar på kabelkrokarna när systemet inte används eller innan det
flyttas. Dra inte i kablarna.
Se till att kablarna har tillräckligt rörelseutrymme när de ansluts. Sträck och spänn inte de fastsatta
kablarna.

Ta aldrig i med våld för anslutning eller frånkoppling.

Potentialutjämningskabel (gul/grön)

• Utjämnar potentialer mellan olika metalldelar som kan vidröras samtidigt.
• Reducerar skillnader i potential som kan uppkomma mellan medicinsk elektrisk utrustning och

andra föremåls ledande delar under operation.
Innan du använder systemet, anslut potentialutjämningskabeln till monitorvagnen och
motsvarande väggkontakt.

Hur man ansluter potentialutjämningskabeln

Figur 41  

Steg

1. Anslut potentialutjämningskabeln till potentialutjämningsporten på monitorvagnen.
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Steg

2. Anslut potentialutjämningskabeln till ett motsvarande vägguttag.

Hur man ansluter nätströmskabeln

Steg

1. Anslut nätströmskabeln till strömuttaget på monitorvagnen.

2. Koppla in den andra änden av nätströmskabeln i vägguttaget.

Ta alltid ut nätströmskabeln ur vägguttaget först, innan du kopplar loss kabeln från systemet.

Hur man ansluter nätkabeln med V-lås

Figur 42  

Beroende på region kan nätkabeln ha en V-låsfrikopplingsmekanism.

Steg

1. Anslut nätströmskabeln till strömuttaget på monitorvagnens anslutningspanel.

2. Koppla in den andra änden av nätströmskabeln i vägguttaget.

3. För att koppla ifrån kabeln trycker du på den gula knappen för att lossa den från porten
(se pilen ovan).

Ta alltid ut nätströmskabeln ur vägguttaget först, innan du kopplar loss kabeln från systemet.

Kabeldragning
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6.3.2 Kabelförvaring

Kabelkrokar

Figur 43  

Följande kablar förblir normalt anslutna till vagnen:
• Nätströmskabel
• Spårningsenhetskabel
• Kabel för sjukhusnätverk nätverk
• Potentialutjämningskabel

Bunta försiktigt ihop kablarna och häng upp dem på kabelkrokarna.
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6.4 Påslagning av Kick 2 navigeringsstation

Strömförsörjning

Använd Kick 2 navigeringsstation med den strömkälla som anges på typskylten. Om du är
osäker på vilken typ av ström som finns tillgänglig, konsultera Brainlab-auktoriserad support eller
ditt lokala elbolag. Att använda felaktig strömkälla kan ge allvarliga skador på enheten.
Upprätta eller avbryt en elektrisk anslutning endast när alla tillhörande enheter är helt avstängda.
Driv Kick 2 navigeringsstation endast med medföljande nätsladd. Använd inte
förlängningssladdar.

Lysdiod för ström

Strömlysdioden sitter på strömknappen på monitorvagnen.

Färg Status Förklaring

Grön
Av De elektroniska komponenterna är av.

På De elektroniska komponenterna är på. Enheten är redo att an-
vändas.

Relaterade länkar

Monitorvagn på s. 27
Hur man ansluter nätströmskabeln på s. 86
Hur man ansluter nätkabeln med V-lås på s. 86

Hur man slår på Kick 2 navigeringsstation

①

Figur 44  

Steg

1. Se till att alla nödvändiga kablar har anslutits till anslutningspanelen.

2. Anslut nätströmmen till monitorvagnen.

3. Tryck på strömbrytaren ① för att starta enheten.

Påslagning av Kick 2 navigeringsstation
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Hur man slår på EM-strömförsörjningen

Steg

1. Anslut EM:s strömförsörjning till elnätet.

2. Slå på den med på/av-knappen på EM-strömförsörjningen.
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6.5 Stänga av Kick 2 navigeringsstation

Dataförlust

Koppla ifrån nätströmmen först när Kick 2 navigeringsstation har stängts av helt. Underlåtenhet
att följa avstängningsrutinen före frånkoppling av ström kan medföra oåterkallelig dataförlust.

Hur man återställer

Steg

För att återställa Kick 2 navigeringsstation (om systemet har hängt sig eller inte stängts av helt
och hållet) håller du strömbrytaren nedtryckt i fyra sekunder, tills den stängs av.
Vänta tio sekunder och tryck sedan på strömbrytaren igen för att starta om.

Väntetider

Vid frånkoppling av Kick 2 navigeringsstation från nätspänningen, vänta minst 10 sekunder
innan du återansluter den.
Stäng inte av Kick 2 navigeringsstation under uppstarten. I annat fall kan konfigurationsfiler och
andra data på hårddisken skadas eller gå förlorade.

Nödläge

I nödläge, och enbart då, drar du ur den löstagbara nätströmkabeln för att samtidigt koppla ifrån
alla anslutningspoler.

Hur man stänger av Kick 2 navigeringsstation

Steg

1. Stäng av Kick 2 navigeringsstation med programvaran eller genom att trycka kortvarigt
på strömbrytaren.

2. När LED-lampan för ström släcks, ska du koppla bort den från elnätet.

3. Koppla bort och säkra alla kablar och förvaringsenheter.

Koppla från nätströmmen innan andra kablar ansluts eller frånkopplas.
Strömbrytaren kopplar inte bort systemet från elnätet. Dra ur nätströmkabeln för att se till att
spänningen kopplas bort helt och hållet.

Hur man slår av EM-strömförsörjningen

Steg

1. Stäng av den med på/av-knappen på EM-strömförsörjningen.

2. När EM-spårningsenhetens strömlysdiod släcks, kopplar du ur och sätter fast alla kablar.

Stänga av Kick 2 navigeringsstation

90 System- och Teknisk användarhandbok Rev. 1.5 Kick 2 navigeringsstation



7 MONTERING, TRANSPORT
OCH FÖRVARING

7.1 Montera kameravagnen

Arbetsflöde för montering

Steg

1. Sätt in kamerans teleskopstång i kameravagnens underrede.

2. Kläm fast spiralkabeln överst på teleskopkamerastången.

3. Sätt fast kameran på teleskopkamerastången.

4. Fäst kamerakabeln vid kameran.

OBS: De detaljerade beskrivningarna av varje steg finns i detta avsnitt. 

Hur man sätter fast stången

②

①

Figur 45  

Steg

1. Lyft fästspaken för stången ①.

2. För in den nedre änden av kamerans teleskoprör i kameravagnens underrede ②, samti-
digt du håller undan spiralkabeln.

3. Stäng till stångens fästspak ordentligt.
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Hur kabeln kläms fast på stången

①

②

Figur 46  

Steg

1. Dra försiktigt ut spiralkabeln ① längs teleskopkamerastången, så långt att den smalnar
och lätt kan sättas in i kanalen utan våld.

2. Sätt in kabelklämman i motsvarande skåra ② i stången.

Hur man sätter fast kameran

Spectra-
kamera

②①

Montera kameravagnen
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Vega-ka-
mera

②①

Steg

1. Håll i kameran och kamerahandtaget och skjut kamerahandtaget på änden av teleskop-
kamerastången ①.
Frigöringsknappen klickar till när kameran sitter säkert på plats.

2. Sätt in kamerakabeln i motsvarande port på kameran ②.

Varning
För att undvika elstöt får spiralkabeln endast anslutas från kameravagnens underrede till
kameraporten ②.
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7.2 Montera monitorvagnen

Arbetsflöde för montering

Steg

1. Sätt in monitorstången i monitorvagnens underrede.

2. Kläm fast monitorkabeln överst på monitorstången.

3. Sätt fast monitorn på monitorstången.

4. Sätt fast monitorkabeln på monitorn.

OBS: De detaljerade beskrivningarna av varje steg finns i detta avsnitt. 

Hur man sätter fast stången

① ②

③

Figur 47  

Steg

1. Tryck fästspaken för stången ③ bakåt.

2. Håll monitorkabeln ur vägen ② och skjut samtidigt in monitorstångens bottenände i moni-
torvagnens underrede ①.

3. Stäng till stångens fästspak ordentligt.

Montera monitorvagnen
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Hur kabeln kläms fast på stången

Figur 48  

Steg

1. Dra monitorkabeln upp längs monitorstångens kanal.

2. Sätt in kabelklämman i motsvarande skåra i stången.

Hur man sätter fast monitorn

①

②

③

Figur 49  

Steg

1. Håll i monitorramen och monitorhandtaget och skjut monitorhandtaget på änden av moni-
torstången ①.
Frigöringsknappen klickar till när monitorn sitter säkert på plats.

2. Öppna fliken på baksidan av monitorn ②.
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Steg

3. Fäst monitorkabeln vid monitorn och sätt fast spärrsprintarna ③.
När de väl sitter fast, stäng fliken på baksidan av monitorn ②.

Ansluta Kick EM-hållare till Kick monitorvagn

Steg

1. Placera överdelen av Kick EM-hållare på krokarna ① på Kick monitorstång. När du pla-
cerar den, se till att skårorna på hållaren ligger an mot monitorstångens baksida ②.

①

②

2. Anslut den nedre delen ③ av Kick EM-hållare. Det ska vara tillräcklig friktion mellan de
båda delarna för att tillfälligt hålla hållarens nedre ände på plats.

③

Montera monitorvagnen
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Steg

3. Fäst den nedre delen av Kick EM-hållare-hållare på plats med de båda tumskruvar ④
som medföljer.

④
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7.3 Skyddsöverdrag

Skyddsöverdrag för monitor

Skyddsöverdraget för monitorn måste användas under transport och förvaring, för att skydda de
känsliga komponenterna från skador. Ta bort höljet innan du går in i operationssalen.
Täck inte över monitorn med skyddsöverdraget när enheten är igång, eftersom den då kan bli
överhettad och skadas allvarligt. Se till enheten har stängts av och svalnat helt innan du sätter på
skyddsöverdraget.
För att undvika skador ska skyddsöverdraget placeras över monitorn före transport eller förvaring.
Rengör pekskärmen innan du sätter på monitorns skyddsöverdrag.

Kamerans skyddsöverdrag

Kamerans skyddsöverdrag måste användas under transport och förvaring för att skydda de
känsliga komponenterna från skador.
Täck inte kameran med skyddsöverdraget medan den är påslagen. Annars kan den bli överhettad
och få allvarliga skador. Se till den har stängts av och svalnat helt innan du sätter på
skyddsöverdraget.
För att undvika skador ska skyddsöverdraget placeras över kameran före transport eller förvaring.

Kameran får inte skyddas eller täckas över med metoder som inte godkänts av Brainlab.
Blockera till exempel inte det normala luftflödet runt kameran genom att drapera eller
stänga in kameran. Detta kan påverka kamerans driftsmiljö, eventuellt bortom dess
rekommenderade tröskelvärden.

Relaterade länkar

Hur man rengör monitorns skyddsöverdrag på s. 127

Hur man monterar monitorns skyddsöverdrag

Figur 50  

Steg

1. Stäng ner, slå av och koppla ifrån systemet.

2. Efter att monitorn har svalnat ska du dra skyddsöverdraget över monitorn.

3. Stäng kardborrebanden och se till att höljet sitter som det ska på monitorn.

Skyddsöverdrag
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Hur man monterar kamerans skyddsöverdrag

①

Figur 51  

Steg

1. Se till att kameravagnen är säkrad i parkeringsläge och att kameran är avstängd och har
svalnat helt och hållet.

2. Dra kamerans skyddsöverdrag över kamerans framsida.

3. Sätt fast skyddsöverdraget med kardborrebanden ①.

För att undvika överhettning ska du se till att kameran har varit avstängd i minst fem
minuter innan du sätter på skyddsöverdraget.
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7.4 Transport utanför sjukhuset
7.4.1 Översikt

Försiktighetsåtgärder

Ta hänsyn till komponenternas vikt innan du påbörjar montering och nedmontering.
Se till efter montering att alla spakar på vagnen är säkert stängda. Kontrollera att alla mekaniska
anslutningar är korrekta och säkra.
Vid montering och nedmontering får systemkomponenterna bara lyftas av personer som är
kroppsligt lämpade (t.ex. inte av gravida).

Transportväskor

Figur 52  

Tre transportväskor behövs för att transportera monitorvagnen utanför sjukhuset:
• Transportväska för monitorn
• Transportväska för monitorvagnens underrede
• Axelremsväska för vagnstänger och kablar

Två transportväskor behövs för att transportera kameravagnen utanför sjukhuset:
• Transportväska för kameravagnen
• Axelremsväska för vagnstänger och kablar

För att packa systemet i väskorna måste det monteras ner.

Flytta delar av transportväskor

Var oerhört noga med att inte klämma fingrar eller andra kroppsdelar i transportväskornas rörliga
delar. Fogar som man kan klämma sig i är bland annat:

Transport utanför sjukhuset
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Indragbara handtag

Blixtlås

Hjul

Under transport

Använd två personer till att lyfta och lasta väskorna.
Vid transport med bil:
• Sätt fast transportväskorna ordentligt, särskilt om baksätet används.

Vid transport med flygplan:
• Det rekommenderas att transportväskorna checkas in som skrymmande bagage.
• Packa systemkomponenterna i transportväskorna endast efter beskrivningen i denna

användarhandbok.
Se till att transportväskorna är fastsatta vid transport (t.ex. med bil).

Efter transport

Efter transporten ska man vänta tills systemet har anpassat sig till rumstemperatur innan det körs.

Relaterade länkar

Systemspecifikationer på s. 151
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7.4.2 Montera ned och transportera monitorvagnen

Innan du börjar

Ta hänsyn till komponenternas vikt innan du påbörjar montering och nedmontering.
Lägg skyddsöverdraget över monitor före nedmontering.

