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1 GENERELL INFORMASJON
1.1 Kontaktopplysninger

Support

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

Område Telefon og faks E-post

USA, Canada, Sentral- og Sør-
Amerika

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

us.support@brainlab.com

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

Storbritannia Tlf.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Spania Tlf.: +34 900 649 115

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

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

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

Forventet levetid

Med mindre noe annet er spesifisert, er det ikke noen bestemt levetid for instrumentene.
Levetiden avhenger av slitasje og skader under bruk. Gjentatt gjenbehandling har minimal effekt
på levetiden.

Tilbakemelding

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

Produsent

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

Opphavsrett

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

CE-merke

• CE-merket viser at Brainlab-produktet overholder de vesentlige kravene i
rådsdirektiv 93/42/EØF, direktivet om medisinsk utstyr ("MDD").

• I henhold til reglene fastsatt av MDD, er klassifiseringen av Brainlab-produk-
tet definert i tilsvarende brukerveiledning for programvaren.

MERK: Gyldigheten av CE-merket kan kun bekreftes for produkter produsert av Brainlab. 

Instrukser for kassering

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

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

Salg i USA

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

Juridisk informasjon
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1.3 Symboler

Advarsler

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

Forsiktighetsregler

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

Merknader

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

Maskinvaresymboler

Symbol Forklaring

Pasientnær del type B
MERK: Pasientnære deler som normalt ikke er ledende og umiddelbart kan frigjøres
fra pasienten. 

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

Forsiktig
MERK: Brukeren skal se bruksanvisningen for viktig forsiktighetsinformasjon, slik
som advarsler og forholdsregler som av ulike grunner ikke kan presenteres på selve
den medisinske enheten. 

Ekvipotensialitet
MERK: For å identifisere terminaler som fører de forskjellige delene av utstyret eller
systemet til samme potensial når de er sammenkoblet, ikke nødvendigvis jordpoten-
sial. 

Må ikke brukes flere ganger
MERK: Indikerer en medisinsk enhet som er beregnet til én gangs bruk eller til bruk
på én enkelt pasient under én enkelt prosedyre. 

Ikke-steril
MERK: Indikerer en medisinsk enhet som har ikke blitt utsatt for en steriliseringspro-
sess. 

Må ikke resteriliseres
MERK: Indikerer en medisinsk enhet som ikke skal resteriliseres. 

Sterilisert med etylenoksid
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Symbol Forklaring

Sterilisert med stråling

Må ikke brukes hvis emballasjen er skadet

Holdes unna sollys

Holdes tørr

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

Fuktighetsgrenser
MERK: Indikerer området for fuktighet som den medisinske enheten trygt kan ekspo-
neres for. 

Grenser for atmosfærisk trykk
MERK: Indikerer området for atmosfærisk trykk som den medisinske enheten trygt
kan eksponeres for. 

Antall medfølgende deler

Produsentens lotnummer

Produsentens serienummer

Referansenummer (artikkelnr.)
MERK: Indikerer Brainlabs produktnummer. 

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

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

Produsent

Autorisert representant i Det europeiske fellesskap

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

MERK: Bokstaven X er opplistet hvis utilstrekkelig med data er innhentet for å tilord-
ne et beskyttelsesnivå. 

Symboler
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Symbol Forklaring

Se bruksanvisningen

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

MR-betinget
MERK: Utgjør ingen kjent fare i et spesifikt MR-miljø. 

MR-usikker
MERK: Utgjør farer i alle MR-miljøer. 

MR-sikker
MERK: Utgjør ingen kjent fare i noen MR-miljøer. 

Bryter som setter enheten i standbymodus

Bryter for å slå enheten av/på

Inneholder naturgummilateks, eller naturgummilateks kan være til stede
MERK: Tilstedeværelse av naturgummilateks eller tørr naturgummilateks som kon-
struksjonsmateriale i den medisinske enheten eller pakningen til en medisinsk enhet. 

Ikke-pyrogen

Indikerer at utstyret kun er egnet for likestrøm

Sitt ikke på utstyret

Hold hendene på avstand (farlig klempunkt)

Inneholder en RF-sender for drift

Utstyr i klasse II

Unik enhetsidentifikator
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Symbol Forklaring

Se instruksjonshåndbok eller -hefte

Medisinsk enhet

Kan brukes flere ganger på én pasient

Sterkt magnetfelt

Symboler
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1.4 Tiltenkt bruk

Opplæring fra Brainlab

Før bruk av systemet anbefaler Brainlab at alle brukerne deltar i et opplæringsprogram som
avholdes av en representant fra Brainlab for å sikre trygg og riktig bruk.

Forsiktig håndtering av maskinvaren

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

Lese brukerveiledninger

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

GENERELL INFORMASJON
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Tiltenkt bruk
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2 GENERELL
INSTRUMENTERING

2.1 Instrumentoversikt

Ytterligere informasjon

Du finner detaljerte anvisninger om bruk av instrumenter med den respektive programvaren i
brukerveiledningen for programvaren.

Kompatibilitet

Instrumenter kan kun brukes med systemer eller andre instrumenter som har blitt spesifisert av
Brainlab som kompatible. Ta kontakt med Brainlab support hvis du er usikker på instrumentets
kompatibilitet.

Korrekt håndtering

Før bruk se alltid til at hvert instrument er riktig montert og at alle komponenter er godt tilkoblet og/
eller låst ved behov.
Kontroller regelmessig under bruk at alle instrumentkomponenter fortsatt er godt festet og ikke har
løsnet eller blitt skadet. Enhver bevegelse av fikserte instrumenter under eller etter
pasientregistrering fører til unøyaktig navigasjon og utgjør en risiko for pasientens sikkerhet.

Advarsel
Instrumentene som beskrives i denne brukerveiledningen, er svært nøyaktig og sensitivt
medisinsk utstyr og må behandles med den største forsiktighet. Hvis du mister
instrumentet eller skader det på annen måte, eller hvis et instrument er korrodert eller
defekt på noen måte, ta umiddelbart kontakt med lokal Brainlab serviceleverandør for
instruksjoner om hvordan du skal fortsette. Hvis du ikke gjør dette og fortsetter bruken av
en skadet enhet, kan det føre til alvorlige skader på pasienten.

Advarsel
Hvis du har mistanke om at en referanseenhet har blitt flyttet eller skadet på noe tidspunkt
etter registrering, må du stoppe umiddelbart og verifisere/validere enheten på nytt. Endring
av en referanseenhets posisjon etter registrering forstyrrer hele målekoordinatsystemet,
og pasienten settes i fare.

Advarsel
Hvis du mistenker at en instrumentkalibrering har blitt unøyaktig, må du stoppe
umiddelbart og verifisere/validere instrumentet på nytt.

Advarsel
Verifiser enheter hvis du mistenker unøyaktighet, på kjente anatomiske landemerker eller
ved bruk av ICM. Unøyaktige enheter skal skiftes ut eller returneres til Brainlab for
nærmere inspeksjon/testing.
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Advarsel
Hvis du bruker markørkuler på eller i nærheten av oscillerende eller vibrerende
instrumenter, må markørkulene kontrolleres jevnlig for å sikre at de holder seg godt festet.

Advarsel
Sett opp operasjonsstuen på en slik måte at alt navigeringsutstyr har permanent synlighet.
Kameraet må ha uhindret sikt til de reflekterende markørkulene på sporingsenheten.
Markørkulene skal ikke tildekkes. Tildekking vil føre til at navigering ikke er mulig eller at
unøyaktigheter kan oppstå under navigering. Planlegg oppsettet i operasjonssalen før
operasjonen. Kameraet må ha uhindret sikt til de reflekterende markørkulene på
instrumentene.
MERK: Kontroller at markørkulene er synlige for kameraet til enhver tid under bruk. 

Plassering av referanseenhet

Systemet gjenkjenner et instrument på det geometriske oppsettet av markørkulene på
instrumentets sporingsenhet. For at systemet skal kunne identifisere et instrument på riktig måte
må kameraet ha uhindret sikt til markørkulene til enhver tid.
For beste påvisning av referanseenheten posisjoneres referanseenheten vinkelrett på planet
gjennom sentrene til alle markørkulene.

Mulige komplikasjoner

Bruk av enkelte Brainlab-produkter krever at det foretas et ekstra innsnitt. Derfor kan følgende
komplikasjoner forekomme: infeksjon, lokal smerte, blødning, lesjoner i blodkar eller nerver,
beinfrakturer eller trombose.

Creutzfeldt-Jakob-kontaminering

Advarsel
Ikke bruk Brainlab-instrumenter på pasienter hvor man har mistanke om Creutzfeldt-Jakob-
sykdom (CJD eller vCJD).

MR-sikkerhet

Med mindre annet er spesifisert, er instrumentene ikke MR-sikre.

Sterilisering

Hvis et sterilt instrument eller noen av dets komponenter utilsiktet fjernes fra det sterile området
eller kommer i kontakt med et usterilt objekt under utpakking eller klinisk bruk, må det steriliseres
på nytt.
Ikke steriliser eller gjenbruk engangsinstrumenter, da dette kan påvirke navigasjonens nøyaktighet
og utgjøre en risiko for pasienten. De må kasseres etter hver bruk.

Advarsel
Med mindre annet er angitt, må instrumenter steriliseres før bruk. Detaljert informasjon om
gjenbehandlingsprosedyrer, parametere og rengjøringsmidler er tilgjengelig i rengjørings-,
desinfiserings- og steriliseringsveiledningen. Gjenbehandle gjenbrukbare enheter i
henhold til beskrivelsene i rengjørings-, desinfiserings- og steriliseringsveiledningen.

Instrumentoversikt
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2.2 Reflekterende markørkuler til engangsbruk

Generell informasjon

Reflekterende markørkuler til engangsbruk (90 STK) settes på referanseenheter og
instrumenter slik at systemet skal kunne detektere posisjonen til pasienten og instrumentene i
operasjonsfeltet.

Produktinformasjon

Sterilitet Deler Artikkelnr.

• Steril
• Engangsbruk

90 deler (30 enheter) 41773

Advarsel
Brainlab navigasjonssystemer kan kun brukes med markørkuler fra Brainlab eller Northern
Digital Inc. (NDI).

Hvordan sette på markørkuler

Figur 1  

Trinn

Skru markørkulene godt fast på hver festestift på referanseenheten eller instrumentet for hånd.

Pass på at markørkulene kan skrus på stiften slik at det ikke er åpning mellom markørkulen
og bunnen av stiften.

Rengjøre markørkuler

Bruk kun rene og tørre markørkuler. Hvis en markørkule blir våt eller tilsmusset under prosedyren,
må den enten rengjøres og tørkes før bruk eller skiftes ut. For å rengjøre overflaten på
tilsmussede markørkuler skal det kun brukes en myk klut som er fuktet med sterilt vann.

Advarsel
Kontroller alltid før bruk at den reflekterende overflaten på alle markørkulene er i god
stand.

Advarsel
Hvis du rengjør eller skifter ut en markørkule på et instrument eller en referanseenhet, må
du kontrollere at navigeringen er nøyaktig før du fortsetter.

GENERELL INSTRUMENTERING
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2.3 Flate klebemarkører

Generell informasjon

Flate klebemarkører brukes for å referansekjøre kompatible skannere under registreringen.
MERK: Informasjonen som finnes her, erstatter ikke skannerprodusentens brukerhåndbok. 

Produktinformasjon

Figur 2  

Navn Skannere Drapering Artik-
kelnr.

Flate klebemarkører (10
STK)

• Airo®

• Siemens CT-skannere
• Siemens Artis Zeego Draper C-armen

19144

Flate klebemarkører for CT-
skanner Kompatible CT-skannere 19141

Flate klebemarkører for Zee-
go

Siemens Artis Zeego 3D rote-
rende angiografiskanner

Ikke draper C-ar-
men 19143

Sikre navigasjonspresisjon

Registrering Plassering

Før Fire markører er festet til skanneren av Brainlab support.

Under Markørene må være synlig for kameraet til enhver tid.

Etter
Markørene trenger ikke å forbli i kameraets synsfelt.
Flytt skanneren tilbake til parkeringsstillingen, eller juster kameraet.

MERK: De flate klebemarkørene på skanneren må ikke dekkes av skrukker på den sterile
draperingen eller andre ting. 

Registreringspresisjonen avhenger av tilstanden til de flate klebemarkørene. Kontroller før
bruk at den reflekterende overflaten på alle flate markører er i god stand og ikke skaller av.

Flate klebemarkører
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2.4 Instrumentkalibreringsmatrise

Generell informasjon

Instrumentkalibreringsmatrise (41874) brukes til å:
• kalibrere aksen, vektoren, diameteren og spissene på ukalibrerte instrumenter
• verifisere og validere kalibreringspresisjonen for forhåndskalibrerte instrumenter

Komponenter

①

② ③

④

⑤

⑥
Figur 3  

Nr. Komponent Funksjon

① Referanseplan 1
Kalibrere:
• Meiseltupper
• Instrumenter med flat tupp

② Referanseplan 4
Referanse for:
• Tuppavstand på instrumenter kalibrert i V-innsatsen

③ Referanseplan 2
Manuelt bestemme bredden på tupper og kailbrere:
• Meiseltupper
• Instrumenter med flat tupp

④ Referanseplan 3 (V-innsats)
Referanse for:
• Skaftdiameter på instrumenter kalibrert i V-innsatsen

⑤ Kalibreringshull (eksempel)

Kalibrerere den lange aksen på:
• Korte skaft
• Skaft som ikke når referanseplan 4 (når instrumentet er

plassert i V-innsatsen)

⑥ Dreiepunkter
Kalibrere:
• Spisse instrumenter
• Skruer
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2.5 Kalibreringsfantom for CT-skanner

Generell informasjon

Kalibreringsfantom for CT-skanner (19148) brukes til å verifisere presisjonen for automatisk
bilderegistrering av CT- og angiodata med Brainlab-programvare.

Komponenter

①

②

③

Figur 4  

Nr. Komponent Artikkelnr.

①

• Referanseenhet for intraoperativ kraniell avbildning
• DrapeLink kraniell referanseenhet

- DrapeLink-grensesnitt for iCT-kalibreringsfantom må være fe-
stet på

• 19145-01
• 19152-02

- 19142-06

② Kobling i/r

③ Utsparinger (eksempler) i/r

Slik monterer og skanner du fantomet

Trinn

1. Fest den respektive referanseenheten ① på koblingen ②.

2. Fest tre reflekterende markørkuler til engangsbruk til referanseenheten.

3. Plasser fantomet på bordet, og rett inn skannerlasersiktet i forhold til trådkorset på oversi-
den av fantomet.

4. Utfør en skanning i henhold til instruksjonene i brukerveiledningen for programvaren.

Kalibreringsfantom for CT-skanner
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Hvordan verifisere presisjonen

Når du har registrert kalibreringsfantomet for CT-skanner, bruker du utsparingene på fantomet
til å verifisere presisjonen. Vi anbefaler at du kontroller presisjonen jevnlig.

Figur 5  

Trinn

1. Hold pekeren mot en utsparing ③ på fantomet.

2. Verifiser at den faktiske pekerposisjonen vises korrekt på navigeringsskjermen.

MERK: Hvis posisjonen på navigeringsskjermen gjentatte ganger avviker fra pekerens faktiske
posisjon, kontakt Brainlab support. 

GENERELL INSTRUMENTERING
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2.6 Pasientskannedrapering

Generell informasjon

Pasientskannedraperingen (10 STK) muliggjør intraoperativ bruk av en bildebehandlingsenhet i
kombinasjon med et Brainlab-navigasjonssystem uten å sette det sterile området i fare.
MERK: Sjekk utløpsdatoen på draperingens emballasje. Ikke bruk draperingen etter utløpsdatoen. 

Produktinformasjon

Figur 6  

Sterilitet Kompatibilitet Sikkerhet Artikkelnr.

• Steril
• Engangsbruk

Kompatibel med et hvilket som helst Brain-
lab-navigasjonssystem og/eller referanseen-
het.

MR-sikker 22182

Advarsel
Ikke bruk skarpe verktøy til å åpne transportesken.

Pakk ut og posisjoner draperingen

Figur 7  

Pasientskannedrapering
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Trinn

1. Se til at emballasjen ikke har noen hull eller revner, og ta deretter draperingen ut av em-
ballasjen under sterile forhold.

2. Pakk ut draperingen fra den blå plastfoilen.

3. Plukk opp hele den gjennomsiktige draperingen, plasser den på pasienten under referan-
seenheten, og sikre at enhetsklistremerket peker mot referanseenheten, slik som vist
ovenfor.

Brett ut draperingen

Figur 8  

Trinn

1. Hold draperingen ved håndklistremerket, slik som vist ovenfor.

2. Samtidig som du holder, løft opp det første laget og fold ut laget over referansen ①, uten
å forskyve referanseenhetens posisjon.

3. Trekk enden av draperingen i pilretningen ②.

4. Gjenta dette på den andre siden, slik at draperingen er helt foldet ut fra topp til tå ③.

Draper sidene

③① ②

Figur 9  

Trinn

1. Trekk siden på draperingen i pilretningen ①.

2. Gjenta dette på den andre siden, slik at draperingen er helt foldet ut ②.

3. Form de blå strimlene på begge sider av draperingen til en topp, slik at den danner et tre-
kantet vindu over referanseenheten ③.

GENERELL INSTRUMENTERING
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Tape draperingen

②① ③ ④

Figur 10  

Trinn

1. Løsne de hvite strimlene ved å rive mellom de blå pilene ①.

2. Trekk av klebebeskyttelsen ②.

3. Hold det trekantede vinduet på plass, og fest den hvite strimmelen slik at holdes stram,
og gjør det samme på den andre siden ③.
MERK: Det høyeste punket på det trekantede vinduet skal nå være plassert slik at det lig-
ger over det høyeste punket på referanseenheten, men uten å berøre den. 

4. Fjern eventuelle skrukker fra vinduet for å sikre god synlighet for kameraet ④.

Sikre draperingen

Figur 11  

Trinn

1. For å sikre draperingen under bordet trekker du av og fester medfølgende klebestrimler.
MERK: Ikke beveg det trekantede draperingsvinduet når du sikrer draperingen, og ikke
berør referanseenheten. 

2. Når du har festet klebestrimlene, skal undersiden av bordet være fritt.

Pasientskannedrapering
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2.6.1 Fjerne draperingen

Generell informasjon

For å fjerne draperingen kan du enten skjære eller folde den bort, samtidig som du sikrer at
referanseenheten ikke blir forskjøvet.

Slik skjærer du av draperingen

Trinn

1. Skjær draperingen ned langs pasientsenterlinjen, og skjær området over det sterile områ-
det først.

2. La draperingen falle ned på gulvet, og kast deretter draperingen.

Slik folder du bort draperingen

Trinn

1. Start fra pasientens føtter, og fold draperingen over seg selv slik at den sterile siden ven-
der oppover.

2. Fold draperingen igjen, slik at den er foldet opp til referanseenhetsvinduet.

3. Hold den usterile siden vendt vekk fra pasienten, løft draperingen tilbake over hodet på
pasienten.

4. Kast draperingen når den er fullstendig fjernet fra bordet.

GENERELL INSTRUMENTERING
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2.7 Pekere

Generell informasjon

Pekere er forhåndskalibrerte instrumenter som brukes til å:
• Utføre pekerbasert pasientregistrering
• Kontrollere at registreringen er nøyaktig
• Kontrollere nøyaktigheten på fluoroskopiske bilder som er tatt opp

Pekertyper

Figur 12  

Nr. Artikkel Funksjon Artikkelnr.

①
Peker forlenget med skarp
tupp for ryggrad/trauma/
hofte

• Punktopptak i dypere anatomiske områ-
der

• Registrering/navigasjon på større pasien-
ter

53103

② Peker med skarp tupp for
trauma/ryggrad Generell registrering og navigasjon 53105

Advarsel
Hvis en peker er indikert av programvaren for et registreringstrinn, bruk denne pekeren.

Kontroller pekerens presisjon med pekermåleren

Hver peker leveres med en måler som forhindrer skade på pekeren og sikrer maksimal presisjon.

Advarsel
Kontroller alltid pekerens presisjon før bruk. Hvis pekeren er uskadet, vil tuppen
innjusteres med den tilhørende tellerstiften på pekermåleren.

Etter bruk skal pekere alltid steriliseres og oppbevares i de tilhørende innsatsene i
pekermåleren.

Pekere
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2.7.1 Engangsfjernkontroll med klips

Generell informasjon

Engangsfjernkontroll med klips (20 STK) (53153) kan brukes i kombinasjon med peker
forlenget med skarp tupp for ryggrad/trauma/hofte, for å gjøre det mulig med aktiv
pasientregistrering og programvarekontroll.
MERK: Fjernkontrollen skal kun brukes én gang, og kan ikke steriliseres. Før du åpner den sterile
emballasjen, må du kontrollere at utløpsdatoen ikke er passert. 

Komponenter

②①

③

④

Figur 13  

Nr. Komponent Funksjon

① Infrarød LED Detekteres av kameraet, men ikke synlig for det blotte øye

② Status-LED Angir batteristatus og -funksjonalitet

③ Senteråpning Tilkoblingsgrensesnitt til peker

④ Kontrollknapp Aktivererer infrarød LED

Slik utfører du en funksjonstest

Før feste til pekeren skal du alltid utføre en funksjonstest.

Trinn

1. Ta engangsfjernkontrollen med klips ut av den sterile emballasjen.

2. Trykk på kontrollknappen ④ og sikre at:
• status-LED-en ② er på
• den infrarøde LED-en ① vises som en fargeblits i kameradisplayet på navigasjons-

skjermbildet

Advarsel
Hvis en batterilekkasje er synlig på innsiden av den sterile emballasjen, må den ikke åpnes,
og engangsfjernkontrollen med klips må kastes med det samme.
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Slik setter du på fjernkontrollen

⑤

④
③
②
①

Figur 14  

Trinn

1. Plasser senteråpningen ② over den indikerte festepinnen ① på pekerhåndtaket.
MERK: Vurder posisjonen før påsetting, avhengig av om brukeren er ⑤ venstrehendt el-
ler høyrehendt ④.
 

2. Knepp fjernkontrollen helt inn på pekerhåndtaket.

3. Fest reflekterende markørkuler til engangsbruk ③ på pekeren.
MERK: Pass på at fjernkontrollen er korrekt festet til stiften på pekeren, og at markørku-
len er skrudd helt på markørkulen slik at det ikke er noen åpning mellom kulen og bunnen
av stiften. 

Slik tar du av fjernkontrollen

①

②
③

Figur 15  

Trinn

1. Etter bruk fjernes fjernkontrollen fra pekeren.

2. Før den kastes, rengjør alle overflater med et overflatedesinfeksjonsmiddel.

Engangsfjernkontroll med klips
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Trinn

3. Hvis det er nødvendig, åpne huset ved utsparingen ① med et lite, skarpt verktøy, og fjern
batteriet ③ og elektronikken ② for separat avfallsbehandling.
MERK: Overvei om batteriet skal desinfiseres etter bruk, og om det skal kastes separat. 

Det er ikke tillatt å modifisere enheten. Ikke bruk batteriet på nytt eller sett det tilbake etter
bruk.

GENERELL INSTRUMENTERING
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2.7.2 Tekniske spesifikasjoner

Mål og vekt

Mål Verdi

Høyde / Lengde / Bredde 17,3 mm / 53,9 mm / 27,0 mm

Vekt 12 g

Elektriske

Spesifikasjon Beskrivelse

Strømforsyning 3 V litiumprimærcelle CR2032

Strømforbruk Maks 36 mW

Gjeldende 12 mA, likestrøm (DC)

Elektrisk sikkerhet Samsvarer med IEC 60601-1

LED-er

Spesifikasjon Infrarød LED Status-LED

Bølgelengde 870 nm 570 nm

Synsvinkel ved 50 % intensitet 120°

Fotobiologisk sikkerhet Samsvarer med IEC 62471

Kapsling

Spesifikasjon Beskrivelse

IP-klassifisering IP44 (i henhold til IEC 60529)

Husmateriale Polyamid 12

Miljøspesifikasjoner

Lagringsforhold Driftsbetingelser

Temperatur 0 til 30 °C 10 til 40 °C

Fuktighet 15 til 80 % ikke-kondenseren-
de

20 til 80 % ikke-kondenseren-
de

Trykk 700 til 1 060 hPa

Avhending I henhold til lokale miljø- og avfallsforskrifter

Sterilitet og egnethet

Spesifikasjon Beskrivelse

Sterilitetstatus Steril

Metode Etylenoksid

Holdbarhet Fem år

Tekniske spesifikasjoner
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Spesifikasjon Beskrivelse

Egnethet Engangsbruk

GENERELL INSTRUMENTERING
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2.7.3 Elektromagnetisk immunitet

Elektromagnetisk miljø

Engangsfjernkontrollen med klips er beregnet brukt i det elektromagnetiske miljøet som er
spesifisert i tabellene i dette kapitlet. Kunden eller brukeren skal forsikre seg om at fjernkontrollen
brukes i et slikt miljø.

IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-8

Immunitetstest IEC 60601-testnivå
og -samsvarsnivå

Elektromagnetisk miljø – veiledning

Elektrostatisk utlading
(ESD) IEC 61000-4-2

±6 kV kontakt
±8 kV luft

Gulv skal være av tre, betong eller keramiske
fliser.
Hvis gulver er dekket med syntetisk materiale,
skal den relative fuktigheten være minst 30 %.

Magnetfelt fra strøm-
frekvens (50/60 Hz)
IEC 61000-4-8

3 A/m Skal være på nivåer som er vanlige for en typisk
plassering i et forretnings- eller sykehusmiljø.

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

Bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr skal ikke brukes nærmere noen del av
engangsfjernkontrollen med klips (inkludert kabler) enn anbefalt separasjonsavstand beregnet
ut fra ligningen basert på senderens frekvens.

Immunitetstest IEC 60601 Testnivå Samsvarsni-
vå

Elektromagnetisk miljø – veiled-
ning

Ledet RF IEC
61000-4-6

• 3 Veff

• 150 kHz til 80 MHz
3 V 1,2 * √P

Utstrålt RF IEC
61000-4-3

• 3 V/m
• 80 MHz til 2,5 GHz

3 V/m
• 1,2 * √P (80 MHz til 800 MHz)
• 2,3 * √P (800 MHz til 2,5 GHz)

P = nominell maksimal utgangseffekt for sender (i watt).
d = anbefalt separasjonsavstand (i meter).b

Feltstyrken fra faste RF-sendere, som bestemt av en elektromagnetisk undersøkelsea av lokale-
ne, skal være mindre enn samsvarsnivået i hvert frekvensområdeb.

a Feltstyrker fra faste sendere kan ikke forutsies nøyaktig teoretisk sett. For å evaluere det elek-
tromagnetiske miljøet som skyldes faste RF-sendere, skal en elektromagnetisk stedsundersø-
kelse vurderes. Hvis den målte feltstyrken på stedet der fjernkontrollen brukes, overstiger gjel-
dende RF-samsvarsnivå ovenfor, bør fjernkontrollen observeres for å bekrefte normal drift. Hvis
unormal ytelse observeres, kan det være nødvendig med flere tiltak (f.eks. reorientering eller
flytting av fjernkontrollen).

b I frekvensområdet 150 kHz til 80 MHz bør feltstyrkene være mindre enn [V1] V/m.

Interferens kan forekomme i nærheten av utstyr merket med dette symbolet.

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

Elektromagnetisk immunitet
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2.7.4 Elektromagnetisk kompatibilitet og utslipp

Elektromagnetisk kompatibilitet: Erklæring

For elektromedisinsk utstyr må det vurderes spesielle sikkerhetstiltak hva angår elektromagnetisk
kompatibilitet. Enheter kan bare installeres og brukes i samsvar med korresponderende
retningslinjer for elektromagnetisk kompatibilitet som beskrevet i denne brukerveiledningen.

RF-utslippsinterferens

Bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr kan påvirke fjernkontrollen.
Engangsfjernkontrollen med klips bruker RF-energi kun til interne funksjoner. Av den grunn er
RF-utslippene svært lave og vil sannsynligvis ikke skape noen interferens i nærliggende
elektronisk utstyr.

Elektromagnetisk miljø

Fjernkontrollen er beregnet til bruk i et elektromagnetisk miljø hvor utstrålt RF-forstyrrelse
kontrolleres. Kunden eller brukeren av fjernkontrollen kan bidra til å hindre elektromagnetiske
forstyrrelser ved å opprettholde en minimumsavstand mellom bærbart og mobilt RF-
kommunikasjonsutstyr (sendere) og fjernkontrollen som anbefalt nedenfor.

Separasjonsavstander

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

Maksimal nominell ut-
gangseffekt for sender

Separasjonsavstand basert på senderfrekvens (m)

Watt 150 kHz til 800 MHz (1,2 * √P) 800 MHz til 2,5 GHz (2,3 * √P)

0,01 0,12 0,23

0,1 0,38 0,73

1 1,20 2,30

10 3,80 7,30

100 12,00 7,30

For sendere med nominell maksimal utgangseffekt som ikke er opplistet ovenfor, kan anbefalt
separasjonsavstand i meter (m) bestemmes ved bruk av ligningen som gjelder for frekvensen til
senderen, der P = maksimal utgangseffekt på senderen (i watt).

MERK: Ved 80 MHz og 800 MHz gjelder separasjonsavstanden for det høyere frekvensområdet. 

Utslippsserklæring

Test av stråling Samsvar Elektromagnetisk miljø – veiledning

RF-utslipp CISPR 11 Gruppe 1, Klasse B
Fjernkontrollen er egnet for bruk i alle lokaler,
inkludert boliger og lokaler direkte tilknyttet det
offentlige lavspenningsnettet som forsyner
bygninger brukt til boligformål.

Harmoniske utslipp IEC
61000-3-2 Ikke relevant

Spenningssvingninger/
flimmer IEC 61000-3-3 Ikke relevant
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Elektromagnetisk kompatibilitet og utslipp
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3 STANDARD IGS-
INSTRUMENTER

3.1 Oversikt

Generell informasjon

Ulike standard Brainlab-instrumenter kan brukes i generelle kirurgiske prosedyrer på ryggraden.
De kan kjøpes enkeltvis eller i sett.

Typer standard IGS-instrumenter

②① ③ ④

⑤⑥

Figur 16  

Nr. Komponent Beskrivelse Artikkelnr.

①

• Instrumentreferanseenhet
med 3 markørkuler

• Instrumentreferanseenhet
med 4 markørkuler

Naviger forhåndskalibrert:
• syler eller bøyde sonder

Naviger tupper som må kalibreres med
instrumentkalibreringsmatrisen:
• syler, rette sonder eller meisler

• 55830-20
• 55830-27

②

• Instrumentreferanseenhet
for manuell kalibrering stør-
relse ML

• Instrumentreferanseenhet
for manuell kalibrering stør-
relse L

Naviger tupper som må kalibreres med
instrumentkalibreringsmatrisen:
• syler, rette sonder eller meisler

• 55830-25
• 55830-29

STANDARD IGS-INSTRUMENTER
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Nr. Komponent Beskrivelse Artikkelnr.

③

• Instrumenthåndtak Softgrip
Universal

• Instrumenthåndtak Softgrip
Gearshift

• Softgrip-overflate med silikongummi
• Kan festes vekselvis

• 55830-15
• 55830-10

④
• Sonde, rett 3,5 mm
• Sonde, rett 4,5 mm
• Sonde, bøyd 4,5 mm

Rette sonder er kompatible med:
• 55830-25 og 55830-29
• 55830-20 og 55830-27

Bøyde sonder er kun kompatible med:
• 55830-20 og 55830-27

• 55830-43
• 55830-40
• 55830-45

⑤
• Meisel, kort
• Meisel, lang

Kompatibel med:
• 55830-25 og 55830-29

• 55830-55
• 55830-50

⑥
• Syl 3 mm
• Syl 4 mm

Kompatibel med:
• 55830-20 og 55830-27
• 55830-25 og 55830-29

• 55830-35
• 55830-30

Ikke bruk et instrumenthåndtak i kombinasjon med en hammer.

Advarsel
Ikke bruk instrumenter som bærer instrumentreferanseenheten for manuell kalibrering
størrelse ML eller L samtidig som du bruker instrumenter kalibrert med en
instrumentadapterenhet, hvis disse har samme størrelse på sporingsenheten.

Andre instrumenttupper

Figur 17  

Andre instrumenttupper med tilhørende grensesnitt kan være tilgjengelig fra tredjeparts
implantatprodusenter. Lengden og posisjonen på innrettingsstiften (pil) avgjør kompatibel
instrumentreferanseenhet.
MERK: Hvis instrumentstangen ikke låses korrekt inn i referanseenheten, ikke prøv å bruke dem
sammen. 

Oversikt
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3.2 Instrumentreferanseenheter

Generell informasjon

En instrumentsreferanseenhet kan festes til et instrument på fire ulike forhåndsdefinerte
posisjoner for å optimalisere synligheten, og den må utstyres med enten 3 eller 4 markørkuler
avhengig av enhetens geometri.

Kalibrering

Hver instrumentreferanseenhet er gravert med enten "pre-calibrated" (forhåndskalibrert) eller
"calibration with ICM4" (kalibrering med ICM4) (piler). I tillegg kan forhåndskalibrerte enheter ha
en gullfarget stang.

Figur 18  

Slik fester du instrumentreferanseenheten

①
③②

⑤

④

Figur 19  

Trinn

1. Velg relevant håndtak og instrumenttupp.

2. Plasser referanseenheten slik at pilen ① peker mot instrumenttuppen, og se til at antallet
åpninger ③ på enheten er innjustert med orienteringsstiftene ② for best synlighet av refe-
ranseenheten under bruk.
MERK: Velg aktuell posisjon (1–4) i dialogboksen for valg av forhåndskalibrert instrument
i programvaren. 

3. Skyv referanseenheten inn på instrumenttuppen inntil den smetter på plass.

4. Skyv håndtaket ⑤ over instrumentgrensesnittet ④ inntil det smetter på plass, og se til at
håndtaket er riktig låst.

STANDARD IGS-INSTRUMENTER
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Instrumentreferanseenheter
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4 REFERANSER
4.1 X-Press-referanse

Generell informasjon

X-Press-referansen har:
• et justeringsledd for å optimalt rette inn referanseenheten i forhold til kameraets synsfelt
• en hurtigfestemekanisme til å fjerne referanseenheten under operasjonen og sette den på

plass i samme orientering, slik at registreringsinformasjonen ikke går tapt

Pasientreferanser

Advarsel
Monter pasientreferanser så nær interesseområdet som mulig, men på en slik måte at de
ikke forstyrrer utstyret som skal brukes i etterfølgende kirurgiske trinn.

Advarsel
Sett forsiktig inn beinankere som pasientreferanse og unngå å skade kritiske strukturer
som blodkar, nerver osv.

Advarsel
Vurder alltid stabiliteten til pasientreferansene før du starter på registreringsprosedyren.
All bevegelse vil resultere i unøyaktig instrumentsporing, som kan være farlig for
pasienten.

Advarsel
Pasientreferanser må aldri manipuleres etter pasientregistrering ettersom dette fører til at
registreringen utdateres og fører til at den videre pasientbehandlingen blir unøyaktig.

Komponenter

① ② ③ ④ ⑤

Figur 20  

REFERANSER
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Nr. Komponent Funksjon Artikkelnr.

①
Referanseenhet med T-geometri, X-Press
Referanseenhet med Y-geometri, X-Press

Kompatibel med 1-stifts eller
2-stifts X-Press-beinfikserin-
ger.

52410
52411

② Beinfiksering 1-stifts, X-Press (størrelse
S, M, L) Grensesnitt mellom referan-

seenheten og beinet.

52421
52422
52423

③
Beinfiksering 2-stifts, X-Press
Beinfiksering 2-stifts, Flip-Flop, X-Press

52420
52429

④ 2-stifts boremal, X-Press
Veileder avstandsplassering
av Schanz-skruen inn i bei-
net.

52425

⑤ Skiftenøkkel for ryggradsklemmer og
beinfiksering 1-stifts X-Press

Sikrer Beinfiksering 1-stifts
X-Press. 52424

MERK: Beinfikseringer må kun brukes med en tilhørende Referanseenhet (T- eller Y-geometri)
X-Press. 