Relaterade länkar

Systemspecifikationer på s. 151

Hur man förbereder monitorvagnen för transport

Steg

1. Stäng av systemet.

2. Koppla ur huvudströmkabeln och koppla bort kabeln från monitorvagnen.
Ta bort alla andra anslutna kablar och komponenter (t.ex. PE-kabeln, nätverkskabeln,
DVD-enheten).
Förvara kablarna i den främre fickan på axelremsväskan.

3. Koppla bort monitorkabeln från monitorn.

4. Tryck på frigöringsknappen på monitorhandtaget och ta bort monitorn från stången.
Placera monitorn i motsvarande väska.

5. Dra monitorkabelklämman bakåt för att koppla bort kabeln från stången.
Dra försiktigt ut kabeln ur kanalen i stången.

6. Dra upp stångens fästspak och ta bort stången från monitorvagnens underrede.
Placera stången i axelremsväskan.

7. Placera monitorvagnens underrede i motsvarande väska.

8. Täck över metallkopplingen på monitorkabeln med den påse som medföljer.

9. Stäng transportväskans blixtlås helt.

Hur man transporterar monitorvagnens underrede

①

②

Figur 53  

Montera ned och transportera monitorvagnen
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Steg

1. Täck över metallkopplingen på monitorkabeln med den påse ② som medföljer.

2. För in monitorvagnens underrede i väskan med skumgummiinsatsen uppvikt.

3. För monitorkabeln genom skåran i skumgummiinsatsen ① och sätt tillbaka insatsen på
monitorvagnens underrede.

4. Stäng väskans blixtlås helt.

Hur man transporterar monitorn

① ②

Figur 54  

Steg

1. Placera monitorn i skumgummiinsatsen i transportväskan med pekskärmen nedåt ①.

2. Stäng väskans blixtlås helt.

3. Dra ut handtaget på väskan med monitorvagnens underrede och häng monitorväskans
axelrem över det ②.

4. Fäst kardborrebandet på monitorväskan på motsvarande handtag på väskan med moni-
torvagnens underrede.

Hur man transporterar monitorvagnens stång

①

Figur 55  
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Steg

1. Placera stången i uttaget på skumgummiinsatsen ① på axelremsväskan.
OBS: Det andra uttaget är avsett för stången på Kick 2 kameravagn. 

2. Stäng väskans blixtlås helt.

Montera ned och transportera monitorvagnen
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7.4.3 Montera ned kameravagnen

Innan du börjar

Ta hänsyn till komponenternas vikt innan du påbörjar montering och nedmontering.
Vid montering och nedmontering får kameravagnens komponenter bara lyftas av personer som
är kroppsligt lämpade (t.ex. inte av gravida kvinnor).
Lägg på skyddsöverdraget över kameran före nedmontering.

Hur man förbereder kameravagnen för transport

② ③①

Steg

1. Koppla ur huvudströmkabeln och koppla bort kabeln från basstationen.

2. Placera teleskopkameraarmen på den lägsta höjdpositionen.

3. Koppla bort kamerakabeln från kameran.

4. Tryck på frigöringsknappen på kamerahandtaget och ta bort kameran från stången.

5. Dra kamerakabelklämman bakåt för att ta loss spiralkabeln från stången.
Sträck vid behov lätt på spiralkabeln uppåt tills den lätt kommer ut ur stångens kanal.

6. Dra upp stångens fästspak och ta bort teleskopkamerastången från kameravagnens un-
derrede.
Placera stången i axelremsväskan.

7. Placera kameravagnens underrede i motsvarande väska ②.

8. Täck över metallkopplingen på spiralkabeln med den tygpåse ① som medföljer.

9. Placera skumgummiinsatsen ovanpå underredet och lägg sedan i kameran ③.

10. Stäng transportväskans blixtlås helt.
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7.4.4 Transportera EM-spårningsenheten med transportväskor

Allmän information

Förvara och transportera alltid EM-spårningsenhetens komponenter enligt Brainlabs
rekommendationer.

Hur man förbereder EM-spårningsenheten för förvaring

Steg

1. Stäng av systemet.

2. Koppla bort EM-kabeln från EM-strömförsörjningen.

3. Koppla bort EM-kabeln från monitorvagnen.

4. Ta bort det översta lagret av transportväskan och förvara det i överdelen av lådan eller
någonstans där det hålls rent och torrt.

Hur man packar EM-spårningsenheten med fästplatta i transportväskor

①

②

③

④

⑤
⑥
⑦

⑩

⑧

⑨

⑪

Figur 56  

Steg

1. Lossa kardborrebanden på monitorvagnen och ta bort EM-strömförsörjningen.
Placera strömförsörjningen i den anvisade positionen i transportväskan ⑦.

2. Ta bort EM-basstationen från operationsbordet eller Kick EM-hållaren.

Transportera EM-spårningsenheten med transportväskor
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Steg

3. Koppla bort EM-fältgeneratorns kabel och båda kontakterna till EM-kabeln från EM-bas-
stationen.
Förvara EM-basstationen i transportväskans bottenlager ④.

4. Håll i EM-fältgeneratorn ③ och dra i frigöringsmekanismen ② på EM-fältgeneratorns
fästplatta ① för att separera EM-fältgeneratorn.
Förvara EM-fältgeneratorn i transportväskans bottenlager ⑤.

5. Förvara alla kablar i transportväskans bottenlager ⑥.

6. Lägg tillbaka transportväskans översta lager ⑧.

7. Lossa kardborrebanden från EM-fältgeneratorns fästplatta och förvara dem i transpor-
tväskans översta lager ⑨.

8. Lägg de osterila instrumenten i väskan för osterila instrument ⑪.

9. Placera väskan för osterila instrument ⑪ i transportväskan ⑩.

Hur man packar EM-spårningsenheten med positioneringsarmen i transportväskor

②
③

④

⑤
⑥
⑦

⑧
⑨

⑪

⑩

①

Figur 57  

Steg

1. Lossa kardborrebanden på monitorvagnen och ta bort EM-strömförsörjningen.
Placera strömförsörjningen i den anvisade positionen i transportväskan ⑦.

2. Ta bort EM-basstationen från operationsbordet eller Kick EM-hållaren.

3. Koppla bort EM-fältgeneratorns kabel och båda kontakterna till EM-kabeln från EM-bas-
stationen.
Förvara EM-basstationen i transportväskans bottenlager ④.

MONTERING, TRANSPORT OCH FÖRVARING
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Steg

4. Håll i EM-fältgeneratorn ③ och dra i frigöringsmekanismen ② på EM-fältgeneratorns
positioneringsarm ① för att separera EM-fältgeneratorn.
Förvara EM-fältgeneratorn i transportväskans bottenlager ⑤.

5. Förvara alla kablar i transportväskans bottenlager ⑥.

6. Lägg tillbaka transportväskans översta lager ⑧.

7. Förvara EM-fältgeneratorns positioneringsarm i transportväskans översta lager ⑨.

8. Lägg de osterila instrumenten i väskan för osterila instrument ⑪.

9. Placera väskan för osterila instrument ⑪ i transportväskan ⑩.

Transportera EM-spårningsenheten med transportväskor
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7.5 Transportera Kick 2 inom sjukhuset

Innan du börjar

Öppna alla bromsar innan du flyttar en vagn. Försök inte flytta vagnen när hjulen är låsta; det kan
leda till att vagnen tippar.
Se till att den tilltänkta vägen är fri från hinder. Undvik trösklar eller eventuella föremål på golvet.
Kör inte över kablar under transport.
Koppla bort kameravagnen från basstationen före transport.

Undvik vibrationer

Undvik vibrationer och stötar under transport och förvaring.

Plant underlag

Varning
Parkera eller transportera aldrig Kick 2 på en yta med > 10° lutning. Transporthastigheten
av Kick 2 ökar på lutande underlag. Lutande ytor kan göra att den tippar.

Säker förflyttning

Flytta inte Kick 2 snabbare än kontrollerad promenadfart.

Parkerings- och transportläge

Varning
Flyta bara Kick 2 när den är i säkert transportläge.
• Monitorn måste vara tillbakalutad.
• Ställ in minimal höjd med alla spakar säkert stängda, annars kan teleskopkamerastången

kollidera (t.ex. med en dörröppning eller annan utrustning).
• Skyddsöverdragen måste vara på.
• Kablarna måste hänga på kabelkrokarna.

OBS: Tänk på den extravikt skyddsöverdragen och ström- och ethernetkablarna medför. 

Anslutna tillbehör och kablar under transport

Ta hänsyn till nedanstående föremåls vikt om de är anslutna under transport. All annan vikt måste
avlägsnas från vagnen.
• Tillval: DVD-enhet för Kick 2 navigeringsstation
• Nätströmskabel
• Ethernetkabel
• Potentialutjämningskabel
• Skyddsöverdrag
• Adapter (USB till ethernet)
• EM-spårningsenhet
• EM-datakabel
• EM-strömförsörjning
• EM-hållare
• Platta för EM-fältgenerator
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Efter transport

Varning
Du får inte transportera eller förvara Kick 2 i förhållanden som inte uppfyller de miljövillkor
som specificerats. Underlåtenhet att göra så kan leda till att kameran förlorar sin
kalibreringsnoggrannhet.
Efter transporten ska du vänta tills Kick 2 har anpassat sig till rumstemperatur innan den
används.

Hur man transporterar monitorvagnen

①

Figur 58  

Steg

Använd monitorhandtaget ① för att transportera monitorvagnen.

Varning
Flytta aldrig vagnen på en yta som lutar >10° eftersom transporthastigheten ökar på
lutande ytor, vilket ökar risken för att vagnen ska tippa.

Transportera Kick 2 inom sjukhuset
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Hur man transporterar kameravagnen

①

Steg

Använd handtaget ① för att transportera kameravagnen.

Flytta vagnen endast genom att hålla i det ovan nämnda handtaget. Använd inte kablarna för att
flytta vagnen.

Hur man klarar hinder under transport

Om det inte finns en obehindrad transportväg (t.ex., om det finns en oundviklig höjdskillnad mellan
rum) ska du följa korrekt procedur för att klara sådana hinder.

Steg

Dra fram vagnen till höjdskillnaden och luta sedan försiktigt vagnen något och flytta den ett hjul i
taget över steget.
OBS: Lyft inte hela vagnen. Var noga med att inte luta vagnen så mycket att den tippar över. 
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7.6 Transportera Kick Em-komponenter på Kick EM-
hållare

Allmän information

När Em-spårningsenheten hänger på monitorvagnen får vagnen flyttas endast om monitorn är
tillbakalutad så långt det går.

Montera fästplattan för Kick EM på Kick EM-hållare

Steg

1. Innan du monterar fästplattan för Kick EM måste du kontrollera att kardborrebanden ① är
stängda.

①

2. Dra kardborrebanden genom hålet ② på den andra sidan.

②

Transportera Kick Em-komponenter på Kick EM-hållare
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Steg

3. Dra tillbaka kardborrebandet till den ursprungliga sidan och fäst den i plastöglan på själva
kardborrebandet ③.

③

4. Dra åt kardborrebandet ordentligt och för än en gång in det i hålet på den ursprungliga
sidan.

5. Spänn fast kardborrebandet på fästplattans nedre del på liknande sätt.

6. När kardborrebanden har fästs hänger du upp fästplattan för Kick EM på Kick Em-hålla-
ren-hållaren genom att flytta den i en riktning som är parallell med monitorstången ④,
och hänger sedan upp fästplattan för Kick EM krokarna ⑤.

④                                                            ⑤
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Montering av Kick EM-basstation

Steg

1. Linda ihop kabeln till Kick EM basstation och häng upp den på kroken på Kick EM-hål-
laren ①.

①

Transportera Kick Em-komponenter på Kick EM-hållare
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Steg

2. Montera Kick EM basstation genom att hålla den i en lätt vinkel mot monitorstången ②,
och försiktigt föra in den på sin plats på Kick EM-hållaren ③.

②                                                                                       ③   

OBS: Kick EM basstation kan monteras utan att kopplas loss från Kick EM fältgenerator eller
strömförsörjningen. 
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Montering av Kick EM fältgenerator

Steg

1. Placera Kick EM fältgenerator på Kick EM-hållaren ①.

①

OBS: Kick EM fältgenerator kan monteras utan att kopplas loss från Kick EM bassta-
tion. 

2. För in Kick EM fältgenerator med Brainlab-logotypen vänd utåt.
Linda ihop kabeln till Kick EM fältgenerator och placera den på den smala delen ② av
fästplattan för Kick EM.

②

Transportera Kick Em-komponenter på Kick EM-hållare
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7.7 Parkering och förvaring
7.7.1 Översikt

Allmän information

Varje hjul på Kick 2 navigeringsstation har en separat fotbroms så att den enkelt kan
transporteras och säkert parkeras.

Varning
Lås alla bromsar helt och hållet när vagnen förvaras, är parkerad eller används.

Före transport

Lossa alla bromsar innan systemet förflyttas.

Hur man låser/lossar bromsar

① ②

③
Figur 59  

Alternativ

Lås genom att trycka ner bromspedalen ③ med foten tills den klickar fast i låst läge ①.

Lås upp genom att trycka upp bromspedalen ③ med foten tills den klickar in i upplåst läge ②.

MONTERING, TRANSPORT OCH FÖRVARING

System- och Teknisk användarhandbok Rev. 1.5 Kick 2 navigeringsstation 117



7.7.2 Parkera Kick 2 navigeringsstation

Allmän information

När systemet inte är i bruk ska du alltid ha vagnen i säkert transport- och parkeringsläge.
Kameravagnen får aldrig parkeras eller tas ur transportläge på ett underlag med > 5° lutning.

Varning
Parkera aldrig monitorvagnen eller ta den ur transportläge på en yta med > 10° lutning.

Parkera Kick 2 navigeringsstation
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7.7.3 Förvaring

Säker förvaring

Vid förvaring av systemet ska skyddshöljet alltid användas.