Før registrering

Advarsel
Før du begynner med registreringen, skal du utføre en rekke bevegelsestester for å
verifisere at den påfestede beinfikseringen ikke vil støte på kraftig vevkollisjon i
påfølgende prosedyre. Hvis vevkollisjon er sannsynlig, forstørres innsnittet for å redusere
mulig vevspenning på beinfikseringen, ellers kan det forekomme bøyning eller løsning, noe
som forårsaker navigasjonsunøyaktigheter.

Etter påsetting

Advarsel
Ikke bruk ytterligere makt eller strammemoment på beinfikseringer eller referanseenheter
etter at de har blitt festet til pasienten.

X-Press-referanse
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4.1.1 Schanz-engangsskruer

Generell informasjon

Schanz-engangsskruer brukes til å feste beinfikseringer direkte til pasientens bein for å få et
stabilt grunnlag for påsetting av referanseenheter og utføring av navigasjon.

Typer

Figur 21  

Beinfik-
sering

Skrue Artikkelnr.

1-stifts
Schanz-engangsskruer 5 mm / 150 mm (10 STK) 54902

Schanz-engangsskruer 5 mm / 200 mm (10 STK) 54903

2-stifts

Schanz-engangsskruer 3 mm / 100 mm (10 STK) 54900

Schanz-engangsskrue 3,2 mm / 100 mm (10 STK) 54922

Schanz-engangsskruer 4 mm / 130 mm (10 STK) 54901

Schanz-AO-engangsskrue 3,2 mm x 100 mm 99104

Schanz-AO-engangsskrue 4 mm x 125 mm 99101

Schanz-AO-engangsskrue 4 mm x 125 mm (10 STK) 54908

Schanz-AO-engangsskrue 5 mm x 175 mm (10 STK) 54909

Sterilitet

Schanz-engangsskruer leveres usterile og må steriliseres før bruk. De er instrumenter til
engangsbruk og må derfor kastes etter bruk.

Påsetting

Posisjoner Schanz-skruen bikortikalt, hvis mulig.
Unikortikal fiksering eller bruk av Schanz-skruer med feil diameter eller lengde, kan føre til ustabilt
feste eller at Schanz-skruer trekkes ut fra beinet når beinfikseringen strammes.

Fest kun Schanz-skruer til beinstrukturer dekket med tynt vev, slik som hoftekammen, og
unngå å gjennomhulle muskelvev. Større muskelbevegelser kan føre til at skruen bøyes.

REFERANSER

Brukerveiledning for instrument Rev. 3.1 Ryggrad og trauma 39



4.1.2 Beinfiksering 1-stifts, X-Press

Generell informasjon

Beinfiksering 1-stifts X-Press (S, M eller L) har tre ulike størrelser for å ta høyde for forskjellige
fremgangsmåter og for å passe til de fleste pasienter.
MERK: Pass på at du velger egnet størrelse til den aktuelle prosedyren. 

Slik monterer og setter du på beinfikseringen

⑥

⑤

③

①

④

②

Figur 22  

Trinn

1. Skru knotten ② inn i innlegget ①.

2. Skru traksjonsmutteren ③ inn på innlegget.

3. Skru de monterte delene ①, ② og ③ inn i taggrøret ④.

4. Skyv den monterte beinfikseringen over Schanz-skruen ⑥.

5. Bruk skiftenøkkelen ⑤ til å lett stramme knotten og traksjonsenheten.
MERK: Før du strammer knotten helt, fest på Referanseenhet X-Press og juster den slik
at kameraet har uhindret sikt til referanseenheten. 

6. Hvis du legger et lite snitt i benet for påsetting av fikseringen, plasser Schanz-skruen i
snittet først. Du kan deretter skyve beinfikseringen over Schanz-skruen og plassere tag-
grøret direkte på overflaten til beinet.
MERK: Dette forhindrer at taggrøret forårsaker unødvendig avskrapning av omkringlig-
gende bløtvev. 

Advarsel
Hvis beinfiksering 1-stifts, X-Press i størrelse S ikke kan festes stramt til beinet via
hovedinnsnittet, må det gjøres nok et innsnitt i et område der beinet dekkes av mindre vev.

Sikker fjerning

Løsne både knotten ② og traksjonsmutteren ③ og løft beinfikseringen langsomt av Schanz-
skruen. Når fikseringen er fjernet, skru av Schanz-skruen og fjern beinfikseringen.
MERK: Skru aldri løs Schanz-skruen hvis beinfiksering 1-stifts, X-Press fremdeles er på. Vurder
kun å gjøre dette hvis utstyret ikke kan fjernes med standard prosedyre. 

Beinfiksering 1-stifts, X-Press
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4.1.3 Beinfiksering 2-stifts, X-Press

Generell informasjon

Beinfiksering 2-stifts, X-Press har en dobbeltsidig grensesnittplate for feste av en
referanseenhet, mens Beinfiksering 2-stifts, Flip-Flop, X-Press har en flippfloppdesign som gjør
det mulig med referanseenhet på begge sider av beinfikseringen.

Slik monterer og setter du på beinfikseringen

①

②

③

Figur 23  

Trinn

1. Siden beinfikseringen ikke kan rotere, vurder referanseenhetens orientering før innsetting
av Schanz-skruene inn i beinet.

2. Bruk et par med sammenhørende hull ① på boremalen som en plasseringsveiledning og
sett inn to Schanz-skruer ② gjennom hullene (i pilens retning).
MERK: Når du bruker Schanz-skruer med et spesielt hurtigkoblingsgrensesnitt (f.eks. AO-
hurtigkobling), må du ikke bruke boremalen, da enden på skruen er større enn hullene i
boremalen. 

3. Bor skruene inn i beinet.

4. Åpne festeknotten ③ på beinfikseringen hele veien og skyv den over Schanz-skruen, slik
at den festes så nært beinet eller vevsoverflaten som mulig.
MERK: Fest kun beinfikseringen til sirkeldelen av Schanz-skruen. 

5. Stram festeknotten for hånd for å sikre fikseringen (i pilens retning). Det er ikke nødven-
dig med noe verktøy, da beinfikseringen kan strammes tilstrekkelig for hånd.

MERK: Brainlab anbefaler bruk av 4 mm Schanz-skruer til beinfiksering 2-stifts, X-Press. 

Sikker fjerning

Løsne festeknotten ③ og løft beinfikseringen langsomt av Schanz-skruene. Når fikseringen er
fjernet, skru av Schanz-skruene og fjern dem.
MERK: Hvis beinfikseringen av en eller annen grunn ikke kan løftes av Schanz-skruene, kan
skruene skjæres over under fikseringen og skrus ut separat. 

REFERANSER
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4.1.4 Referanseenhet, X-Press

Rotering av beinfikseringer på Schanz-skruer

① ②

Figur 24  

Nr. Beinfiksering Rotering mulig?

① Beinfiksering 1-stifts, X-Press Ja, før fiksering

②
• Beinfiksering 2-stifts, X-Press
• Beinfiksering 2-stifts, Flip-Flop, X-Press

Nei

Slik monterer og justerer du referanseenheten

① ②

③

Figur 25  

Trinn

1. Skru klemmeskruen ② inn i hurtigfestet ①, se til at referanseenheten er godt festet.

Referanseenhet, X-Press
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Trinn

2. For å justere referanseenhetens orientering kan du løsne klemmeskruen litt og justere re-
feranseenheten side-til-side ved å rotere den rundt skaftet ③.

Unngå innretting tann mot tann

Figur 26  

Pass på at tennene på de justerbare leddene på referanseenheten er i de tilhørende hakkene, og
ikke på andre tenner.

Unngå ustabil leddinnretting

① ②

Figur 27  

Når det andre leddet er i korrekt stabil posisjon, høres et klikk ①.
Ikke posisjoner eller stram det andre leddet i en ustabil posisjon ②.

REFERANSER
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Slik setter du referanseenheten på beinfikseringen

①

②

③

Figur 28  

Denne prosedyren gjelder for både 1- og 2-stifts beinfikseringer.

Trinn

1. Klem sammen sidene på hurtigfesteklemmen ① for å åpne klemmekjevene.

2. Sett stangstiftene ② på hurtigfestet inn i de tilhørende hullene ③ på beinfikseringens
grensesnittplate (i pilens retning).

3. Slipp hurtigfesteklemmen og pass på at stangstiftene er satt godt på plass i de tilhørende
hullene på grensesnittplaten.

Advarsel
Hvis du ikke kan føre stiftene på enheten helt inn i grensesnittplaten, må du umiddelbart
kontakte Brainlab for informasjon om hvordan du skal fortsette. Bruk av skadet utstyr kan
føre til alvorlige skader på pasienten.

Sikker fjerning

Enheten tas av ved å klemme hurtigfesteklemmen ① for å åpne klemmekjevene og løfte enheten
rett opp og ut av grensesnittplaten. Ikke løsne skruemutteren på beinfikseringen.
MERK: Referanseenheter kan tas av under saging slik at risiko for bevegelse minimeres. 

Referanseenhet, X-Press
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4.2 Ryggradreferanse-X-klemme og
røntgengjennomskinnelig klemme

Generell informasjon

Begge ryggradsreferansene gjør det mulig for navigasjonssystemet å spore festet ryggvirvel, og
den røntgengjennomskinnelige ryggradsreferanseklemmen er designet til å registrere
pasienten ved bruk av intraoperativ avbildning med en redusert forekomst av metallartefakter i
bildene.

Komponenter

①

②
③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑩
⑨

⑪

⑦

⑪

Figur 29  

Komponent Artikkelnr.

• Referanseenhet for ryggsøyleklemmer med 3 markørkuler
• Referanseenhet for ryggsøyleklemmer med 4 markørkuler

• 55753
• 55759

• Ryggradsreferanse-X-klemme størrelse S, L
• Ryggradsreferanseklemme, røntgengjennomskinnelig

• 55751, 55752
• 55756

Ryggradreferanse-X-klemme, ekstensjon 40 mm 55754

REFERANSER
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Slik monterer og fester du referansen

①

②
③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑩
⑨

⑪

⑦

⑪

Figur 30  

Trinn

1. Hvis du bruker ryggradsreferanse-X-klemme, velger du egnet klemmestørrelse og vur-
derer plasseringen basert på etterfølgende kirurgiske trinn.
MERK: Sett om nødvendig den valgfrie ekstensjonspåsatsen ⑤, ⑧ på klemmen ⑪, og
sikre den med ekstensjonshettemutteren ⑨.
 

2. Sett referanseenheten ⑦ på koblingsgrensesnittet på klemmefundamentet ④ (eller på
ekstensjonspåsatsen) og sikre den med referanseenhetens hettemutter ⑥.

3. Foreta et lite innsnitt over tilsiktet ryggvirvel og skyv de lukkede klemmekjevene gjennom
snittet.

4. Åpne kjevene lett ved å skru løs klemmehjulet ③ på den røntgengjennomskinnelige klem-
men eller ved å løsne låsemutteren ⑩ på X-klemmen i retningen som er angitt på instru-
mentet.
MERK: Ikke fest ryggradsreferansen til annet vev eller deler av nervesystemet. 

5. Før klemmetennene over processus spinosus og stram klemmekjevene ved å holde kilen
② og stramme til klemmehjulet inntil kilen når stoppstiften ① eller ved å stramme til låse-
mutteren på X-klemmen.
MERK: Sett på den røntgengjennomskinnelige ryggradsreferanseklemmen slik at
metalldelene på enheten er utenfor de fluoroskopiske bildene eller 3D-skanningsvolumet.
Vipp hvis mulig enheten til en skrå vinkel i forhold til kroppens lengdeakse. 

Advarsel
Ryggradsreferanse-X-klemmen skal bare brukes hvis du kan plassere den slik at den ikke
vil være i veien for etterfølgende kirurgiske trinn.

Bruk moderat kraft til klemmen er godt festet og fest hvis mulig klemme for hånd. Hold på
klemmen ved kilen med den andre hånden når du dreier hjulet.

Ryggradreferanse-X-klemme og røntgengjennomskinnelig klemme
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Slik justerer du referanseenhetens posisjon

①
②

Figur 31  

Trinn

1. Pass på at klemmekjevene møtes symmetrisk når du skrur X-klemmen sammen.
MERK: Kontroller at alle skruer er strammet og at klemmetennene er gått i inngrep. Bruk
om nødvendig skrunøkkelen. 

2. For å justere den horisontale posisjonen kn du løsne referanseenhetens hettemutter ②
og deretter stramme godt til igjen.

3. For å justere skråstilling og vinkel kan du løsne justeringsskruen ① og deretter stramme
godt til igjen.

Slik fjerner du referansen fra processus spinosus

Trinn

1. For å løsne referanseenheten skrur du løs enhetens hettemutter ②.

2. For å åpne klemmekjevene skrur du løs det røntgengjennomskinnelige klemmehjulet eller
dreier låsemutteren på X-klemmen i retningen som er angitt på instrumentet.

3. Løsne tennene forsiktig fra benet og løft av klemmen.

REFERANSER
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4.3 Universal ryggradsreferansepakke

Generell informasjon

Universal ryggradsreferansepakke er designet for pasientregistrering for navigert
ryggradskirurgi. Dette er spesielt nyttig for intraoperativ avbildning med CT eller C-armer.

Komponenter

① ②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

Figur 32  

Komponent Artikkelnr.

Skrutrekker 55758-30

Ryggradreferanseklemme, ekstensjon (40 mm) 55761-02

Ryggradreferanseenhet for Carbon-referanseklemme (4-kulers geometri) 55761

Carbon-ryggradreferanseklemme med glidebryter 55758

Referanseenhet med hurtigfeste, X-Press 52419

Beinfiksering 2-stifts, Flip-Flop, X-Press 52429

Advarsel
Universal ryggradsreferansepakke kan kun brukes med de kompatible komponentene
ovenfor.

Universal ryggradsreferansepakke
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Slik monterer og fester du referansen

① ②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

Figur 33  

Trinn

1. Fest markørkulene og skrueenheten ④ på referanseenheten ③.

2. Fest enheten til grensesnittet ⑤ på adapteren ⑥, eller klemmeekstensjonen ②.

3. Trekk godt til den monterte adapteren eller ekstensjonen på klemmegrensesnittet ⑦.

4. Still inn den horisontale posisjonen på referanseenheten og sikre den godt ved bruk av
enhetsknotten.

5. For å åpne klemmen ⑨ trekker du glidebryteren ⑧ opp til den lille kulen og inn i den øvre
holdeposisjonen, åpne deretter manuelt referanseklemmearmene.

6. Lukk klemmen rundt processus spinosus ved å skyve glidebryteren ned med en liten
mengde kraft og trekk til med skrutrekkeren ①.
MERK: Kontroller at alle skruer er strammet og at fortanningssystemet til grensesnittet er
gått i inngrep. 

Advarsel
Øk fikseringskraften forsiktig for å unngå pasientskade, slik som skade på processus
dorsalis. Hvis pasienten har osteoporose, kan enheten utilsiktet påføre for stor kraft på
ryggvirvelen hvis den ikke brukes med forsiktighet.

REFERANSER
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Slik fjerner du referansen fra processus spinosus

Trinn

1. Drei skrutrekkeren ① mot urviseren for å løsne glidebryteren ⑧.

2. Trekk glidebryteren opp til den lille kulen og inn i den øvre holdeposisjonen, og åpne der-
etter manuelt armene på referanseklammen ⑨.

3. Klemmen har en hurtigjusteringsmetode som gjør det mulig med manuell bevegelse av
glidebryteren, så lenge ingen fikseringsmakt påføres.
MERK: Trykk glidebryteren på den ribbede siden for å aktivere hurtigjustering. Når den
trykkes, går glidebryteren automatisk i inngrep med skruemekanismen og kan betjenes
kun med skrutrekkeren. 

Etter registrering

Etter at pasientregistreringen er fullført, må du ikke åpne eller justere fikseringen eller
justeringsskruene. Hvis referansepakken løsner, må du gjenta registreringen før du fortsetter.

Universal ryggradsreferansepakke
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4.4 Tilbehørspakke for ryggrad for anterior/lateral/
skrå referansekjøring

Generell informasjon

Tilbehørspakken for ryggrad for anterior/lateral/skrå referansekjøring (55070) er designet for
bruk i anteriore, laterale og skrå ryggradstilnærminger.

Komponenter

①

②

③

④

⑤

⑥⑦

Figur 34  

Nr. Komponent Artikkelnr.

① Referanseenhet i/r

② Koblingsrør (130 mm og 160 mm) i/r

③ Innsetter i/r

④ Beskyttelseshylser i/r

⑤
• Fikseringsskrue lumbal lang
• Fikseringsskrue lumbal kort

• 55070-86
• 55070-83

⑥ Referanseenhetsfeste i/r

⑦ Fikseringsmutter (2 STK) 55070-90

Advarsel
Bruk kun Brainlab-skruesett til plassering av skruer, og bruk kun en gjenget
fikseringsskrue med spesifisert lengde og diameter. Bruk av fikseringsskrue med feil
dimensjoner kan føre til ustabilt feste.

REFERANSER
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Slik setter du inn fikseringsskruen

①

②

③

① ②+

Figur 35  

Trinn

1. Velg en lang eller kort fikseringsskrue ①, avhengig av pasientens størrelse.

2. Sett inn fikseringsskruen i innsetteren ②, og se til at skruen aktiveres.

3. Velg beskyttelseshylse ③ som samsvarer med lengden på fikseringsskruen.

4. Sett beskyttelseshylsen forsiktig inn i snittet og skyv det ned på overflaten av beinet.

5. Før fikseringsskruen og innsetteren (① + ②) inn i beskyttelseshylsen.

6. Bruk innsetteren til å skru fikseringsskruen inn i ryggvirvelen. Ikke fest skruen til bløtvev
eller andre fleksible anatomiske strukturer.

7. Fjern innsetteren.

8. Skru inn hele gjengelengden i ryggvirvelen under fluoroskopisk kontroll, og posisjoner
skruen for å muliggjøre påfølgende referanseenhetsfeste.
MERK: Hvis dette ikke er mulig på grunn av anatomien kan ikke referanseenhetens stabi-
litet garanteres, og en annen registreringsmetode må velges. 

Advarsel
Ved bruk av en elektrisk boremaskin skal du bruke kun laveste borehastighet for å sikre
maksimal kontroll over boredybden. Ikke bøy fikseringsskruen under boringen.

Advarsel
Unngå flere boreforsøk, da dette kan svekke benstrukturen og øke risikoen for
postoperative stressfrakturer. Stopp boringen når du når kortikalt bein på motsatt side.

Tilbehørspakke for ryggrad for anterior/lateral/skrå referansekjøring
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Slik setter du på koblingsrøret

①

②

⑥

③

④ ⑤

Figur 36  

Trinn

1. Velg en koblingsrørstørrelse som passer til lengden på fikseringsskruen.

2. Skyv koblingsrøret ③ over fikseringsskruen ② og inn i beskyttelseshylsen ①. Plasser
koblingsrøret slik at referanseenheten kan settes på etterpå.

3. Plasser taggen på koblingsrøret direkte på beinoverflaten og ikke på bløtvev.
MERK: Hvis du setter koblingsrøret inn uten beskyttelseshylsen, må du passe på at fikse-
ringsskruen er plassert langt nok vekk fra vev, blodkar og andre kritiske strukturer til å
unngå skader på disse. 

4. Rett inn referanseenhetsgrensesnittet ④ slik at referanseenheten etterpå kan settes på
med full synlighet for kameraet uten at den blokkerer det kirurgiske området.

5. Sett inn festemutteren ⑥ i innsetteren ⑤ og bruk innsetteren til å sikre festemutteren inn i
koblingsrøret.

6. Fjern innsetteren etter stramming.

REFERANSER
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Slik setter du på referanseenheten

①

②

③ ④

Figur 37  

Trinn

1. Kontroller at koblingsrøret ① er godt festet.

2. Skru enhetsfestet ③ på enten venstre eller høyre side av referanseenhetens grensesnitt
②, avhengig av kameraposisjonen.

3. Sett endestykket til referanseenheten ④ inn i enhetsfestet.

4. Juster referanseenheten slik at den er vendt mot kameraet, og stram til enhetsfestet.

Advarsel
Ikke løsne fikseringsskruene med koblingsrøret fremdeles på. Dette vil føre til kraftig
avskrapning på kortikalis. Vurder kun å gjøre dette hvis du ikke kan fjerne enheten fra
fikseringsskruen.

Tilbehørspakke for ryggrad for anterior/lateral/skrå referansekjøring
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4.5 Referansepannebånd

Generell informasjon

Referansepannebåndet (10 STK) og referanseenheten for pannebånd er en referanseenhet
som brukes spesielt for tilfeller hvor det ikke er mulig å fiksere hodet.

Bruk kun referansepannebåndet når det er nødvendig med navigering av en frisk/uskadet
femur, for eksempel ved innsetting av femurnagler.

Komponenter

②①

Figur 38  

Nr. Komponent Artikkelnr.

① Referanseenhet for pannebånd 41877

② Referansepannebånd (10 STK) 41878
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Slik monterer og fester du referansen

Figur 39  

Trinn

1. Før du fester referansepannebåndet, posisjoner pasienten for kirurgi og fest benet ved
bruk av en artroskopiholder.

2. Fjern beskyttelsesfolien fra baksiden av pannebåndplaten.

3. Plasser referansepannebåndet ② omkring pasientens lår i nærheten av kneet hvor det ik-
ke vil være i veien for operasjonen. Bruk festet til å sikre det på plass.
MERK: Hvis båndet glir på benet, kan dette føre til upresis registrering. 

4. Sett referanseenheten ① på koblingen på pannebåndet.

Sterilitet

Bruk Sterilitet

Referanseenhet for panne-
bånd
Referansepannebånd

Registrering Kan være usteril

Navigasjon Må være sterilisert

Fjerne referansepannebåndet

Fjern referansepannebåndet når registreringen av alle tre bilder av den uskadde femuren er
fullført.

Advarsel
Under registreringen må det uskadde benet på benstøtten ikke beveges eller tas ut av
benholderen. Dette kan føre til upresis registrering.

Advarsel
Hvis referansepannebåndet er for stramt under langvarige operasjoner (lenger enn to
timer), kan det oppstå fordypninger på pasientens lår på grunn av trykket. Disse
fordypningene vil vanligvis forsvinne i løpet av 24 timer.

Referansepannebånd
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4.6 Hodeskallereferansepakke

Generell informasjon

Hodeskallereferansepakken (B11002) muliggjør fleksibel pasientreferansesporing under
craniomaxillofacial-prosedyrer i kombinasjon med Fluoro 3D eller iCT. Pasienten trenger ikke
være immobilisert for å sikre sporing.

Komponenter

① ②

③

④
⑤

Figur 40  

Nr. Komponent Artikkelnr.

① Referansefundament for hodeskalle 52129

② Hodeskallereferanseenhet 52122

③ Håndtak for blader (KLS Martin) 52127

④ Skrutrekkerblad (KLS Martin) 52171

⑤ Engangs KLS Martin beinfikseringsskrue 1,5 mm x 6 mm (5 STK) 52170

Sterilitet

Bruk Instruksjoner Artikkelnr.

Hodeskallereferanseenhet
Registrering Kan være usteril

52122
Navigasjon Må være sterili-

sert

Engangs KLS Martin beinfikseringsskrue 1,5 mm x 6 mm (5
STK)

Må være sterili-
sert 52170

MERK: Hvis kun én referanseenhet brukes må alle instrumenter og prosedyrer være i sterile
omgivelser. 

REFERANSER
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4.6.1 Skrutrekker

Generell informasjon

Monter skrutrekkeren først, og følg deretter trinnene for montering av referansefundamentet for
hodeskalle.

Tips for innsetting/fjerning av skruer

• Hvis du skyller skruen med NaCl, reduseres friksjonen slik at de blir lettere å skru inn.
• Det er lettere å sette inn skruen vinkelrett på benet i stedet for på skrå.
• Hvis pasienten har høy beintetthet, kan du eventuelt forhåndsbore for å lette innsettingen av

skruen i beinet.
- Ved forhåndsboring må det ikke brukes borebits med diameter på mer enn 1,1 mm og en

maksimal boredybde på 5 mm. Følg skrueprodusentens retningslinjer.
• Generelt er vekten til skrutrekkeren tilstrekkelig til å fjerne skruen fra benet.