Relaterade länkar

Miljökrav på s. 150
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7.7.4 Långtidsförvaring

Allmän information

Före och efter att du placerar systemet i långtidsförvaring måste du utföra vissa åtgärder för att
säkerställa att systemet fungerar som det ska.

Kassering

Om du inte tänker använda systemet igen ska du följa anvisningarna för kassering.

Relaterade länkar

Juridisk information på s. 8

Förvaring i 1-6 månader

Innan du förvarar system under en period av en till sex månader:

Steg

1. Koppla bort alla utvändiga kablar och förvara de tillsammans med utrustningen.

2. Täck monitorn med skyddshöljet.

3. Förvara utrustningen i ett torrt utrymme med en temperatur mellan 21 °C och 30 °C.

Innan du använder utrustning som har förvarats i cirka tre månader:
• Rengör utrustningen.
• Starta systemet och verifiera korrekt funktion innan du använder det vid kirurgiska ingrepp.

Relaterade länkar

Rengöring av monitorvagnen på s. 127

Förvaring i 6 månader eller längre

Innan du ska förvara systemet i sex månader eller längre:

Steg

1. Koppla bort alla utvändiga kablar och förvara de tillsammans med utrustningen.

2. Täck monitorn med skyddshöljet.

3. Förvara utrustningen i ett torrt utrymme med en temperatur mellan 21 °C och 30 °C.

Innan du använder utrustning som har förvarats i 6 månader eller längre:
• Rengör utrustningen.
• Utför ett återkommande test för att verifiera utrustningens säkerhet och effektivitet (erbjuds av

Brainlab).
• Starta systemet och verifiera korrekt funktion innan du använder det vid kirurgiska ingrepp.

Relaterade länkar

Krav på återkommande tester på s. 132

Långtidsförvaring
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8 RENGÖRING
8.1 Förberedelser inför rengöring

Innan du börjar

Varning
Se till att systemet är helt avstängt och frånkopplat från elnätet innan du påbörjar
rengöringen.

Varning
Kontrollera att EM-spårningsenheten är frånkopplad från monitorvagnen före och under allt
rengörings- och desinfektionsarbete.

Ingen automatisk desinfektion

Använd inte automatiska rengörings- och desinfektionsmetoder för kameravagnens
komponenter.
Utsätt inte kameravagnen för direkt UV-ljus, då det kan skada utrustningen.

Ingen sterilisering

Sterilisera inte kameravagnens komponenter. Höga temperaturer från sterilisering kan
skada komponenterna.

Sterilisera inte EM-spårningsenheten eller dess komponenter.

Sterilisera inte fältgeneratorns monteringsupphängning.

Kompatibilitet för desinfektionsmedel

Kick 2 får endast rengöras med följande typer av desinfektionsmedel:

Typ av desinfektionsmedel Exempel

Alkoholbaserat Meliseptol, Mikrozid AF Liquid

Alkylaminbaserat Incidin Plus 2 %

Aktivt syrebaserat Perform

Aldehyd-/kloridbaserat Antiseptica Kombi - Flächendesinfektion

OBS: Använd endast ytdesinfektionsmedel som är frisläppta på just din marknad. 

OBS: Ytdesinfektionsmedel kan lämna en rest. Den kan lätt tas bort med en torr trasa. 
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Följ alltid noggrant anvisningarna från desinfektionsmedlets tillverkare.

Att använda andra rengöringsvätskor, desinfektionsservetter eller rengöringsmetoder än
de specificerade kan skada utrustningen. Använd endast desinfektionsmedel som
verifierats av Brainlab, för att undvika skador.

Inga vätskor

Varning
Se till att inga vätskor kommer in i kameravagnens komponenter, då detta kan skada
komponenterna och/eller elektroniken. Kameravagnens komponenter är inte skyddade mot
intrång av vätskor.

Använd endast en fuktig trasa för rengöring. Andra metoder kan leda till att vätskor kan
tränga in i systemet och orsaka skador.

Förberedelser inför rengöring
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8.2 Rengöring av kameravagnen

Rengöringsintervall för kameran

Då rengöringsfrekvensen är beroende av kamerans användningsfrekvens kan Brainlab inte ge
några allmänna rekommendationer gällande rengöringsintervall. Detta ligger inom användarens
ansvar.
Inspektera ljuskällans filter och objektiven regelbundet beträffande renhet men rengör dem endast
vid behov.

Efterrengöring

Kontrollera efter rengöring att teleskopröret på kameravagnen är helt torrt innan röret dras in.

Hur man rengör kameravagnen

Steg

1. När basstationen har stängts av kopplar du ifrån Ethernet- och nätkablarna från kamera-
vagnen.

2. Med undantag för kameran, rengör alla andra ytor med ett ytdesinfektionsmedel, enligt re-
kommendationerna från tillverkaren av desinfektionsmedlet.
OBS: Var noga med att inte torka skräp från kameraväskan över till ljuskällans filter och
linser. 

3. Rengör noggrant gränsytorna och se till att inga vätskor tränger in i kameravagnen.

Spectra-kamera - Hur man rengör lins och belysningsfilter

Steg

1. Avlägsna damm från ljuskällans filter och linser med hjälp av en dammborste för kameral-
inser.
Torka försiktigt ytan i endast en riktning, genom att dra borsten över ytan.

2. Torka försiktigt ytan på ljuskällans filter och linser med desinfektionsservetter som inne-
håller 70 % isopropanol eller meliseptol.
OBS: Använd inte några andra desinfektionsmedel. Var noga med att följa desinfektions-
medelstillverkarens anvisningar. 

3. • Rengör kameraskyddet med hjälp av ett ytdesinfektionsmedel.
• Följ rekommendationerna från desinfektionsmedlets tillverkare.
• Se till så att inte skräp som torkas av från kameran hamnar på ljuskällans filter och lin-

ser.
• Undvik långvarig kontakt mellan servetter och kamera.

4. • Rengör ljuskällans filter och linser med en rengöringslösning för linser, avsedd för mul-
ti-belagda linser (t.ex. AR66), och en ren stickad mikrofiberduk för optisk rengöring
(t.ex. Hitecloth).

• Undvik långvarig kontakt mellan linsrengöringsmedlet och ljuskällans filter och linser.

Varning
Använd inga pappersprodukter för rengöring. Pappersprodukter kan repa ljuskällans filter.
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Kameran får inte steriliseras.

Vega-kamera - Hur man rengör lins och belysningsfilter

Använd endast 70 % isopropanollösning och en luddfri trasa för att avlägsna
hanteringsfläckar från inneslutningen eller ljuskällans höljen. Accel TBWipes och
Meliseptol kan också användas. Andra vätskor kan orsaka skador på ljuskällans filter.
Använd inga pappersprodukter för rengöring. Pappersprodukter kan repa ljuskällans filter.

Stäng av kameran före rengöring.

Använd inte positionssensorn utan att först inspektera den för renhet och skador före ett
ingrepp. Positionssensorn ska också övervakas under ingreppet. Tillförlitligheten på data
som tillhandahålls av en smutsig eller skadad positionssensor kan leda till felaktiga
slutsatser.
Följ nedanstående procedur för att rengöra positionssensorn:

Steg

1. Avlägsna damm från ljuskällans filter och linser med hjälp av en dammborste för kameral-
inser.
Torka försiktigt ytan i endast en riktning, genom att dra borsten över ytan.

2. Torka försiktigt ytan på ljuskällans filter och linser med desinfektionsservetter som inne-
håller 70 % isopropanol eller meliseptol.

3. Fortsätt med att rengöra resten av kameran. Var noga med att inte torka skräp från kame-
raväskan över till ljuskällans filter och linser. Undvik långvarig kontakt mellan servetter
och kamera.

Hur man rengör kamerans skyddsöverdrag

Figur 60  

Steg

1. Ta bort skyddsöverdraget från kameran.

2. Använd rent vatten för att rengöra ytan.

3. Använd vid behov ett ytdesinfektionsmedel för att desinficera ytan, enligt rekommendatio-
nerna från tillverkaren av desinfektionsmedlet.
OBS: Använd endast en fuktig trasa för att rengöra och desinficera ytor. Låt inte skydds-
överdraget bli indränkt med desinfektionsmedel. 

4. Rengör och desinficera endast utsidorna på skyddsöverdraget. Rengör eller desinficera
inte insidan av skyddsöverdraget.

5. Låt skyddsöverdraget torka helt och hållet innan det placeras på kameran.
OBS: Ytdesinfektionsmedel kan lämna fläckar efter att de torkat. 

OBS: Om ett nedstänkt skyddsöverdrag inte kan rengöras ordentligt med stegen ovan, byter du ut
höljet mot ett nytt. 

Rengöring av kameravagnen

124 System- och Teknisk användarhandbok Rev. 1.5 Kick 2 navigeringsstation



Skyddsöverdragen får inte tvättas, blötläggas, strykas, desinfekteras eller steriliseras.
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8.2.2 Rengöring av transportväskor

Illustration

Figur 61  

Hur man rengör transportväskorna

Steg

1. Använd rent vatten för att rengöra ytan.

2. Använd vid behov ett ytdesinfektionsmedel för att desinficera ytan, enligt rekommendatio-
nerna från tillverkaren av desinfektionsmedlet.
OBS: Använd endast en fuktig trasa för att rengöra och desinficera ytor. Låt inte transpor-
tväskorna bli indränkta med desinfektionsmedel. 

3. Rengör och desinficera endast utsidorna på transportväskorna. Rengör eller desinficera
inte på insidan av väskorna.

4. Låt transportväskorna torka helt och hållet innan systemet läggs in.
OBS: Ytdesinfektionsmedel kan lämna fläckar efter att de torkat. 

Rengöring av transportväskor
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8.3 Rengöring av monitorvagnen

Hur man rengör monitorvagnen

Steg

1. Stäng av systemet och koppla ifrån det från elnätet.

2. Koppla ifrån monitorvagnen från spårningsenheten.

3. Rengör alla höljesytor med ett ytdesinfektionsmedel, enligt rekommendationerna från till-
verkaren av desinfektionsmedlet.

4. Rengör noggrant gränssnitten och se till att inga vätskor tränger in i systemet.

5. Rengör pekskärmen med en a luddfri trasa med hjälp av ett strimfritt desinfektionsmedel.

Hur man rengör monitorns skyddsöverdrag

Figur 62  

Steg

1. Öppna kardborrebanden och ta bort skyddsöverdraget från monitorn.

2. Använd rent vatten för att rengöra ytan.

3. Använd vid behov ett ytdesinfektionsmedel för att desinficera ytan, enligt rekommendatio-
nerna från tillverkaren av desinfektionsmedlet.
OBS: Använd endast en fuktig trasa för att rengöra och desinficera ytor. Låt inte skydds-
överdraget bli indränkt med desinfektionsmedel. 

4. Rengör och desinficera endast utsidorna på skyddsöverdraget. Rengör eller desinficera
inte skyddsöverdragets insidor.

5. Låt skyddsöverdraget torka helt och hållet innan det läggs på systemet.
OBS: Ytdesinfektionsmedel kan lämna fläckar efter att de torkat. 

OBS: Om ett nedstänkt skyddsöverdrag inte kan rengöras ordentligt med stegen ovan, byter du ut
höljet mot ett nytt. 

Skyddsöverdraget får inte tvättas, blötläggas, strykas eller steriliseras.
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8.4 Rengöring av EM-spårningsenheten

Hur man rengör EM-spårningsenheten

Steg

1. Efter att monitorvagnen har stängts av och EM-strömförsörjningen slagits av kopplar du
ifrån EM-kabeln från EM-basstationen.

2. Koppla ifrån nätströmmen till EM-spårningsenheten.

3. Rengör alla höljets ytor med ett ytdesinfektionsmedel.
Följ rekommendationerna från desinfektionsmedlets tillverkare.

4. Rengör noggrant gränsytor och se till att inga vätskor tränger in i systemet.
OBS: Spreja inte vätskor direkt in i ventilationsöppningarna på EM-basstationen. 

5. Torka av fästplattan för EM-fältgeneratorn eller positioneringsarmen och ta bort damm
och rester från EM-fältgeneratorns fäststycke.

Rengöring av EM-spårningsenheten
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8.5 Rengöring av transportväskor

Illustration

Figur 63  

Hur man rengör transportväskorna

Steg

1. Använd rent vatten för att rengöra ytan.

2. Använd vid behov ett ytdesinfektionsmedel för att desinficera ytan, enligt rekommendatio-
nerna från tillverkaren av desinfektionsmedlet.
OBS: Använd endast en fuktig trasa för att rengöra och desinficera ytor. Låt inte transpor-
tväskorna bli indränkta med desinfektionsmedel. 

3. Rengör och desinficera endast utsidorna på transportväskorna. Rengör eller desinficera
inte på insidan av väskorna.

4. Låt transportväskorna torka helt och hållet innan systemet läggs in.
OBS: Ytdesinfektionsmedel kan lämna fläckar efter att de torkat. 

RENGÖRING
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Rengöring av transportväskor
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9 ELEKTRISK SÄKERHET
9.1 Klassificering av utrustningen

Klassificering - monitorvagn och kameravagn

Monitorvagnen och kameravagnen är klassificerade som klass I-utrustning enligt IEC 60601-1
och måste testas därefter.

Klassificering Definition

Klass I
Avser utrustningens klassificering avseende skydd mot elektriska stötar.
Skydd finns för tillgängliga metalldelar och inre metalldelar, exempelvis an-
slutningen till PE (skyddsjord).

Klassificering - EM-spårningsenhet

EM-spårningsenheten är klassificerad som klass I-utrustning enligt IEC 60601-1 och måste
testas därefter.

Klassificering Definition

Klass I
Avser utrustningens klassificering avseende skydd mot elektriska stötar.
Skydd finns för tillgängliga metalldelar och inre metalldelar, exempelvis an-
slutningen till PE (skyddsjord).

Klassificering - EM-instrumentportar

EM-instrumentportarna är klassificerade som typ BF enligt IEC 60601-1 och måste testas därefter.

Klassificering Definition

Typ BF
Patientansluten del typ F som överensstämmer med de specificerade kraven i
denna standard för att ge högre grad av skydd mot elektrisk stöt än det som
ges av patientanslutna delar typ B.

Säkerhetskrav

Varning
För att undvika risken för elektriska stötar får Kick 2 navigeringsstation (inklusive EM-
spårningsenhet) endast anslutas till ett nätuttag med skyddsjord.

ELEKTRISK SÄKERHET
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9.2 Krav på återkommande tester
9.2.1 Översikt

Intervall

För att utrustningen ska vara fortsatt säker krävs ett årligt elektriskt säkerhetstest enligt IEC
62353.
Det återkommande testet bör utföras en gång om året eller när utrustningen repareras eller
modifieras. Det återkommande testet är obligatoriskt för medicinsk elektrisk utrustning samt när
man skapar ett medicinskt elektriskt system enligt IEC 60601-1-1 respektive paragraf 16 i den
tredje utgåvan av IEC 60601-1.
Upprepa detta test varje gång inställningarna för den medicinska elektriska utrustningen eller det
medicinska elektriska systemet ändras, t.ex. efter reparation av en del av eller hela utrustningen,
eller efter byte av utrustningskomponenter som t.ex. kablar.
OBS: Lokala föreskrifter och krav som skiljer sig från denna standard har företräde. Alternativt kan
testet utföras enligt IEC 60601-1. 

Omfattning

Testet måste omfatta allt det som beskrivs i detta avsnitt samt i kapitlet Underhåll. Varje del av
utrustningen i det ME-SYSTEM som har sin egen anslutning till elnätet, eller som kan anslutas/
frånkopplas från elnätet utan användning av ett verktyg, måste testas separat. Dessutom måste
ett ME-SYSTEM testas som helhet för att undvika att åldrande komponenter orsakar oacceptabla
värden.
Om föremål i en ME-UTRUSTNING som kombineras till ett ME-SYSTEM genom funktionella
anslutningar inte kan testas separat av tekniska skäl, ska hela ME-SYSTEMET testas.
Dessutom ska Brainlabs support eller behöriga partners regelbundet rengöra luftintagsfiltren och
byta batteriet vid behov.

Inspektioner av personal som inte kommer från Brainlab

Endast kvalificerad, utbildad och kunnig personal får utföra elektriska säkerhetstester.

Testet måste utföras av en kvalificerad ingenjör som:
• är kvalificerad för att utföra säkerhetsinspektioner av elektrisk utrustning för medicinskt bruk,
• är väl införstådd med produktens säkerhetsinformation och produktanvisningarna, och har läst

och förstått användarhandböckerna,
• är välinformerad om aktuella lokala bestämmelser om olycksförebyggande arbete inom och

utanför industrin,
• omedelbart skriftligen informerar Brainlab om utrustningen bedöms vara osäker.

Inspektion av Brainlabs support

• Om det inte finns någon lämplig kvalificerad person hos kunden kommer en supportspecialist
från Brainlab att utföra denna inspektion mot en fast avgift.

• Kontakta Brainlabs support om ni behöver en supportspecialist från Brainlab.

Relaterade länkar

Inspektioner på s. 171
Säkerhetsinspektionsformulär - återkommande tester på s. 135

Krav på återkommande tester
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9.2.2 Teststeg

Mätanordningar

De mätningsinstruktioner som ges är ett exempel för en enstaka mätanordning.
De enskilda stegen kan variera från en mätanordning till en annan. Se respektive tillverkares
anvisningar för den mätanordning du använder.
OBS: Om du är osäker på om din mätanordning är lämplig, kontakta då Brainlabs support. 

Försiktighetsåtgärder vid tester

Stegen i test av ME-SYSTEM måste utföras enligt nedanstående beskrivning. Det test som
beskrivs täcker endast Brainlab-utrustning i Kick 2 navigeringsstation och inte ansluten
utrustning. Dessutom ska de anvisningar som anges av tillverkaren av ansluten utrustning följas.
Under mätning ska alla enheter vara i driftsläge.
Utför testerna under normala förhållanden samt i enkelfeltillstånd.
Inspektera ME-SYSTEMET visuellt för att fastställa om konfigurationen fortfarande är densamma
som vid den senaste inspektionen, eller om enheter i ME-SYSTEMET har bytts ut, lagts till eller
tagits bort. Sådana ändringar måste dokumenteras, samt eventuella ändringar i ME-SYSTEMETS
konfiguration. Eventuella ändringar upphäver validiteten för tidigare referensvärden.

Riktlinjer för test

När återkommande tester utförs:
• Utför de teststeg som krävs i den ordning som definieras ovan.
• Mät alla områden i systemet som anges i följande kapitel.
• Alla tester måste vara godkända innan enheten kan anses säker.
• Kalibreringen av mätenheten måste vara giltig vid mätningstillfället.
• Utför alla tester enligt IEC 62353.

OBS: Den utgående mätningsanslutningen för mätanordningen måste förbli upprättad under hela
mätningscykeln. Om du kopplar från mätningsanslutningen under pågående mätning, känner
mätanordningen av att anslutningen inte längre är upprättad och du måste göra om hela testet. 

Om ett test inte blir godkänt, måste enheten repareras av Brainlabs support. Efter reparation gör
du om hela det elektriska säkerhetstestet från början.

Säkerhetsinspektionsformulär

• Skriv ut eller gör en kopia av säkerhetsinspektionsformuläret.
• Ange resultaten av inspektionen.
• Jämför de uppmätta värdena med de kritiska värdena för att avgöra om testet är godkänt.
• Spara formuläret som protokoll över inspektionen.

Relaterade länkar

Säkerhetsinspektionsformulär - återkommande tester på s. 135

Nödvändiga teststeg för ME-UTRUSTNING

Steg

1. Visuell inspektion
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Steg

2. Skyddsjordsresistens
OBS: Detta steg är inte aktuellt för EM-spårningsenheten, då den är klassificerad som
en klass II-utrustning enligt IEC 60601-1. 

3. Utrustningens läckström

4. Funktionstest

5. Rapportera resultaten

6. Utvärdera resultaten

7. Kontrollera och förbereda för normal användning

Nödvändiga teststeg för ME-SYSTEM

Steg

1. Testa varje del av utrustningen i ME-SYSTEMET separat, i enlighet med steg 1-4 för ME-
UTRUSTNING
Rapportera och utvärdera dessa resultat

2. Beröringsström

3. Funktionstest

4. Rapportera resultaten

5. Utvärdera resultaten

6. Kontrollera och förbereda för normal användning

Nödvändiga teststeg för EM-instrument

Steg

1. Visuell inspektion

2. Läckström i tillämpad del (typ BF) (endast EM-spårning)

Teststeg
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9.2.3 Säkerhetsinspektionsformulär - återkommande tester

Teststeg att utföra

Steg Instruktioner och villkor

Visuell inspektion

Kontrollera alla relevanta kablar efter bucklor, skadad isolering och mel-
lanrum. Flytta och böj kablarna runt handen för att sträcka isoleringen lätt.
Inga synliga skador är godtagbara. Kontrollera att anslutningarna sitter or-
dentligt fast på kablarna.
Kontrollera monitorvagnen, kameravagnen och EM-spårningsenheten
(om sådan finns) efter synliga skador. Med undantag av luftintagen ska du
inte kunna se vagnarnas innandöme. Att innandömet är synligt är inte ac-
ceptabelt. Kontrollera att alla komponenter finns tillgängliga.
Kontrollera att monitorvagnen är korrekt monterad, t.ex.:
• Stången sitter säkert i sitt uttag på vagnen.
• Monitorn är låst på plats på stången.
• Monitorgångjärnet håller monitorn säkert på plats.

Kontrollera LED-indikatorlamporna (på monitorvagnen, kameravagnen
och EM-spårningsenheten) för upptäckta fel.
Om skador upptäcks, ta då enheten ur bruk, markera den som sådan och
kontakta Brainlabs support.

Skyddsjordsresis-
tens

Anslut monitorvagnen och kameravagnen till elnätet med hjälp av
Brainlabs originalnätkabel. Om du har många nätkablar till din enhet, gör
du om detta test med varje kabel.
Testa skyddsjordmotståndet enligt IEC 62353:2014 kapitel 5.3.2.2 med en
mätanordning som kan ge en ström på minst 200 mA till 500 mΩ. Utför
mätning i en sekund. Tomgångsspänningen får inte överstiga 24 V.

Utrustningens läck-
ström

Anslut monitorvagnen och kameravagnen till elnätet med hjälp av
Brainlabs originalnätkabel. Testa utrustningens läckström enligt IEC
62353:2014 kapitel 5.3.3.2.3 med den så kallade ”differentialmetoden”
med följande extravillkor:
• Mätningarna utförs vid nätspänning.
• Mätningarna utförs om möjligt i nätkontaktens båda positioner.

Vid mätning i nätkontaktens olika positioner ska det högre värdet doku-
menteras.

Funktionstest

• Slå på monitorvagnen och kameravagnen
• Kontrollera att LED-lamporna inte visar några upptäckta fel
• Kontrollera att den akustiska återmatningen från kameraenheten hörs
• Kontrollera att kommunikationen med monitorvagnen och kameravag-

nen fungerar
• Läs in patientdata och starta ett program
• Kontrollera att interaktionerna med pekskärmen fungerar korrekt
• Spåra ett Brainlab-instrument på korrekt sätt

Rapportera och be-
döm resultaten Skapa en rapport och avgör om enheten är säker och effektiv.

Kontrollera och för-
bereda för normal
användning

Kontrollera efter testning att monitorvagnen och kameravagnen åter-
ställs till de förhållanden som är nödvändiga för normal användning innan
de tas i bruk igen.
Ta bort alla anordningar som har anslutits (t.ex. mätningsledningar).
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Kritiska värden

Teststeg Normalt tillstånd

Skyddsjordsresistens ≤ 0,3 Ω

Utrustningens läckström ≤ 0,5 mA

Referensmått

Använd tabellerna för att ange de enskilda mätvärdena vid varje erforderlig mätpunkt.
Ange det uppmätta maxvärdet i tabellen nedan:

Teststeg Normalt tillstånd Godkänt?

Skyddsjordsresistens

Utrustningens läckström

Serienummer för mätanordning: ________________________
Kalibrering giltig t.o.m. (datum): ________________________
Test utfört (datum): _________________ av: __________________________________

Relaterade länkar

Säkerhetsinspektionsformulär - Elektriska system för medicinskt bruk (monitorvagn) på s. 145

Säkerhetsinspektionsformulär - återkommande tester
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9.3 Att utföra tester
9.3.1 Skyddsjordsresistens

Allmän information

Anslut mätningsspetsen på din mätenhet till de ledande delar som visas i tabellen nedan och mät
resistansen.
Om ett test inte blir godkänt, måste enheten repareras av Brainlabs support. Efter reparation gör
du om hela det elektriska säkerhetstestet från början.

Test av resistens i skyddsjord

Testad punkt Uppmätt värde Test god-
känt?

Potentialutjämningsport (mo-
nitorvagnen)

Potentialutjämningsport (ka-
meravagnen)
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9.3.2 Utrustningens läckström

Allmän information

Anslut mätspetsen på din mätutrustning till de ledande delar som visas i tabellen nedan och mät
läckströmmen.

Krav

För att utföra testet av läckström från utrustningen, se till att monitorvagnen och kameravagnen
är anslutna till varandra med ethernetkabeln.

Mätpunkter för utrustningens läckström (monitorvagnen)

Testad punkt Uppmätt värde Test god-
känt?

Potentialutjämningsport

Skruv vid PSU-boxen

Metallring vid reservström-
men

Skruv på bildskärmens bak-
sida

Skruv vid det övre stagets
skydd

Utrustningens läckström
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Mätpunkter för utrustningens läckström (kameravagnen)

Testad punkt Uppmätt värde Test god-
känt?

Potentialutjämningsport

Skruv på kamerans bakre
hölje

Ethernet-anslutningens hölje

Skruv vid leden

Någonstans på staget, sök
efter slutlig mätpunkt på slut-
ligt montage

Skruv i hålen på armen mel-
lan höljets delar

Läckström från utrustningen för EM-spårningsenheten

Följande testpunkter för beröringsström är definierade för EM-spårningsenheten i kombination
med monitorvagnen.

Testad punkt Uppmätt värde Test god-
känt?

Anslutning på basstationen
till fältgeneratorn

Fästskruv på basstationen
för skenhållaren
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Testad punkt Uppmätt värde Test god-
känt?

Fästmutter på instrument-
porten

Utrustningens läckström
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9.3.3 Läckström i tillämpad del (typ BF) (för valfri EM-spårningsenhet)

Allmän information

Följande punkter definieras för EM-spårningsenheten.
En adapter behövs för EM-anslutningsenheten. Denna adapter måste ha kortslutning på alla
anslutningar på kontakten.
Använd IEC 62353:2014 Kapitel 5.3.4.3.2 Alternativ mätning och anslut den tillämpade delen till
ingången i mätinstrumentet.
Till exempel:

Figur 64  

Mätpunkt

Testad punkt Uppmätt värde Test god-
känt?