Advarsel
Hvis du trykker for hardt på skruehodet, kan dette føre til at skruehodet rives ut av benet
når skrutrekkeren fjernes. For kraftig trykk kan også føre til at skruehodet brytes av eller
deles.

Slik monterer du skrutrekkeren

①

②

③

Figur 41  

Trinn

1. Trekk tilbake fronthylsen ② på håndtaket ③.

2. Sett skrutrekkerbladet ① inn i håndtaket og frigjør hylsen.

Advarsel
Bruk kun Brainlab-godkjente implanterbare skruer og skrutrekkere. Bruk av
implantatskruer og skrutrekkere som ikke er godkjent av Brainlab til å feste referansen kan
påvirke navigasjonsnøyaktigheten, noe som kan sette pasienten i fare.

Skrutrekker
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4.6.2 Montering og feste

Generell informasjon

De følgende trinnene viser hvordan du:
• monterer og setter på referansefundamentet for hodeskalle
• setter på den usterile referanseenheten
• tar av den usterile referanseenheten og setter på den sterile referanseenheten

Monterer og setter på referansefundamentet for hodeskalle

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

Figur 42  

Trinn

1. Desinfiser området på pasienten der referansefundamentet for hodeskalle skal settes
på.
MERK: Plasser enheten slik at den ikke hindrer kirurgen og gir kameraet uhindret sikt til
enheten til enhver tid. Pass i tillegg på at det finnes tilstrekkelig beintetthet for plassering. 

2. Fest referanseenhetens koblingsgrensesnitt ⑦ til fundamentet ③ (i pilens retning) ved
bruk av justeringsmutteren ⑧ for å feste det på sikker måte.

3. Lag et innsnitt i pasienten som røret ① skal settes inn gjennom.
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Trinn

4. Sett inn røret i fundamentet gjennom bunnen (i pilens retning) og fest rørhettemutteren ⑥
forsiktig på toppen.

5. Plasser det monterte referansefundamentet for hodeskalle på pasientens hodeskalle
og sett inn røret i innsnittet.

6. Før inn en engangs KLS Martin beinfikseringsskrue på 1,5 mm x 6 mm ⑤ gjennom
røret.

7. Bruk skrutrekkeren til å skru skruen helt inn i beinet til den er sikret. Ikke trykk for hardt
nedover, da dette kan føre til brudd i hodeskallen.
MERK: Hvis røret du bruker har et vindu, løsne skruen omtrent en halv omdreining mot
urviseren. Dette gjør det lettere å fjerne enheten etter inngrepet. 

8. Bruk lett trykk på referansefundamentet for hodeskalle for å sette stiftene ② inn i pa-
sientens hodeskalle.

9. Drei rørhettemutteren med urviseren for å trykke stiftene inn i beinet slik at de fester refe-
ransefundamentet for hodeskalle.

Slik setter du på den usterile referanseenheten

①

②

③

④

Figur 43  

Trinn

1. Før den usterile hodeskallereferanseenheten ned over stiften på koblingsgrensesnittet
③ og stram referanseenhetens hettemutter ②.

2. Løsne rørhettemutteren ① og justeringsmutteren ④ for å stille inn posisjonen på referan-
seenheten slik at den er synlig for kameraet.

3. Trekk godt til både ① og ④ før du begynner registreringen.

Montering og feste

60 Brukerveiledning for instrument Rev. 3.1 Ryggrad og trauma



Advarsel
Ikke løsne noen av skruene på referansen etter pasientregistreringen. Bare
referanseenhetens hettemutter kan skrus ut for å bytte ut referanseenheten.

Slik fjerner du den usterile referanseenheten og setter på den sterile referanseenheten

①

Figur 44  

Trinn

1. Etter registreringen skru løs og fjern den usterile referanseenheten.

2. Draper pasienten på vanlig måte.

3. Lag et innsnitt i draperingen, slik at koblingsgrensesnittet ① eksponeres.

4. En steril assistent eller sykepleier må deretter sette på og skru fast den sterile referan-
seenheten på grensesnittet.

5. Når den sterile referanseenheten er godt festet, kan pasientnavigeringen begynne.
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4.6.3 Fjerne hodeskallereferansepakken

Generell informasjon

De følgende to prosedyrene viser hvordan du tar av referansefundamentet for hodeskallen:
• Slik tar du av referansefundamentet for hodeskallen (standardprosedyre)
• Slik tar du av referansefundamentet for hodeskallen (prosedyre med bruk av rør med vindu)

Slik tar du av hodeskallereferansepakken (standardprosedyre)

①

Figur 45  

Trinn

1. Skru løs og fjern hodeskallereferanseenheten.

2. Løsne rørets hettemutter ①.

3. Fjern skruen med skrutrekkeren.

4. Ta av referansefundamentet for hodeskallen ved å trekke det opp.

Fjerne hodeskallereferansepakken
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Slik tar du av hodeskallereferansepakken (prosedyre med bruk av rør med vindu)

Figur 46  

Trinn

1. Skru løs og fjern hodeskallereferanseenheten.

2. Skru løs og fjern rørhettemutteren helt fra røret.

3. Ta av referansefundamentet for hodeskallen ved å trekke det opp over røret.

4. Hvis skruen er synlig, bruker du vinduet (pil) som et visuelt hjelpemiddel til å plassere
skrutrekkeren på skruen. Skru løs og fjern skruen med skrutrekkeren, og løft bort røret.

5. Hvis skruen ikke er synlig, løsne og fjern røret forsiktig. Skru løs og fjern skruen med
skrutrekkeren.
MERK: Hvis skruen ble løsnet en halv omdreining under monteringen, skyver man røret
sideveis for å løsne det fra skruen, og løft av. 
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4.7 Registreringsmatrise CT

Generell informasjon

Registreringsmatriser CT (55749-01, 55749-02, 55749-03) er beregnet på automatisk
patentregistrering i navigerte ryggrad- og kranieoperasjoner. De er nyttig for intraoperativt
bildeopptak med 3D CT og Cone Beam CT.
Registreringsmatriser CT er beregnet på bruk med Brainlab-navigasjonssystemer i kombinasjon
med programvaren Automatic Image Registration.
Den detaljerte arbeidsflyten for automatisk registrering ved bruk av Registreringsmatrise CT for
kranie og ryggrad er beskrevet i brukerveiledningen for programvaren Automatic Image
Registration.

Komponenter

① ② ③

Figur 47  

Nr. Komponent Artikkelnr.

① Åpen kirurgi (ryggrad) 55749-01

② Lite innsnitt (ryggrad) 55749-02

③ Minimalt invasiv (kranie og ryggrad) 55749-03

Slik brukes utstyret

Registreringsmatrise CT er beregnet for automatisk pasientregistrering. Den detaljerte
arbeidsflyten er beskrevet i brukerveiledningen for programvaren Automatic Image
Registration.
Forventet levetid for enheten er 500 sykluser med gjenbehandling og bruk.

Advarsel
Funksjon kan bare forventes innenfor den forventede levetiden. Bruk av enheten utover
dette kan øke sannsynligheten for svikt eller funksjonsfeil (unøyaktighet).

Advarsel
Fest alltid på nye, ubrukte markørkuler på registreringsmatrisene før bruk.

Advarsel
Den valgte matrisen må plasseres nær interesseområdet og innenfor skannerens
rekonstruerte 3D-volum (du finner mer informasjon i brukerveiledningen for programvaren
Automatic Image Registration).
Bruk kun en pasientskannedrapering fra Brainlab for å unngå faren for kontaminering og sikre at
markørkulene er synlige for kameraet.

Registreringsmatrise CT
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Du finner informasjon om korrekt festing av markørkulene på stiftene i den relevante delen av
denne veiledningen. Se de tilknyttede koblingene for mer informasjon.

Advarsel
Verifiser registreringen før hvert kirurgiske inngrep for å unngå pasientskade.

REFERANSER
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4.8 Støttearm for registreringsmatrise CT (53089)

Generell informasjon

Støttearm for registreringsmatrise CT er beregnet for bruk med programvaren Automatic
Image Registration under navigerte ryggrad- og kranieoperasjoner.
Støttearmen er konstruert for direkte festing på skinnen på operasjonsbordet og posisjonering av
registreringsmatrise CT for kranie og ryggrad nær interesseområdet.
MERK: Støttearmen skal brukes usteril og over pasientskannedraperingen, og den kan ikke
autoklaveres. 

Komponenter

Støttearmen består av følgende komponenter:

①

Figur 48  

Nr. Komponent Artikkel Nr.

① Støttearm for registreringsmatrise CT 53089

Sluk bruker du støttearm for registreringsmatrise CT

Støttearmen er beregnet på å posisjonere registreringsmatrise CT for kranie og ryggrad. Den
detaljerte arbeidsflyten er beskrevet i brukerveiledningen for programvaren Automatic Image
Registration.

Trinn

1. Fest skinneadapteren til operasjonsbordet før skanningen, og kontroller at den er over
pasientskannedraperingen.

2. Sett karbonstangen til støttearmen inn i skinneklemmen og lukk spaken.

3. Sett inn registreringsmatrise CT for kranie og ryggrad ved å lukke spaken på støt-
tearmen.

4. Posisjoner og rett inn matrisen ved å bøye de to kuleleddene og teleskopstangen.

Advarsel
3D-kameramodulen må inneholde den blå hoveddelen til matrisen for å bli automatisk
registrert i registreringsmatrise CT for kranie og ryggrad.

Advarsel
Bruk kun en pasientskannedrapering fra Brainlab for å unngå faren for kontaminering og
sikre at markørkulene er synlige for kameraet.

Støttearm for registreringsmatrise CT (53089)
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Følg sikkerhetsinstruksjonene i brukerveiledningen for programvaren Automatic Image
Registration, og utfør servicekontrollene som beskrevet regelmessig for å oppdage
potensielle skader.

REFERANSER
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Støttearm for registreringsmatrise CT (53089)
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5 INSTRUMENTADAPTERE
5.1 Referanseenheter og klemmer

Generell informasjon

Instrumentadapterpakke (sett på 2 eller 4) fås med forskjellige størrelser på
instrumentadapterklemmer og -enheter. Dette gjør at du kan montere en instrumentadapter som
passer til det instrumentet du vil navigere.

Komponenter

① ② ③

Nr. Navn Artikkelnr.

①

Instrumentadapterklemme størrelse S
Instrumentadapterklemme størrelse M
Instrumentadapterklemme størrelse L
Instrumentadapterklemme størrelse XL

55101
55102
55103
55104

INSTRUMENTADAPTERE
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Nr. Navn Artikkelnr.

②

Instrumentadapterenhet størrelse M
Instrumentadapterenhet størrelse ML
Instrumentadapterenhet størrelse L
Instrumentadapterenhet størrelse XL

41798
41799
41801
41802

③ Verktøy for instrumentadapter 55061

MERK: Enhver instrumentadapterklemme kan festes til en hvilken som helst enhet. Hvis du bytter
ut enheten med en større enhet i løpet av prosedyren, må du kalibrere og kontrollere instrumentet
på nytt før du fortsetter. 

Riktig håndtering av instrumentadaptere

Advarsel
Påse at adapteren er stor nok til instrumentet. Jo større instrumentet er, jo større adapter
må du bruke. En adapter som er for liten kan resultere i unøyaktig kalibrering eller
navigering.

Slik fester du referanseenheten til instrumentadapterklemmen

①

②

③

Figur 49  

Trinn

1. Velg nødvendig instrumentadapterklemme og instrumentadapterenhet.
MERK: Jo større instrumentet er, jo større enhet må du bruke. 

2. Sett enhetsstangen ② inn i klemmen ① og innrett tennene på begge komponentene.

3. Stram skrueknotten ③ for hånd eller ved bruk av instrumentadapterverktøyet, samtidig
som du kontrollerer at enheten er sikkert festet til klemmen.

Referanseenheter og klemmer
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Slik fester du klemmen til instrumentet

①

②

Figur 50  

Trinn

1. Monter klemmen ① over instrumentet.
MERK: For høyeste sporingspresisjon skal klemmen festes så nær instrumenttuppen som
mulig, uten å berøre pasienten. 