Adapterkontakt på EM-an-
slutningsenheten (testa de
fyra uttagen)

ELEKTRISK SÄKERHET

System- och Teknisk användarhandbok Rev. 1.5 Kick 2 navigeringsstation 141



9.4 Elektriskt säkerhetstest - elektriskt system för
medicinskt bruk

9.4.1 Översikt

Intervall

Testet är obligatoriskt när man skapar ett elektriskt system för medicinskt bruk enligt IEC 60601-1
resp. IEC 60601-1-1.
Ett elektriskt säkerhetstest måste utföras när en spårningsenhet för första gången ansluts till en
befintlig monitorvagn så att en Kick 2 navigeringsstation bildas.
Gör om detta test varje gång inställningarna för det medicinska elektriska systemet, t.ex. efter
reparation av en del av utrustningen eller hela på en gång, eller efter byte av
utrustningskomponenter som t.ex. kablar.
För att varje del av utrustningen och utrustningen i sin helhet ska vara fortsatt säker krävs ett årligt
elektriskt säkerhetstest.

Omfattning

Testet måste omfatta allt det som beskrivs i denna användarhandbok.

Inspektioner av personal som inte kommer från Brainlab

Endast utbildad och behörig personal får utföra elektriska säkerhetstester.
Testet måste utföras av en kvalificerad ingenjör som:
• är kvalificerad för att utföra säkerhetsinspektioner av elektrisk utrustning för medicinskt bruk,
• är väl införstådd med produktens säkerhetsinformation och produktanvisningarna, och har läst

och förstått användarhandböckerna,
• är välinformerad om aktuella lokala bestämmelser om olycksförebyggande arbete inom och

utanför industrin,
• omedelbart skriftligen informerar Brainlab om utrustningen bedöms vara osäker.

Inspektioner av personal från Brainlab

• Om det inte finns någon lämplig kvalificerad person hos kunden kommer en supportspecialist
från Brainlab att utföra denna inspektion mot en fast avgift.

• Kontakta Brainlabs support om ni behöver en supportspecialist från Brainlab.

Relaterade länkar

Säkerhetsinspektionsformulär - Elektriska system för medicinskt bruk (monitorvagn) på s. 145

Elektriskt säkerhetstest - elektriskt system för medicinskt bruk
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9.4.2 Tester av elektriska system för medicinskt bruk

Mätanordningar

De mätningsinstruktioner som ges är ett exempel för en enstaka mätanordning.
De enskilda stegen kan variera från en mätanordning till en annan. Se respektive tillverkares
anvisningar för den mätanordning du använder.

Försiktighetsåtgärder vid tester

• Det test som beskrivs täcker bara Brainlabs utrustning och inte den anslutna utrustningen. Följ
också den beskrivning som ges av tillverkaren av den anslutna enheten.

• Alla enheter ska vara i driftsläge: Under mätningen ska alla huvudströmbrytare vara i driftsläge
(PÅ).

• Testerna ska utföras både i normaltillstånd och i enkelfeltillstånd.

Riktlinjer för test

Ha följande punkter i åtanke när testet utförs:
• Utför de teststeg som krävs i den ordning som definieras ovan.
• Mät alla områden i systemet som anges i följande kapitel.
• Samtliga test måste vara godkända.
• Kalibreringen av mätenheten måste vara giltig vid mätningstillfället.
• Utför alla tester enligt IEC 60601-1:2005.

OBS: Den utgående mätningsanslutningen för mätanordningen måste förbli upprättad under hela
mätningscykeln. Om du kopplar från mätningsanslutningen under pågående mätning, känner
mätanordningen av att anslutningen inte längre är upprättad och du måste göra om hela testet. 

Om ett test inte blir godkänt måste Kick 2 navigeringsstation repareras av Brainlabs support.
Efter reparation gör du om hela det elektriska säkerhetstestet från början.

Säkerhetsinspektionsformulär

• Skriv ut eller gör en kopia av säkerhetsinspektionsformuläret.
• Ange resultaten av inspektionen.
• Spara detta som protokoll över inspektionen.

Relaterade länkar

Säkerhetsinspektionsformulär - Elektriska system för medicinskt bruk (monitorvagn) på s. 145

Teststeg som krävs

Steg

1. Utför visuell inspektion.

2. Kontrollera strömstyrkan vid beröring.

3. Utför funktionstest.

4. Rapportera och bedöm resultaten.

5. Kontrollera och förbered systemet för normal användning.
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Relaterade länkar

Säkerhetsinspektionsformulär - Elektriska system för medicinskt bruk (monitorvagn) på s. 145

Tester av elektriska system för medicinskt bruk
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9.4.3 Säkerhetsinspektionsformulär - Elektriska system för medicinskt bruk
(monitorvagn)

Tester som ska utföras

Teststeg Instruktioner och villkor

Visuell inspektion

• Kontrollera alla relevanta kablar efter bucklor, skadad isolering och mel-
lanrum. Flytta och böj kablarna runt handen för att sträcka isoleringen
lätt. Inga synliga skador är godtagbara.

• Kontrollera Kick 2 efter synliga skador, trasiga kablar och mellanrum.
Med undantag av luftintagen ska du inte kunna se vagnarnas innandö-
me. Skadade kablar, mellanrum eller synligt innandöme är inte godtag-
bart.

• Kontrollera att Kick 2 är korrekt monterad.
• Om skador upptäcks ska Kick 2 navigeringsstation tas ur bruk, mar-

keras som sådan och Brainlabs support kontaktas.

Beröringsström
(Optisk spårning)

• Anslut monitorvagnen och kameravagnen med hjälp av kameraka-
beln och koppla monitorvagnen till elnätet med Brainlabs originalnätka-
bel.

• Sätt den enhet som ska anslutas i driftsläge, enligt beskrivningen från
enhetens tillverkare.

• Anslut den kabel som krävs för att skapa det medicinska elektriska sy-
stemet mellan de båda enheterna och slå på båda enheterna.

• Testa utrustningens beröringsström enligt IEC 60601-1:2005 kapitel
16.6.1 i normalt tillstånd och enkelfeltillstånd. Avbrytning av all icke-per-
manent installerad skyddsjordanslutning anses som enkelfeltillstånd.

Beröringsström
(EM-spårning)

• Anslut monitorvagnen och EM-spårningsenheten med hjälp av an-
slutningskablarna och koppla monitorvagnen till nätströmtillförseln
med Brainlabs originalnätkabel.

• Sätt den enhet som ska anslutas i driftsläge, enligt beskrivningen från
enhetens tillverkare.

• Anslut den kabel som krävs för att skapa det medicinska elektriska sy-
stemet mellan de båda enheterna och slå på båda enheterna.

• Testa utrustningens beröringsström enligt IEC 60601-1:2005 kapitel
16.6.1 i normalt tillstånd och enkelfeltillstånd. Avbrytning av all icke-per-
manent installerad skyddsjordanslutning anses som enkelfeltillstånd.

Funktionstest

• Slå på Kick 2 navigeringsstation.
• Kontrollera att LED-indikatorlamporna inte visar några upptäckta fel.
• Läs in patientdata och starta ett program.
• Kontrollera att interaktionerna med pekskärmen fungerar korrekt.
• Spåra ett Brainlab-instrument på korrekt sätt.
• Kontrollera att det skapade medicinska elektriska systemet verkligen

fungerar.

Rapportera och be-
döm resultaten Skapa en rapport och avgör om enheten är säker och effektiv.

Kontrollera och för-
bereda för normal
användning

• Kontrollera efter testet att Kick 2 navigeringsstation återställs till de
förhållanden som krävs för normal användning innan den åter tas i
bruk.

• Ta bort alla anordningar som har anslutits (t.ex. mätningsledningar).

Kritiska värden

Teststeg Normalt tillstånd Enkelfeltillstånd

Beröringsström ≤ 0,1 mA ≤ 0,5 mA

ELEKTRISK SÄKERHET
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Referensmått

Ange det uppmätta maxvärdet vid varje mätpunkt som krävs i tabellen nedan:

Teststeg Normalt tillstånd Enkelfeltillstånd Godkänt?

Beröringsström

Serienummer för mätanordning: ________________________
Kalibrering giltig t.o.m. (datum): ________________________
Test utfört (datum): _________________ av: __________________________________

Relaterade länkar

Säkerhetsinspektionsformulär - återkommande tester på s. 135

Säkerhetsinspektionsformulär - Elektriska system för medicinskt bruk (monitorvagn)
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9.4.4 Läckström vid beröring för elektriska system för medicinskt bruk

Allmän information

Vid testet av läckström vid beröring för elektriska system för medicinskt bruk upprepas några av
stegen i standardläckströmstestet.

Testöversikt

Anslut mätspetsen på din mätanordning till den strömförande delen och mät läckströmmen.

Mätning av testpunkter (monitorvagn)

Testad punkt Uppmätt värde Test god-
känt?

Fixeringsskruv för mikroskop

Mätning av testpunkter (kameravagn)

Testad punkt Uppmätt värde Test god-
känt?

Nätverksport, anslutningspa-
nel

Mätning av testpunkter (EM-spårningsenhet)

Testad punkt Uppmätt värde Test god-
känt?

EM-basstation

Relaterade länkar

Utrustningens läckström på s. 138

ELEKTRISK SÄKERHET
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Läckström vid beröring för elektriska system för medicinskt bruk
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10 ÖVERENSSTÄMMELSE
OCH SPECIFIKATIONER

10.1 Elektriska standarder

Certifikat och godkännanden

Certifikat/godkännande

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

IEC 60529
IP20: Kick 2 navigeringsstation
IP20: Komponenter till EM-spårningsenhet

Strömspecifikationer - Nordamerika

I Nordamerika: Om enheten ska anslutas till 240 V får den anslutas endast med en strömkälla i
form av ett mittuttag som är märkt 240 V.

ÖVERENSSTÄMMELSE OCH SPECIFIKATIONER
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10.2 Miljökrav
10.2.1 Förhållanden vid transport/förvaring och drift

Lokala begränsningar

• Förvara och använd system på platser som är skyddade mot fukt, vind, solljus, damm, salt och
svavel.

• Systemen får inte förvaras i närheten av kemiska produkter eller gas.
• Utsätt inte system för direkt UV-ljus.

Överväganden gällande höjd

• Om inget annat anges är systemet klassat för användning på en höjd av < 3 000 meter.
• Transportera eller förvara systemet på en höjd av < 6 000 meter.

Anpassningstid

Anpassningstiden för användning efter extrema förvaringsförhållanden är minst en timme.

Miljöförhållanden

Följande miljökrav gäller för Kick 2 navigeringsstation:

Specifikation Driftsförhållanden

Temperatur 10 °C till 30 °C

Luftfuktighet 30 till 75 %, ej kondenserande

Tryck 700 till 1 060 hPa

Specifikation Förhållanden vid transport/förvaring

Temperatur -10 °C till 45 °C (för en tidsperiod som inte överstiger 15 veckor)

Luftfuktighet 10-90 %, ej kondenserande

Tryck 500 till 1 060 hPa

OBS: Transport-/förvaringsvärden gäller för systemet när det är inneslutet i transportväskorna. 

Miljökrav
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10.3 Systemspecifikationer
10.3.1 Fysiska egenskaper

Monitor med skyddsöverdrag

Specifikation Värde

Höjd 355 mm

Bredd 560 mm

Djup 75 mm

Vikt 8,12 kg

Monitorvagnens underrede

Specifikation Värde

Höjd 278 mm

Bredd 455 mm

Djup 485 mm

Vikt 16,46 kg

Monitorvagnens stång

Specifikation Värde

Höjd 947 mm

Bredd 132 mm

Djup 70 mm

Vikt 1,32 kg

Komplett monitorvagn

Specifikation Värde

Höjd 1 463 mm

Längd (golvyta): 500 mm2

Bredd (basens display) 540 mm

Vikt 25,8 kg

ÖVERENSSTÄMMELSE OCH SPECIFIKATIONER
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Spectra kameravagn

Figur 65  

Specifikation Värde

Maxhöjd 2 350 mm

Minsta höjd 1 450 mm

Golvyta 500 mm2

Vikt 19 kg

Systemspecifikationer
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Vega kameravagn

591

500

14
5023

50

591

Figur 66  

Specifikation Värde

Maxhöjd 2 350 mm

Minsta höjd 1 450 mm

Golvyta 500 mm2

Vikt 19 kg
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EM-basstation

Figur 67  

Specifikation Värde

Höjd 350 mm

Bredd 200 mm

Längd 100 mm

Vikt 2,5 kg

EM-fältgenerator

Figur 68  

Specifikation Värde

Höjd 200 mm

Bredd 200 mm

Längd 71 mm

Vikt 2,8 kg

Systemspecifikationer
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Fästplatta för EM-fältgenerator

Figur 69  

Specifikation Värde

Höjd 121 mm

Bredd 300 mm

Längd 428 mm

Vikt 2 kg
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Arm för EM-fältgenerator

Figur 70  

Specifikation Värde

Höjd 748 mm

Bredd 110 mm

Längd 88 mm

Vikt 4 kg

Systemspecifikationer
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EM-strömförsörjning

Figur 71  

Specifikation Värde

Höjd 180 mm

Bredd 89 mm

Längd 70 mm

Vikt 1 kg

Instrumentadapter

Figur 72  

Specifikation Värde

Diameter 19 mm

Längd 65 mm

Vikt 0,026 kg

Relaterade länkar

Rengöring av monitorvagnen på s. 127
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10.3.2 Tekniska specifikationer

Monitorvagn och medicinsk datorenhet

Specifikation Värde

Elektriska specifikationer

Ingående växelström 100-240 V AC

Frekvens 50/60 Hz

Strömförbrukning
3 A vid 100 V AC
1,5 A vid 240 V AC

CMOS-batteri 3 V CR2032 litiumbatteri 210 mAh

Processor Intel® Core i5 4:e generationen med 2,0 GHz

RAM 8 GB

I/O som stöds

• 2 USB 2.0
• 3 USB 3.0
• Potentialutjämning
• S-Video in
• 2 LAN 1 GBit/s anslutning
• CVBS
• DVI-I

Masslagring Internal Solid State Disk (SSD) 2,5" 240 GB

Ljud Högtalare inbyggd i monitorvagnens underrede

Display 21,5", full HD-upplösning

Pekskärm Projicerad kapacitiv pekskärm

Säkring
5 x 20 mm
6,3 A/250 V
T H

DVI-omvandlare

Se Brainlabs instruktionsbroschyr Converter Kit DVI to S-Video (omvandlarsats DVI till S-Video).

Kameravagn

Specifikation Värde

Ingående spänning 100-240 V växelström

Frekvens 50/60 Hz

Strömförbrukning 1,6 A vid 100 V/0,8 A vid 240 V växelström

Säkring
5 x 20 mm
1,6 A/250 V
T H

Strömkälla till EM-spårningsenhet

Specifikation Värde

Ingående växelström 100-240 V AC

Frekvens 50/60 Hz

Tekniska specifikationer
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Specifikation Värde

DC-utgång 26 V DC

Strömförbrukning
1,22 A vid 100 V AC
0,68 A vid 240 V AC

EM-spårningsenhet

Specifikation Värde

Ingående spänning 26 V DC

Strömförbrukning 40 W

Spårningsnoggrannhet 0,5 mm RMS (effektivvärde)

DVI-omvandlare

Se Brainlabs instruktionsbroschyr Converter Kit DVI to S-Video (omvandlarsats DVI till S-Video).
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10.4 Överensstämmelse
10.4.1 Elektromagnetisk emission

Elektromagnetisk miljö

Kick 2 är avsedda för användning i den elektromagnetiska miljö som specificeras i tabellen
nedan.
Användaren är ansvarig för att se till att systemen används i en sådan miljö.

Bärbar RF-kommunikationsutrustning

Varning
Bärbar RF-kommunikationsutrustning (inklusive kringutrustning som antennkablar och
externa antenner) ska inte användas närmare än 30 cm från någon komponent av
monitorvagnen inklusive kablar specificerade av Brainlab. Annars kan prestandan
försämras.

Försäkran

Kick 2 navigeringsstation är endast avsedd att användas på sjuk- och hälsovårdsinrättningar.
Nedan följer en förteckning över alla tillämpliga emissionstest och -standarder, liksom de
tillämpade efterlevnadsnivåerna:

Emissionstest Standard Överensstämmelsenivå

Ledda och utstrålade RF-
emissioner CISPR 11

Grupp 1
Klass A

Harmonisk distortion IEC 61000-3-2 Klass A

Spänningsfluktuationer/
flimmer IEC 61000-3-3 Uppfylls

OBS: Emissionsegenskaperna hos denna utrustning gör den lämplig för användning i
industriområden och sjukhus (CISPR 11 klass A). Om den används i bostadsmiljö (för vilket
CISPR 11 klass B normalt krävs) kan det hända att denna utrustning inte erbjuder tillräckligt skydd
mot radiofrekvenskommunikationstjänster. Användaren kan behöva vidta åtgärder, t.ex. att flytta
eller vända på utrustningen. 

Varning
Systemet bör inte användas i närheten av eller i direkt kontakt med annan utrustning. Om
detta inte kan undvikas, måste normal användning bekräftas i den konfiguration där det
kommer att användas.

Överensstämmelse
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10.4.2 Allmän elektromagnetisk immunitet

Elektromagnetisk miljö

Kick 2 är avsedd att användas i den elektromagnetiska miljö som specificeras i följande avsnitt.
Användaren är ansvarig för att se till att systemen används i en sådan miljö.

Försäkran om elektromagnetisk immunitet

I tabellerna i följande avsnitt finns vägledning enligt tillverkarens försäkran om elektromagnetisk
immunitet.

ÖVERENSSTÄMMELSE OCH SPECIFIKATIONER
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10.4.3 Elektromagnetisk immunitet

Elektromagnetiska immunitetstester

Kick 2 navigeringsstation är endast avsedd att användas på sjuk- och hälsovårdsinrättningar.
Nedan följer en förteckning över alla tillämpliga immunitetstest och -standarder, liksom de
tillämpade efterlevnadsnivåerna:

Immunitetstest Standard IEC 60601-1-2 test-
nivå

Överensstämmelseni-
vå

Elektrostatisk urladdning -
kontakt

IEC 61000-4-2
±8 kV ±8 kV

Elektrostatisk urladdning -
luft

±2 kV, ±4 kV, ±8 kV,
±15 kV

±2 kV, ±4 kV, ±8 kV,
±15 kV

Utstrålade RF-EM-fält IEC 61000-4-3
3 V/m
80 MHz till 2,7 GHz
80 % AM vid 1 kHz

3 V/m
80 MHz till 2,7 GHz
80 % AM vid 1 kHz

Närhetsfält från trådlös
RF-kommunikationsutrust-
ning 2 450 MHz

IEC 61000-4-3

28 V/m 28 V/m

Närhetsfält från trådlös
RF-kommunikationsutrust-
ning - 5 240 MHz, 5 500
MHz, 5 785 MHz

9 V/m 9 V/m

Snabba elektriska tran-
sienter/skurar - ingång
AC-strömport

IEC 61000-4-4

±2 kV
100 kHz repetitions-
frekvens

±2 kV
100 kHz repetitionsfrek-
vens

Snabba elektriska tran-
sienter/skurar - portar för
inkommande/utgående
signal

±1 kV
100 kHz repetitions-
frekvens

±1 kV
100 kHz repetitionsfrek-
vens

Överspänning - Ingång
AC-strömport ledning-till-
ledning

IEC 61000-4-5

±0,5 kV, ±1 kV ±0,5 kV, ±1 kV

Överspänning - Ingång
AC-strömport ledning-till
jord

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

Överspänning - In-/
utgående portar ledning-till
jord

±2 kV ±2 kV

Ledande störningar indu-
cerade av RF IEC 61000-4-6

3 V
0,15 MHz till 80 MHz
6 V
80 % AM vid 1 kHz

3 V
0,15 MHz till 80 MHz
6 V
80 % AM vid 1 kHz

Strömfrekvens magnetiskt
fält IEC 61000-4-8

30 A/m
50 Hz eller 60 Hz

30 A/m
50 Hz eller 60 Hz

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

Överensstämmelseni-
vå

Spänningsfall
IEC 61000-4-11

0 % Ut; 0,5 cykel
Vid 0°, 45°, 90°,
135°, 180°, 225°,
270° och 315°
0 % Ut; 1 cykel och
70 % Ut; 25/30 cyk-
ler
Enfas vid 0°

Uppfylls

Spänningsavbrott 0 % Ut; 250/300 cyk-
ler Uppfylls

OBS: Vid högre ESD-nivåer kan enheten gå sönder permanent. 

Testfrek-
vens
(MHz)

Band
(MHz)

Service Modulering Maximalt
(W)

Avstånd
(m)

Efterlev-
nadsnivå
för immu-
nitet
(V/m)

385 380-390 TETRA 400
Pulsmoduler-
ing
18 Hz

1,8 0,3 27

450 430-470
GMRS 460,
FRS 460

FM
±5 avvikelse
1 kHz sinus

2 0,3 28

710

704-787 LTE-band 13,
17

Pulsmoduler-
ing
217 Hz

0,2 0,3 9745

780

810

800-960

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

Pulsmoduler-
ing
18 Hz

2 0,3 28
870

930

1 720

1 700-
1 990

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

Pulsmoduler-
ing
217 Hz

2 0,3 28

1 845

1 970

2 450
2 400-
2 570

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

Pulsmoduler-
ing
217 Hz

2 0,3 28

5 240
5 100-
5 800

WLAN 802.11
a/n

Pulsmoduler-
ing
217 Hz

0,2 0,3 95 500

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

Immunitets-
test

IEC 60601
testnivå

Överensstäm-
melsenivå

Elektromagnetisk miljö - vägledning

Ledd RF IEC
61000-4-6

3 Vrms 150
kHz till 80
MHz

3 V

Bärbar och mobil RF-kommunikationsutrustning
får inte användas närmare någon del av Kick 2
navigeringsstation, inklusive kablar, än det re-
kommenderade separationsavstånd som beräk-
nas med den ekvation som är tillämplig för sän-
darens frekvens.
Rekommenderat separationsavstånd:

d 1 2 P,= 80 till 800 MHz

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

Avgiven RF
IEC
61000-4-3

3 V/m 80
MHz till 2,5
GHz

3 V/m

Där P är sändarens högsta utgående effekt i
watt (W) enligt sändarens tillverkare och d är det
rekommenderade separationsavståndet i meter
(m).
Fältstyrkorna från fasta RF-sändare, vilka ska
fastställas genom en elektromagnetisk under-
sökning av lokalernaa ska vara mindre än efter-
levnadsnivånb inom varje frekvensområde.
Störningar kan inträffa i närheten av utrustning
som är märkt med denna symbol:

OBS: Vid 80 och 800 MHz gäller det högre frekvensområdet. 

OBS: Dessa riktlinjer gäller kanske inte i alla situationer. Elektromagnetisk spridning påverkas av
absorption och reflektion från konstruktioner, föremål och människor. 
a Fältstyrkor från fasta sändare, exempelvis basstationer för telefoner som använder radio (mo-
biltelefoner/sladdlösa telefoner) samt landbaserad mobil radio, amatörradio, AM- och FM-radio-
sändningar och TV-sändningar, kan inte förutsägas teoretiskt med någon större noggrannhet.
För att bedöma den elektromagnetiska miljön genom fasta RF-sändare bör en elektromagnetisk
undersökning av lokalen övervägas. Om den uppmätta fältstyrkan i den lokal där Kick 2 an-
vänds överskrider tillämplig RF-överensstämmelsenivå ovan, ska Kick 2 navigeringsstation
observeras för att bekräfta normal drift. Om onormal prestanda observeras kan ytterligare åtgär-
der bli nödvändiga, t.ex. att vända på eller flytta Kick 2.
b Inom frekvensområdet 150 kHz till 80 MHz ska fältstyrkorna understiga 3 V/m.

Elektromagnetisk immunitet
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10.4.4 RF-kommunikationsutrustning

Elektromagnetisk miljö

Bärbar och mobil RF-kommunikationsutrustning kan påverka systemen.
Kick 2-systemet är avsett för användning i en elektromagnetisk miljö där störningar på grund av
avgiven RF är kontrollerade.
Användaren av Kick 2 kan bidra till att förebygga elektromagnetiska störningar genom att
upprätthålla ett minimiavstånd mellan bärbar och mobil kommunikationsutrustning (sändare) och
Kick 2 navigeringsstation enligt rekommendationen nedan, enligt kommunikationsutrustningens
högsta utgående effekt.

Varning
Bärbar och mobil radiofrekvens (RF)-kommunikationsutrustning kan påverka EM-
spårningsenheten.

Separationsavstånd

Rekommenderade separationsavstånd mellan bärbar och mobil RF-kommunikationsutrustning
och Kick 2 navigeringsstation:

Angiven högsta ut-
gående effekt för sän-
daren (W)

Separationsavstånd enligt sändarens frekvens (m)

150 kHz till 80 MHz

d 1 2 P,=

80 till 800 MHz

d 1 2 P,=

800 MHz till 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

För sändare med en angiven högsta utgående effekt som inte finns med i ovanstående lista kan
det rekommenderade separationsavståndet d i meter (m) fastställas genom att använda den ek-
vation som är tillämplig för sändarens frekvens, där P är sändarens högsta utgående effekt i watt
(W) enligt sändarens tillverkare.
OBS: Vid 80 och 800 MHz gäller separationsavståndet för det högre frekvensområdet. 

OBS: Dessa riktlinjer gäller kanske inte i alla situationer. Elektromagnetisk spridning påverkas av
absorption och reflektion från konstruktioner, föremål och människor. 

Varning
Denna utrustning har testats för immunitet mot utstrålad RF endast vid utvalda frekvenser,
och användning i närheten av sändare på andra frekvenser kan leda till felaktig funktion.
(IEC 60601-1-2 2014-02 utgåva 4.0 klausul 5.2.2.5 b)

Varning
Underlåtelse att använda denna utrustning i specificerad typ av avskärmad lokal kan leda
till försämrad prestanda hos utrustningen, störning på annan utrustning eller störning av
radiotjänster. (IEC 60601-1-2 2014-02 utgåva 4.0 klausul 5.2.2.2 a)

ÖVERENSSTÄMMELSE OCH SPECIFIKATIONER
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10.4.5 Testade kablar

Användning av specificerade kablar

Varning
Att använda andra tillbehör givare och kablar än de specificerade (med undantag för kablar
som säljs av Brainlab som reservdelar) kan leda till ökade strålning eller minskad
immunitet för utrustningen och leda till olämplig drift.

Kabelspecifikationer

Kablar till Kick 2 navigeringsstation som har testats för överensstämmelse vad gäller emission
och immunitet:

Kabel Specifikation

Ström Tillhandahålls av Brainlab, 4 m lång

Potentialutjämning Tillhandahålls av Brainlab, 5 m lång

EM-datakabel Tillhandahålls av Brainlab, 5 m lång

S-Video 2 BNC koax.kablar, avskärmade, avslutade, 75 Ohm, 30 m långa

CVBS BNC koax.kabel, avskärmad, avslutad, 75 Ohm, 30 m lång

Sjukhusnätverk Tillhandahålls av Brainlab, 5 m lång

Mikroskop Tillhandahålls av Brainlab, 5 m lång

Testade kablar
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10.4.6 Sjukhusnätverk

Allmän information

Användare måste identifiera, analysera, bedöma och kontrollera de risker som kan uppstå när
Kick 2 navigeringsstation ansluts till ett nätverk eller datakoppling där annan utrustning är
ansluten.
Trådlösa nätverk måste överensstämma med definitionerna i standard 802.11b/g/n/ac.
Att göra ändringar av nätverks-/datakopplingen kan medföra nya risker som kräver ytterligare
analys. Dessa ändringar kan bland annat omfatta:
• konfigurationsändringar
• anslutning eller frånkoppling av extrautrustning
• uppdatering eller uppgradering av ansluten utrustning

Nätverksinformationsflöde

Att ansluta enheten till sjukhusets nätverk medger:
• Överföring av patientdata från eller till systemet
• Fjärråtkomst till information som visas på monitorn
• Möjlighet att strömma, spela in och dela en session beroende på vilken Brainlab-programvara

som körs på enheten och integrationen till sjukhusets nätverk
För patientdataöverföring tar Kick 2 navigeringsstation emot data från sjukhusets
nätverksserver (t.ex. PACS-server).
För fjärråtkomst, strömning inspelning eller sessionsdelning skickar Kick 2 navigeringsstation
data till en strömningsklient inom sjukhusnätverket.