2. Fest referanseenheten slik at den lengste armen på enheten er på linje med instrumen-
taksen.

3. Stram festeknotten ② for hånd for å sikre instrumentadapterklemmen.
MERK: Bruk om nødvendig instrumentadapterverktøyet. 

INSTRUMENTADAPTERE
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5.2 Softgrip-instrumentadapterklemme (størrelse L
og XL)

Generell informasjon

Softgrip-instrumentadapterklemme (størrelse L og XL) er beregnet for registrering av
kirurgiske instrumenter som vanligvis ikke kan navigeres.
Instrumentadapterklemmene kan tilpasses følgende diameterområde:

Komponent Artikkelnr. Diameterområde

Softgrip-instrumentadapterklemme, størrelse L 55113 7 mm til 16 mm

Softgrip-instrumentadapterklemme, størrelse XL 55114 13 mm til 24 mm

Komponenter

①

②

③ ④

Figur 51  

Nr. Komponent Artikkelnr.

①
Softgrip-instrumentadapterklemme, størrelse L
Softgrip-instrumentadapterklemme, størrelse XL

55113
55114

②

Instrumentadapterenhet størrelse M
Instrumentadapterenhet størrelse ML
Instrumentadapterenhet størrelse L
Instrumentadapterenhet størrelse XL

41798
41799
41801
41802

③ Skrutrekker
(valgfri) 55758-30

④ Skrutrekker 41796-27A

MERK: Enhver instrumentadapterklemme kan festes til en hvilken som helst enhet. Hvis du bytter
ut enheten med en større enhet i løpet av prosedyren, må du kalibrere og kontrollere instrumentet
på nytt før du fortsetter. 

Softgrip-instrumentadapterklemme (størrelse L og XL)
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Slik setter du på referanseenheten til Softgrip-instrumentadapterklemmen

①

②

③

Figur 52  

Trinn

1. Velg instrumentadapterklemme og instrumentadapterenhet.
MERK: Jo større instrumentet er, jo større enhet må du bruke. 

2. Sett enhetsstangen ② inn i klemmen ① og innrett tennene på begge komponentene.

3. Stram skrueknotten ③ for hånd eller ved bruk av skrutrekkeren, samtidig som du kon-
trollerer at enheten er sikkert festet til klemmen.

INSTRUMENTADAPTERE
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Slik setter du klemmen på instrumentet

①

②

Figur 53  

Trinn

1. Monter klemmen ① over instrumentet.
MERK: For høyeste sporingspresisjon skal klemmen festes så nær instrumenttuppen som
mulig uten å berøre pasienten. 

2. Sett på enheten slik at den lengste armen på enheten er på linje med instrumentaksen.

3. Stram festeknotten ② for hånd for å sikre instrumentadapterklemmen.
MERK: Bruk skrutrekkeren ved behov. 

4. Kontroller at adapteren er godt festet til instrumentet, ikke er i kontakt med pasienten og
ikke er i veien for legen.

Softgrip-instrumentadapterklemme (størrelse L og XL)
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5.3 Instrumentadapterforlengelse 50 mm

Generell informasjon

Figur 54  

Instrumentadapterforlengelse 50 mm (55016) er beregnet på bruk mellom en
instrumentadapterklemme og instrumentadapterenhet når det er behov for mer plass.
MERK: Dersom det navigerte instrumentet blir utsatt for støt, anbefales det å bruke
instrumentadapterforlengelse 50 mm med Softgrip-instrumentadapterklemme. 

Slik fester du adapterforlengelsen

①

②

④

③

Figur 55  

Trinn

1. Velg nødvendig instrumentadapterklemme og instrumentadapterenhet.
MERK: Jo større instrumentet er, jo større enhet må du bruke. 

2. Sett adapterforlengelsen ② inn i klemmen ③ og innrett tennene på begge komponente-
ne.

3. Sett enhetsstangen ① inn i adapterforlengelsen ② og innrett tennene på begge kompo-
nentene.

4. Stram skrueknotten ④ for hånd eller ved bruk av instrumentadapterverktøyet, samtidig
som du kontrollerer at enheten er sikkert festet til klemmen.

INSTRUMENTADAPTERE
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5.4 Instrumentadapter for kirurgisk motorsystem

Generell informasjon

Instrumentadapteren for kirurgisk motorsystem (41840) er designet for navigering av
motoriserte bor. Den kan brukes for utstyr med en husdiameter på mellom 26 og 40 mm.

Komponenter

①

②

③

Figur 56  

Nr. Komponent

① Festeknott

② Adapterenhet

③ Adapterklemme

Advarsel
Bruk aldri instrumentadapteren for kirurgisk motorsystem med inkompatible enheter.

Instrumentadapter for kirurgisk motorsystem
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Slik setter du på adapteren

①

③

②

Figur 57  

Trinn

1. Juster posisjonen til adapteren slik at den ikke vil forstyrre kirurgens arbeid under opera-
sjonen.

2. Forsikre deg om at klemmen ③ lukker inn huset, og trekk manuelt til festeknotten ②.

3. Posisjoner enheten ① slik at kameraet alltid kan detektere markørkulene.

INSTRUMENTADAPTERE
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6 FØRINGER
6.1 Pedikkeltilgangsnålsett

Generell informasjon

Pedikkeltilgangsnålsett for manuell kalibrering (55843) er et sett av kirurgiske instrumenter for
minimalt invasiv plassering av K-wirer i torakolumbale pedikler.

Før bruk

Utfør enten manuell kalibrering eller ny kalibrering av spissen før bruk, avhengig av
programvaren.

Komponenter

①

③②

④

Figur 58  

Nr. Komponent Artikkelnr.

① Føringsrør 1,8 mm for pedikkeltilgangsnål (manuell kalibrering)
55844

② Sporingsenhet (integrert)

③

• Trokarinnsats for pedikkeltilgangsnål (engangsbruk)
- Må være sterilisert

• Engangs trokarinnsats for pedikkeltilgangsnål (5 STK)
- Leveres steril

• 55845-01
• 55846

FØRINGER
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Nr. Komponent Artikkelnr.

④
• Engangs K-wirer 2,5 mm / 200 mm (5 STK)
• Engangs K-wire 2,8 mm / 450 mm (5 STK)

• 52479
• 52485

Advarsel
Kontroller at føringsrøret for pedikkeltilgangsnålen ikke er bøyd under innsetting i
pedikkelen.

Advarsel
Kontroller at føringsrøret for pedikkeltilgangsnålen er kalibrert med trokarinnsatsen.
MERK: Nålsettet kan kun brukes med K-wirer og trokarinnsatser spesifisert som kompatible av
Brainlab. 

Slik monterer du pedikkeltilgangsnålsettet

①

Figur 59  

Trinn

1. Sett inn trokarinnsatsene ① i føringsrøret og roter med urviseren inntil fjærlåsen smekker
på plass.

2. Skru reflekterende markørkuler til engangsbruk godt på plass på festestiftene på spo-
ringsenheten for hånd.

Advarsel
Dybden på innsatt K-wire ikke er kontrollert av det navigerte føringsrøret for
pedikkeltilgangsnålen.

Pedikkeltilgangsnålsett
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6.2 Boreføring

Generell informasjon

En boreføring brukes til navigering av borebits og/eller K-wirer.

Hovedkomponenter

①

② ③
⑤

④

Figur 60  

Nr. Komponent Artikkelnr.

① Borebits Forskjellige

② Boreføringsrør Forskjellige

③ Håndtaksbase i/r

④ Fikseringsmutter i/r

⑤

• Boreføringshåndtak med 3 markørkuler
• Boreføringshåndtak med 4 markørkuler
• Kompakt boreføringshåndtak med 4 markørkuler (brukt med Cirq Sy-

stem)

• 41839
• 55839
• 56203

Slik monterer du boreføringen

Trinn

1. Sett føringsrøret ② gjennom håndtaksbasen ③.
MERK: Se til at røret ikke har knekk. 

2. Skru røret godt mot urviseren for å stramme det.
MERK: Ikke løsne røret under bruk. 

3. Kun for standard boreføring: Juster boreføringshåndtaket med 3 eller 4 markørkuler til
den mest egnede vinkelen, og se til at tennene påå håndtakets grensesnitt låses riktig på
plass.

4. Fest håndtaket ⑤ ved bruk av fikseringsmutteren ④.

5. Skru markørkulene for hånd på festestiftene til sporingsenheten, og se til at de strammes
godt til.

FØRINGER
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Tilgjengelige boreføringsrør

Føringsrør Robotboring Artikkelnr.

Boreføringsrør 2,4 mm x 150 mm

Kompatibelt med Cirq System

41839-27

Boreføringsrør 3,2 mm x 150 mm 41839-30

Boreføringsrør 2,6 mm x 150 mm 41839-60

Boreføringsrør 3,2 mm x 200 mm 41839-31

Boreføringsrør 2,6 mm x 200 mm 41839-61

Boreføringsrør 3,0 mm x 150 mm

Ikke kompatibelt med Cirq System

41839-20

Boreføringsrør 2,5 mm x 150 mm 41839-80

Boreføringsrør 1,8 mm x 180 mm 41839-70

Boreføringsrør 5,0 mm x 180 mm 55839-10

Boreføringsrør 4,5 mm x 200 mm 41839-40

Advarsel
Diameteren på boreføringsrøret må passe til diameteren på borebitsen eller K-wiren som
skal brukes, og må være egnet for tilsiktet bruk. Ellers kan navigeringen bli upresis og
pasienten utsettes for fare.

Tilgjengelige borebits

Bits Dybdekontroll Robotboring Artik-
kelnr.

Borebits 2,4 mm AO-skaft

Støtter dybdekontroll Kompatibelt med Cirq Sy-
stem

41839-28

Borebits 2,6 mm AO-skaft 41839-65

Borebits 3,2 mm AO-skaft 41839-36

Borebits 2,4 mm AO-skaft

Støtter ikke dybde-
kontroll

Ikke kompatibelt med Cirq
System

41839-29

Borebits 2,6 mm AO-skaft 41839-69

Borebits 3,2 mm AO-skaft 41839-35

Borebits 4,5 mm AO-skaft 41839-45

Boreføring
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6.3 Boreføringstilbehør

Generell informasjon

Valgfritt tilbehør er tilgjengelig for boreføringen, avhengig av borebits og boreføringsrør.

Standard tilbehør

①

②

③

④

⑤

Figur 61  

Nr. Komponent Artikkelnr.

① Boreføringsdybdekontroll 41839-50

②
• Skarp trokar for boreføringsrør 1,8 mm
• Butt trokar for boreføringsrør 5 mm x 180 mm

• 41839-75
• 55839-50

③

Reduksjonshylse for boreføring:
• 2,0 mm x 180 mm
• 2,8 mm x 180 mm
• 3,2 mm x 180 mm

• 55839-20
• 55839-28
• 55839-32

④ Vevsbeskyttelseshylse for boreføringsrør 5,0 mm x 180 mm 55839-40

⑤ Håndtak for vevsbeskyttelseshylse 55839-45

Cirq boreføringstilbehør

Artikkelnr.

Innførbar boreføringsdybdekontroll 41839-51

Trokar med skarp tupp:
• 2,4 mm
• 2,6 mm
• 3,2 mm

• 55839-64
• 55839-66
• 55839-62

FØRINGER
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6.3.1 Boreføringsdybdekontroll

Generell informasjon

Boreføringsdybdekontroll kan alternativt brukes til å stille inn maksimalt ønsket boredybde.

Advarsel
Pass på at den ønskede boredybden er korrekt stilt inn og at dybdekontrollrøret er
strammet med kontramutteren før bruk.

Slik monteres utstyret

①

②
③

④

⑤

Figur 62  

Trinn

1. Skru boreføringsdybdekontrollen ② tett på boreføringshåndtaket ① og juster håndta-
ket til den best egnede vinkelen.
MERK: Pass på at tennene på håndtakslåsen låses korrekt på plass. 

2. Still inn maksimal boredybde med kontrollrøret til dybdekontrollen ④ (millimeterskalaen
viser den aktuelle maksimale boredybden).

3. Sikre dybdekontrollrøret godt med kontramutteren ③.
MERK: Egnede borebits ⑤ er merket med "Supports Depth Control" og har en stoppe-
kant (pil) som sikrer at bitsen er korrekt rettet inn i forhold til dybdekontrollskalaen og bo-
reføringsrøret. 