Krav för sjukhusnätverk nätverk

Krav Värden

Bandbredd
• Minimum: 2 Mbit/s (t.ex. för dataöverföring)
• Rekommenderat: 10-50 Mbit/s (t.ex. för streaming och fjärråtkomst)
• Optimalt: 100 Mbit/s-1 Gbit/s (t.ex. för sessionsdelning)

Latens
• Maximalt: ≤ 100 ms
• Rekommenderat: ≤ 25 ms
• Optimalt: ≤ 2 ms

Säkerhet

• Anslut endast utrustningen till ett säkert nätverk
• Nätverk skyddat mot oönskad åtkomst (t.ex. användarautentisering,

brandvägg osv.)
• Nätverk skyddat mot skadlig programvara
• Internetprotokollsvit (TCP/IP)

Försiktighetsåtgärder för nätverk

Att strömma Kick 2 navigeringsstations displayinnehåll eller att använda sessionsdelning kan
skapa hög trafikbelastning på sjukhusets nätverk.

När Kick 2 navigeringsstation integreras i ett trådlöst sjukhusnätverk väljer du en lämplig
kryptering (WPA2 eller bättre) för att skydda patientdata från obehörig åtkomst.

Möjliga risker för nätverksfel

Följande risksituationer kan bli följden om sjukhusnätverket nätverk eller datakoppling inte
uppfyller kraven som anges i detta avsnitt:

ÖVERENSSTÄMMELSE OCH SPECIFIKATIONER
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• Patienten behandlas felaktigt på grund av:
- Nätverksfel under överföring av patientdata
- Skadlig programvara (t.ex. virus) som leder till att datorn felberäknar data

• Patienten utsätts oavsiktligt för narkosmedel eller strålning på grund av ett nätverksfel under
överföring av patientdata

Sjukhusnätverk
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10.5 Nätkontakter

Allmän information

Kick 2-systemet levereras utrustat med en särskild nätkontakt som är lämplig för den region där
det ska användas.

Användning av specificerade nätsladdar

Varning
Tillförlitlig jordning kan endast uppnås om systemet är anslutet till ett likvärdigt uttag
märkt ”Hospital Only” (Endast sjukhus) (”Hospital Grade” i Nordamerika). Sätt endast in
nätkontakten i ett jordat uttag. Förbigå inte skyddet genom att använda en
förlängningssladd.

ÖVERENSSTÄMMELSE OCH SPECIFIKATIONER
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11 UNDERHÅLL
11.1 Inspektioner
11.1.1 Översikt

Säkerställande av säkerhet och funktionalitet

Följ noga instruktionerna i denna handbok för ett säkert utförande av rutinunderhållet.

Varning
Utför inte inspektioner eller underhåll medan Kick 2 navigeringsstation används för
patientbehandling.
Kick 2 navigeringsstation ska underhållas och inspekteras regelbundet för att säkerställa
funktionalitet och säkerhet.
Ett förslag är att förebyggande underhållsinspektion beställs från Brainlab varje år för att verifiera
Em-spårningsenhetens spårningsnoggrannhet.

Upprätthålla följsamhet angående elektromagnetiska störningar

För att upprätthålla grundläggande säkerhet när det gäller elektromagnetiska störningar ska man
regelbundet kontrollera att:
• Endast de kablar som specificerats används med enheten
• Alla kablar är i gott skick och inte skadade (dvs. Ingen avskärmning är synlig)
• Anslutningarna till kabelkopplingarna är ordentligt åtdragna och (om möjligt) säkrade
• Enheten är tillförlitligt ansluten till jord

Intervall

Brainlab rekommenderar att inspektion utförs årligen. Om ni har serviceavtal utför Brainlab
automatiskt den årliga inspektionen. Om ni inte har något serviceavtal kontaktar du Brainlabs
support för att ordna med inspektionen.

Behörighet

Endast Brainlab och/eller dess behöriga partners får utföra service eller reparation av
systemet och utrustningen.

Varning
Risk för elektriska stötar: Det finns inga delar i Kick 2 navigeringsstation som kan
repareras av användaren. Inga höljen får avlägsnas.

Innan systemet används

Om systemet inte har använts under en lång tid, kontrollera då att allt fungerar normalt innan
patientbehandling påbörjas.

UNDERHÅLL
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Relaterade länkar

Förberedelser inför rengöring på s. 121

Inspektioner
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11.1.2 Inspektionsintervall

Varje vecka

Komponent Inspektion

Kablar och kontakter Visuell kontroll (titta efter skador, vridningar, sprickor).

Rengöring Se kapitlet Rengöring.

EM-spårningsenhet

• Visuell inspektion av EM-spårningsenhetens alla kablar med av-
seende på vridningar, sprickor osv.

• Visuell inspektion av alla kontakter för skador.
• Visuell inspektion av höljets alla delar med avseende på skador

som sprickor osv.
• Inspektera med avseende på allmänna fysiska skador.

Varje månad

Komponent Inspektion

Allmänna komponenter

• Inspektera efter fysiska skador
• Märkning och typskyltar ska vara läsbara
• Funktion på anslutning till utrustning från tredje part (t.ex. mikro-

skop)

Monitorvagn

• Funktionalitet
• Stabil fastsättning av monitorn samt inga repor på pekskärmen
• Strömbrytare
• Lysdiod för ström
• USB-anslutningar
• Nätverksanslutning
• Kontrollera att det inte finns några lösa eller saknade skruvar

Hjul och bromsar Funktionalitet

Kamera

• Funktionalitet
• Visuell inspektion (slitage)
• Båda linserna är rena och inte skrapade eller skadade på annat

sätt

Kameravagn Kontrollera att det inte finns några lösa eller saknade skruvar

Relaterade länkar

Rengöring av monitorvagnen på s. 127
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11.1.3 Årlig inspektion av Brainlab

Arrangemang

• Om ni har serviceavtal utför Brainlab automatiskt den årliga inspektionen.
• Om ni inte har serviceavtal kontaktar du Brainlabs support för att arrangera inspektionen.

Omfattning

Denna inspektion omfattar samtliga komponenter och funktioner samt de punkter som anges på
säkerhetsinspektionsblanketten.

Punkter för årlig inspektion

Komponent Inspektion

Monitorvagn

• Funktionstest för enhet
• Kontroll av mekaniskt stödsystem (stänger, hjul och lås)
• Byte av luftfilter
• Elektriskt säkerhetstest

Kameravagn

• Funktionstest för kamera
• Funktionstest för kamerahandtag
• Funktionstest för hela vagnen
• Kontroll av mekaniskt stödsystem (stänger, hjul och lås)

EM-spårningsenhet
Noggrannhetskontroll av Brainlab-support
Funktionstest för enhet
Elektriskt säkerhetstest

Relaterade länkar

Elektriska standarder på s. 149
Elektriskt säkerhetstest - elektriskt system för medicinskt bruk på s. 142

Årlig inspektion av Brainlab
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11.2 Byte av luftfilter

Behörighet

Endast Brainlab, behöriga partners och utbildade sjukhustekniker får byta luftfiltret.

Bytesintervall

Monitorvagnens luftfilter måste bytas en gång per år. Om du har ett servicekontrakt, utför
Brainlab automatiskt byte av luftfilter.
Om du inte har något servicekontrakt, kontaktar du Brainlabs support för att begära ett byte av
luftfilter.

Ersättningsfilter

Använd endast ersättningsluftfilter som tillhandahålls av Brainlab.
Ersättningsfiltren levereras monterade på luftventilationens skydd (dvs. hela luftventilationens
skydd byts ut).

Hur man byter luftfilter

①

Figur 73  

Steg

1. Tryck ner ventilationsklämmorna ① för att ta bort luftventilationsskyddet.

2. Byt till ett nytt luftventilationsskydd och se till att ventilationsklämmorna klickar på plats.

UNDERHÅLL
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11.3 Funktionsfel och anvisningar för returer

Systemskador eller avbrott

Använd inte systemet om:
• nätströmskabeln eller stickproppen är skadad eller utsliten
• vätska har spillts på enheten
• systemet inte fungerar normalt när användningsinstruktionerna följs
• en vagn har tippat över eller höljet har blivit skadat
• systemkomponenterna uppvisar en påtagligt försämrad prestanda, vilket tyder på behov av

service
• vätskor läcker ut från systemet
• systemet avger rök

Kontakta Brainlabs support om ett felmeddelande visas på skärmen. Använd inte systemet.

Hur man agerar vid skada eller avbrott

Steg

1. Stäng av systemet.

2. Koppla ur systemet från vägguttaget.

3. Kontakta Brainlabs support.

4. Fäst ett anslag, t. ex. ”FÅR EJ ANVÄNDAS”, på utrustningen för att förhindra att den oav-
siktligt används.

Om du fortsätter att använda utrustning som visat sig vara trasig under en inspektion, riskerar du
att skada patienten.

Funktionsfel och anvisningar för returer
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11.3.1 Anvisningar för returer

Rapportering av skadad utrustning

Om det finns några felaktiga komponenter bör detta omedelbart rapporteras till Brainlabs support.
Brainlabs support frågar efter:
• Komponentens artikelnummer (anges på typskylten)
• Beskrivning av problemet

Reparation och utbyte

Brainlabs support:
• Ger dig en kostnadsuppskattning för reparation eller utbyte.
• Informerar dig om när enheten förväntas vara funktionell igen (oftast inom 48 timmar).

Demontering av komponenter

Ta endast bort skadade komponenter efter anvisningar från Brainlabs 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

Hur man returnerar komponenter

Steg

1. Skydda komponenten från ytterligare skada genom att linda in den och emballera den or-
dentligt.

2. Fyll i och återsänd formuläret som faxades till dig, eller levererades tillsammans med ut-
bytesdelen.

3. Förslut lådan noggrant med tejp.

4. Skicka den defekta komponenten till relevant returadress eller följ instruktionerna från
Brainlabs support.

UNDERHÅLL
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Anvisningar för returer
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12 FELSÖKNING
12.1 Felsökning av Kick 2

Reparation och service

Försök inte att utföra service på ditt system. Kontakta Brainlabs support om du har frågor gällande
reparation och service.

Ström till monitorvagnen, kameravagnen eller EM-spårningsenheten

Händelse Möjlig orsak

Ingen ström till monitorvagnen, kameravag-
nen eller EM-spårningsenheten

Kontrollera att nätkablarna är korrekt anslutna
till strömkällan.

Pekskärmens display

Det finns två huvudsakliga funktionella monitordelar som påverkar displayen:
• Själva displayen
• Bakgrundsljuset

Händelse Möjlig orsak

Vissa pixlar (som de visade bilderna består av)
kan bli felaktiga med tiden. Displayen kan behöva bytas ut.

Pekskärmens funktion

Händelse Möjlig orsak

Ingen pekfunktion.
• Pekskärmens styrenhet fungerar inte, eller
• Drivrutinen som styr musmarkören fungerar

inte.

Kamera

Det finns många möjliga händelser som kan tillskrivas kommunikationsfel som har med IR-
kameran att göra.

FELSÖKNING
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Händelse Symtom Möjliga orsaker

Minskning av ka-
merans volym

• Begränsat synfält för na-
vigering.

• Lysdioderna i kameralin-
sen är inte på.

• Överhettning
• Kameran har åldrats
• Infrarött ljus från en annan enhet orsakar

störningar (t.ex. pulsoximeter)
• Ytor i operationssalen reflekterar oavsiktligt

infrarött ljus (t.ex. reflekterande remsor på
klädesplagg)

Ingen ström Kameran piper inte under
uppstart.

• Problem med kablage
• Problem med elektroniken

Ingen kommunika-
tion

Kameran piper inte under
uppstart av program.

• Kommunikationsfel mellan basstationen och
kameravagnen: Kontrollera kablage

• Felaktig programkonfiguration

Markörsfärer spå-
ras inte korrekt

Programmet visar oidenti-
fierbara grå markörsfärer i
kamerans synfält.

• Infrarött ljus från en annan enhet orsakar
störningar (t.ex. pulsoximeter)

• Ytor i operationssalen reflekterar oavsiktligt
infrarött ljus (t.ex. reflekterande remsor på
klädesplagg)

OBS: Kontakta Brainlabs support om du har problem med kameran. 

EM-spårningsenhet

Händelse Symtom Möjliga orsaker

Ingen ström

EM-spårningsenheten pi-
per inte vid uppstart och
lysdioden för ström är fort-
farande släckt.

Kontrollera att nätkablarna är korrekt anslutna
till EM-strömkällan.

Kontrollera att EM-strömkällans nätströmbryta-
re är på (att den gröna lysdioden på strömkäl-
lan lyser).

Kontrollera att strömkällan är ansluten till EM-
spårningsenhetens kabel och att kabeln är an-
sluten till båda kontakterna på EM-spårnings-
enheten.

Ingen kommunika-
tion

EM-spårningsenheten pi-
per inte under uppstart av
program.

Kontrollera kablarna mellan monitorvagnen
och EM-spårningsenheten.

Felaktig programkonfiguration.

Ingen spårning
Programmet visar en över-
kryssad EM-fältgenera-
tor-symbol.

Kontrollera kablarna mellan EM-fältgeneratorn
och EM-basstationen.

Ingen spårning av
EM-instrument

EM-instrumentportens lys-
diod är släckt.

Kontrollera kablarna från EM-basstationen till
EM-instrument.
Om kablaget är korrekt och EM-basstationen
har ström (grön lysdiod för ström) stänger du
av EM-basstationen med nätströmbrytaren på
EM-strömförsörjningen. Vänta minst fem se-
kunder och slå sedan på nätströmmen igen.

EM-instrumentportens lys-
diod är orange.

Kontrollera att programvaran körs korrekt.

Kontrollera att EM-instrumentets sterilisering-
scykler inte har överskridits.

Kontrollera att ett lämpligt EM-instrument från
Brainlab är anslutet (se kompatibla EM-instru-
ment i Användarhandbok för instrument).

Felsökning av Kick 2
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Händelse Symtom Möjliga orsaker

EM-instrumentportens lys-
diod är grön, men EM-in-
strumentsymbolen visas
inte.

Kontrollera att instrumentet befinner sig i spår-
ningsvolymen.

Intermittent instru-
mentspårning

När EM-instrumentet flyt-
tas visas inte EM-instru-
mentsymbolen i program-
varan kontinuerligt.

Kontrollera att EM-instrumenten är inom EM-
fältgeneratorns spårningsvolym, och helst inte
på kanten av spårningsvolymen.

Titta efter främmande metallföremål som kan
störa det elektromagnetiska fältet (t.ex. ferro-
magnetiska instrument).

EM-instrumentsymbolen i
programvaran flyttas även
om EM-instrumentet hålls
stadigt.

Elektromagnetiska störningar från andra elekt-
riska anordningar i närheten stör EM-spår-
ningsalgoritmerna. Flytta närliggande utrust-
ning längre bort.

Ett spårat instrument med en motoriserad del
(t.ex. en rakapparat) stör spårningen medan
motorn används. Lita inte på spårningsinforma-
tion medan den motoriserade produkten an-
vänds.

FELSÖKNING

System- och Teknisk användarhandbok Rev. 1.5 Kick 2 navigeringsstation 181



Felsökning av Kick 2

182 System- och Teknisk användarhandbok Rev. 1.5 Kick 2 navigeringsstation



REGISTER
A

Ansluta
EM-basstation.........................................................................63
Kamera................................................................................... 92

Användning av pekskärm...................................................... 31,78
Avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk

utrustning (WEEE)....................................................................8

B
Basstation

Komponenter.......................................................................... 58
Positionering...........................................................................70

C
Certifikat................................................................................... 149

D
Desinfektionsmedel.................................................................. 121
Driftsposition...............................................................................36

E
Elektrisk säkerhet

Inspektionsintervall............................................................... 132
Riktlinjer för test....................................................................133

Elektriska system för medicinskt bruk........................................ 79
Elektriskt system för medicinskt bruk

Säkerhetsinspektionsformulär.............................................. 145
Testning................................................................................ 142
Utrustningens läckström....................................................... 147

Elektromagnetisk emission.......................................................160
Elektromagnetisk immunitet..................................................... 162
Elektromagnetisk miljö............................................................. 160
EM-basstation

Komponenter.......................................................................... 58
Ventilation...............................................................................71

EM-fältgenerator
Fästplatta................................................................................57
Positionering...........................................................................69
Positioneringsarm...................................................................57

EM-instrument............................................................................ 67
EM-spårningsenhet

Kabeldragning........................................................................ 62
Komponenter.......................................................................... 56
Pip.......................................................................................... 66
Positionering...........................................................................68
Transportväskor......................................................................61

EM-strömförsörjning.............................................................. 59,72

F
Felsökning................................................................................ 179

Kameravagn......................................................................... 179
Flytta kameravagnen................................................................ 111

Flytta systemet.................................................................. 100,110
Funktionsfel

Procedur............................................................................... 176
Fältgenerator

Positionering...........................................................................69
Förvaring.................................................................................. 120

H
Hållbarhet..................................................................................... 8
Höjdjustering.............................................................................. 48

I
Inspektioner

Behörighet............................................................................ 171
Intervall................................................................................. 171
Varje månad......................................................................... 173
Varje vecka........................................................................... 173
Årliga.................................................................................... 174

Installation i operationssalen............................................ 21,22,35
Installationsarbetsflöde...............................................................73
Instrument

EM-spårning........................................................................... 67

K
Kablar....................................................................................... 166

Anslutning..........................................................................79,85
Förvaring................................................................................ 87
Kameravagn........................................................................... 42
Tredjepartsanslutningar..........................................................79

Kamera
Laser.......................................................................................46
Pip..................................................................................... 51,52
Positionering...........................................................................48
Rotation.................................................................................. 41
Skyddsöverdrag......................................................................99
Synfält.....................................................................................47

Kameravagn
Driftsposition...........................................................................36
Höjd................................................................................... 41,48
Kabeldragning........................................................................ 42

Kasseringsanvisningar................................................................. 8
Kick EM-hållare

Ansluta till vagn...................................................................... 96

L
Laser

Kamera................................................................................... 46
Lysdiodindikatorer............................................................ 50,52,66
Lås

Bromsar................................................................................ 117

M
Monitorvagn

Positionering...........................................................................26
Skyddsöverdrag......................................................................98
Ventilation...............................................................................33

REGISTER

System- och Teknisk användarhandbok Rev. 1.5 Kick 2 navigeringsstation 183



Monitoröverdrag......................................................................... 77
Montera

Kamera................................................................................... 92
Kick EM-hållare...................................................................... 96

Månatliga inspektioner............................................................. 173
Mått.......................................................................................... 151

N
Navigering.................................................................................. 27
Nedstängning............................................................................. 90
Nätkabel V-lås....................................................................... 43,86
Nätkontakter............................................................................. 169
Nätströmskabel..................................................................... 43,86

O
Optisk spårning.......................................................................... 37

P
PE-kabel.....................................................................................85
Positionering

Kamera................................................................................... 48
Laser.......................................................................................46
Monitor....................................................................................32
System..........................................................................21,22,35

Potentialutjämningskabel........................................................... 85
Påslagning av enheten...............................................................88

R
Rengöring..........................................................................123,127

Belysningsfilter.............................................................. 123,124
Desinfektionsmedel.............................................................. 121
EM-spårningsenhet.............................................................. 128
Kameralins.....................................................................123,124
Skyddsöverdrag....................................................................127

Returnera utrustning
Adresser............................................................................... 177

RF-kommunikationsutrustning..................................................165
Rotation av kamera.................................................................... 41
Rörelseområde...........................................................................41

Monitor....................................................................................32

S
Sjukhusnätverk

Krav...................................................................................... 167
Risker................................................................................... 167

Skyddsöverdrag
Display....................................................................................98
Kamera................................................................................... 99

Slå på enheten........................................................................... 88
Steril användning........................................................................77
Sterilt överdrag........................................................................... 77
Storlek på system.....................................................................151
Storleksmätningar.................................................................... 151
Strömförsörjning

EM-spårningsenhet........................................................... 59,72
Stänga av systemet....................................................................90
Störningar

IR-lampa................................................................................. 35
Radio...................................................................................... 25

Supportnummer............................................................................7
Synfält

Kamera................................................................................... 47
System som hängt sig................................................................ 90
Systemets ventilation................................................................. 33
Systeminstallation...................................................................... 22

Kick EM.................................................................................. 23
Systemkomponenter

Kameravagn........................................................................... 37
Systemtransport....................................................................... 110
Säker kassering............................................................................8
Sätta fast

Display....................................................................................95
Monitor....................................................................................95

T
Tekniska specifikationer........................................................... 158

EM-spårningsenhet....................................................... 158,159
EM-strömförsörjning............................................................. 158

Transport...................................................................................111
Transportprocedur.......................................................100,110,111
Tredjepartsanslutningar..............................................................79

V
V-lås...................................................................................... 43,86
Veckoinspektion....................................................................... 173
Ventilation..............................................................................33,71

Å
Årlig inspektion......................................................................... 174
Återkommande test

Krav...................................................................................... 132
Riktlinjer................................................................................133

Återställa system........................................................................ 90

Ö
Överdrag.................................................................................... 77

REGISTER

184 System- och Teknisk användarhandbok Rev. 1.5 Kick 2 navigeringsstation





brainlab.com

Art. nr 60919-92SV

*60919-92SV*


	INNEHÅLLSFÖRTECKNING
	1 ALLMÄN INFORMATION
	1.1 Kontaktuppgifter
	1.2 Juridisk information
	1.3 Symboler
	1.4 Att använda systemet
	1.5 Kompatibilitet med medicintekniska produkter och program
	1.6 Utbildning och dokumentation

	2 SYSTEMÖVERSIKT
	2.1 Översikt
	2.2 Systeminstallation
	2.2.1 Översikt
	2.2.2 Installation i operationssalen

	2.3 Korrekt systemhantering
	2.3.1 Översikt
	2.3.2 Rörliga delar


	3 MONITORVAGN
	3.1 Monitorvagn
	3.1.1 Monitorvagnens komponenter
	3.1.2 Monitor
	3.1.3 Rörelseområde
	3.1.4 Monitorvagnens ventilation


	4 KAMERAVAGN
	4.1 Installation av kameravagnen
	4.1.1 Kameravagnens position
	4.1.2 Driftsposition

	4.2 Kameravagn
	4.2.1 Kamera
	4.2.2 Rörelseområde

	4.3 Kabeldragning
	4.4 Användning av kamera
	4.4.1 Justera kameravagnen

	4.5 Spectra-kamerans lysdioder och ljudsignaler
	4.6 Vega-kamerans lysdioder och ljudsignaler

	5 EM-SPÅRNINGSENHET
	5.1 EM-spårningsenhet
	5.1.1 Anslutning och frånkoppling av EM-spårningsenhetens komponenter
	5.1.2 EM-basstation
	5.1.3 EM-instrument
	5.1.4 Positionering av EM-spårningsenheten i operationssalen
	5.1.5 Patientpositionering


	6 ATT ANVÄNDA SYSTEMET
	6.1 Steril användning
	6.1.1 Sterilt Kick-monitoröverdrag

	6.2 Systemanslutningar
	6.2.1 Tredjepartsanslutningar
	6.2.2 Anslutningar på bakpanelen
	6.2.3 Spårningsenhet
	6.2.4 Tillvalskomponenter

	6.3 Kabeldragning
	6.3.1 Översikt
	6.3.2 Kabelförvaring

	6.4 Påslagning av Kick 2 navigeringsstation
	6.5 Stänga av Kick 2 navigeringsstation

	7 MONTERING, TRANSPORT OCH FÖRVARING
	7.1 Montera kameravagnen
	7.2 Montera monitorvagnen
	7.3 Skyddsöverdrag
	7.4 Transport utanför sjukhuset
	7.4.1 Översikt
	7.4.2 Montera ned och transportera monitorvagnen
	7.4.3 Montera ned kameravagnen
	7.4.4 Transportera EM-spårningsenheten med transportväskor

	7.5 Transportera Kick 2 inom sjukhuset
	7.6 Transportera Kick Em-komponenter på Kick EM-hållare
	7.7 Parkering och förvaring
	7.7.1 Översikt
	7.7.2 Parkera Kick 2 navigeringsstation
	7.7.3 Förvaring
	7.7.4 Långtidsförvaring


	8 RENGÖRING
	8.1 Förberedelser inför rengöring
	8.2 Rengöring av kameravagnen
	8.2.2 Rengöring av transportväskor

	8.3 Rengöring av monitorvagnen
	8.4 Rengöring av EM-spårningsenheten
	8.5 Rengöring av transportväskor

	9 ELEKTRISK SÄKERHET
	9.1 Klassificering av utrustningen
	9.2 Krav på återkommande tester
	9.2.1 Översikt
	9.2.2 Teststeg
	9.2.3 Säkerhetsinspektionsformulär - återkommande tester

	9.3 Att utföra tester
	9.3.1 Skyddsjordsresistens
	9.3.2 Utrustningens läckström
	9.3.3 Läckström i tillämpad del (typ BF) (för valfri EM-spårningsenhet)

	9.4 Elektriskt säkerhetstest - elektriskt system för medicinskt bruk
	9.4.1 Översikt
	9.4.2 Tester av elektriska system för medicinskt bruk
	9.4.3 Säkerhetsinspektionsformulär - Elektriska system för medicinskt bruk (monitorvagn)
	9.4.4 Läckström vid beröring för elektriska system för medicinskt bruk


	10 ÖVERENSSTÄMMELSE OCH SPECIFIKATIONER
	10.1 Elektriska standarder
	10.2 Miljökrav
	10.2.1 Förhållanden vid transport/förvaring och drift

	10.3 Systemspecifikationer
	10.3.1 Fysiska egenskaper
	10.3.2 Tekniska specifikationer

	10.4 Överensstämmelse
	10.4.1 Elektromagnetisk emission
	10.4.2 Allmän elektromagnetisk immunitet
	10.4.3 Elektromagnetisk immunitet
	10.4.4 RF-kommunikationsutrustning
	10.4.5 Testade kablar
	10.4.6 Sjukhusnätverk

	10.5 Nätkontakter

	11 UNDERHÅLL
	11.1 Inspektioner
	11.1.1 Översikt
	11.1.2 Inspektionsintervall
	11.1.3 Årlig inspektion av Brainlab

	11.2 Byte av luftfilter
	11.3 Funktionsfel och anvisningar för returer
	11.3.1 Anvisningar för returer


	12 FELSÖKNING
	12.1 Felsökning av Kick 2

	REGISTER