Advarsel
Bruk kun boreføringsdybdekontroll med spesifiserte Brainlab-borebits som støtter
dybdekontroll og er merket med dette.

Boreføringsdybdekontroll
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6.3.2 Butt og skarp trokar for boreføringsrør

Generell informasjon

En boreføringstrokar kan alternativt brukes til å muliggjøre minimal invasiv innføring av
boreføringsrøret gjennom et lite snitt.

Før bruk

Boreføringen må først verifiseres eller valideres sammen med boreføringsrøret.
MERK: Verifisering og validering av et boreføringsrør kan kun utføres uten påsatte trokarer. 

Slik setter du inn trokaren

①

Figur 63  

Trinn

1. Juster håndtaket til den best egnede vinkelen.
MERK: Pass på at tennene på håndtakslåsen låses korrekt på plass. 

2. Sikre håndtaket i ønsket posisjon ved bruk av trokarfikseringsmutteren ①.

3. Sett riktig trokar inn i baksiden av boreføringsrøret.

4. Skru trokaren godt fast til fikseringsmutteren (mot urviseren).
MERK: Pass på at tuppen på trokaren stikker ut av fronten på boreføringsrøret. 

5. Før boreføringen gjennom et lite snitt til det ønskede målet er nådd.

6. Når boreføringen er korrekt plassert, skrur du av trokaren med urviseren (som angitt med
pilen) og tar den av røret.
MERK: Boreføringsrøret er nå klart til å navigere borebits eller K-wirer. 

Advarsel
Diameteren på boreføringen må passe til diameteren på borebitsen eller K-wiren som skal
brukes i operasjonen. Ellers kan navigeringen bli upresis og pasienten komme alvorlig til
skade.

FØRINGER
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6.3.3 Vevsbeskyttelseshylse for boreføringsrør

Generell informasjon

Vevsbeskyttelseshylsen for boreføringsrør 5 mm x 180 mm kan alternativt brukes i minimalt
invasiv trauma- eller ryggradskirurgi til å navigere K-wirer.

Slik monterer du beskyttelseshylsen og håndtaket

①

②

③

Figur 64  

Trinn

1. Fest håndtaket for vevbeskyttelseshylsen ③ til tilhørende grensesnitt på vevsbeskyt-
telseshylsen ①.
MERK: Pass på at stiftene på håndtaket går inn i de motsvarende åpningene på vevbe-
skyttelseshylsen. 

2. Når stiftene er korrekt plassert, strammes håndtaket godt ved bruk av kontramutteren ②.

Slik setter du beskyttelseshylsen på boreføringen

Trinn

1. Monter boreføringen.

2. Skyv vevbeskyttelseshylsen ① over boreføringsrøret.

3. Avhengig av prosedyren setter du inn enten en trokar eller en reduksjonshylse for bore-
føringen inn i føringsrøret fra baksiden av boreføringshåndtaket, inntil den smetter inn i
fikseringsmutteren.

Vevsbeskyttelseshylse for boreføringsrør
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7 FLUORO-
REGISTRERINGSSETT

7.1 Oversikt over autoregistreringsutstyr for
fluoroskopi

Generell informasjon

Et fluororegistreringssett forenkler registreringen av 2D eller 3D fluoroskopiske skanninger og/eller
bilder, ved bruk av en C-arm og et Brainlab navigasjonssystem.

Typer fluororegistreringssett

Registrering Registreringssett Artikkelnr.

Kun 2D-data
Registreringssett for 2D C-armer 55705

Håndholdt registreringsenhet Fluoro 2D 55741

Både 3D- og 2D-
data

Autoregistreringsutstyr Fluoro 2D/3D for 3D C-armer
• Må ha 2D-registreringsring påfestet (Fluoro 2D/3D-opp-

graderingssett for 3D C-arm)

55720
• 55715-20

Kun 3D-data
Autoregistreringsutstyr Fluoro 3D for 3D C-armer 55715

Autoregistreringsutstyr Fluoro 3D for Ziehm Vision RFD
3D 19154

Advarsel
Hvert registreringsett kan kun brukes i kombinasjon med C-armer godkjent som
kompatible av Brainlab. Brainlab påtar seg intet ansvar for bruk av ikke-godkjente C-armer.

Feste til C-armer

En Brainlab-supportspesialist må kalibrere registreringssettet i kombinasjon med C-armen for å
gjøre det mulig med registrering av tatte bilder.

Advarsel
Hvis du oppdager feil eller uakseptable unøyaktigheter, kontakt Brainlab support for å
kalibrere C-armen med navigeringssystemet på nytt.

Advarsel
C-armens balanse kan påvirkes av at det settes på et registreringssett. Unngå at C-armen
står i ekstreme posisjoner når et registreringssett settes på.

Advarsel
Ikke drei C-armen med det monterte registreringssettet under operasjonsbordet.

FLUORO-REGISTRERINGSSETT
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Reflekterende skiver for autoregistreringsutstyr

Nødvendig antall synlige refleksive
skiver

Autoregistreringsutstyr Fluoro 2D/3D for 3D C-ar-
mer

Minst femAutoregistreringsutstyr Fluoro 3D for 3D C-armer

Registreringssett for 2D C-armer

MERK: Bruk kun Brainlab reflekterende skiver med fluororegistreringssett. 

Slik setter du inn reflekterende skiver

Hvis et registreringssett ikke bruker referanseenheter, må reflekterende skiver for
fluororegistreringssett (7 STK) eller (21 STK) (41775) (55775) settes inn i hullene på
registreringssettet.

① ② ③ ④

Figur 65  

Trinn

1. Rett inn skiven konsentrisk i forhold til hullet slik at den flate siden med reflekterende folie
vender utover ①.

2. Trykk skiven inn i hullet slik at den klikker på plass ②. Hvis skiven setter seg fast, trykker
du på forsiden av skiven nær det fjærmonterte kulelageret ③.
MERK: Når en skive settes inn på korrekt måte, skal du høre et klikk. Skivene må ikke
plasseres på skrå. 

3. Gjenta trinn 1–2 til alle skiver er på plass og flukter med overflaten av registreringssettet
④.

MERK: Hvis systemet ikke kan detektere registreringssettet, kontroller at C-armdraperingen er
korrekt satt på, og at de reflekterende skivene er i god stand. 

Oversikt over autoregistreringsutstyr for fluoroskopi
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7.2 Registreringssett for 2D C-armer

Generell informasjon

Registreringssett for 2D C-armer (55705) brukes til å ta fluoroskopiske 2D-bilder for registrering
og kan kun brukes i kombinasjon med C-armer med en 9-tommers bildeforsterker.

Komponenter

①

②

③

Figur 66  

Nr. Komponent

① Registreringssett

② Festeknott

③ Avtakbar kalibreringsplate

Slik monterer du registreringssettet

Trinn

1. Draper C-armen, og se til at draperingen ikke blir skadet eller ikke blokkerer de reflekte-
rende skivene fra kameraets synsfelt.
MERK: Hvis du draperer registreringssettet, trenger du ikke drapere bildeforsterkeren. 

2. Fest registreringssettet ① på bildeforsterkeren og posisjoner C-armen (med registrerings-
settet festet) slik at den ikke kan komme i kontakt med pasienten eller referanseenheten
under bruk.
MERK: Pass på at settet er plant og sentrert på overflateplanet på bildeforsterkeren. 

3. Stram godt til fikseringsknotten ②, og se til at den ikke er posisjonert i kameraets synsfelt.

4. Kontroller at den avtakbare kalibreringsplaten er montert.

FLUORO-REGISTRERINGSSETT
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Sterilitet

Registreringssettet kan steriliseres før bruk eller draperes med en godkjent steril, transparent
drapering fra Brainlab.

Slik setter du på kalibreringsplaten

① ② ③

Figur 67  

Trinn

1. Plasser den avtakbare kalibreringsplaten under registreringsettet ①.

2. Støtt kalibreringsplaten med den ene hånden for å forhindre at den faller, innjuster utspa-
ringen på registreringssettet med utsparingen på den avtakbare kalibreringsplaten ②.
MERK: Pass på at kalibreringsplaten er satt jevnt på og innjustert, og at det ikke er noen
åpning mellom kalibreringsplaten og registreringssettet. 

3. Lukk alle tre låsene og sikre at kalibreringsplaten er godt festet til registreringssettet ③.

Oppbevaring

Når bildene er tatt, må du ikke endre posisjonen av registreringssettet på bildeforsterkeren. Når
den avtakbare kalibreringsplaten er fjernet, pass på at den fortsatt er steril og oppbevares i sterile
omgivelser.

Registreringssett for 2D C-armer
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7.3 Håndholdt registreringsenhet Fluoro 2D

Generell informasjon

Håndholdt registreringsenhet Fluoro 2D (55741) er et mobilt verktøy for å ta intraoperative
fluoroskopiske 2D-bilder som skal brukes i kombinasjon med en 9-tommers eller 12-tommers C-
arm. Registreringsenheten er ikke festet til en C-arm og må holdes av kirurgen under
bildeopptaket.

Komponenter

①

② ③

④

Figur 68  

Nr. Komponent Artikkelnr.

① Registreringsenhetens hode i/r

② Stopper i/r

③ Registreringsenhetens hoveddel i/r

④ Håndtak for Fluoro 2D-registreringsenhet 55742

Sterilitet

Steriliser registreringsenheten og håndtaket før bruk eller hvis enheten kommer ut av det sterile
området.

Bruk av gummistrikk

Først monteres de to plastholderne på den lille gummistrikken. Hvis du trenger en større
gummistrikk, monterer du de to plastholderne på den store gummistrikken. Kontroller at valgt
gummistrikk og korrigeringsplate er kompatible med C-armen.

Gummistrikk Minimum C-arm-diameter Maksimum C-arm-diameter

Liten (S) 290 mm 350 mm

Stor (L) 350 mm 390 mm

Gummistrikk må skiftes ut minst én gang i året. Gummistrikk leveres som en del av pakken
med engangsutstyr (DePuy Synthes). For informasjon om bestilling, ta kontakt med
Brainlab support.

FLUORO-REGISTRERINGSSETT
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Tilbehørskomponenter

①

②③④⑤
Figur 69  

Komponent Artikkelnr.

① Engangsklebeputer (50 STK) og gummistrikk (2 STK) for Fluoro
2D-registrering 55746

② Korrigeringsplate for Håndholdt registreringsenhet Fluoro 2D (9-
tommers eller 12-tommers bildeforsterker) med festeklips 55744, 55745

③ Gummistrikk (S, L) i/r

④ Plastholdere i/r

⑤ Engangsklebeputer i/r

Hvordan sette på korrigeringsplaten

Når den brukes med konvensjonelle C-armer, må en korrigeringsplate festes til C-armen.
MERK: Flatpanels C-armer skal ikke brukes med Håndholdt registreringsenhet Fluoro 2D-
tilbehør. 

①

②

③

④

Figur 70  

Trinn

1. Rengjør gummistrikken med isopropanol. La den tørke.

2. Fest C-armbremsene eller fest C-armen manuelt hvis du ikke kan sette på bremsene.

3. Trekk gummistrikken på C-armen ③ til den går tilstrekkelig klar av enden på røret.

4. Rengjør overflaten på korrigeringsplaten med isopropanol. La tørke.

Håndholdt registreringsenhet Fluoro 2D
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Trinn

5. Fjern beskyttelsesfilmen fra begge sider av klebeputen og fest den til midten av korrige-
ringsplaten ②.
MERK: Bruk kun dobbeltsidige klebeputer fra Brainlab til å feste korrigeringsplaten til bil-
deforsterkeren. 

6. Plasser korrigeringsplaten på C-armen. Verifisert at påfestet klebepute har god kontakt
med både platen og C-armen for å oppnå sikker fiksering.

7. Sett inn begge festeklipsene ① i plastholderne ④ på gummibåndet, juster etter behov
inntil de har optimal posisjon.

8. Kontroller at korrigeringsplaten er nøye posisjonert og ikke er bøyd.

9. Draper C-armen på vanlig måte.

10. For å beskytte draperingen mot skader påføres steril tape på kanten der Håndholdt regi-
streringsenhet Fluoro 2D trykkes mot bildeforsterkeren.

Hvordan ta av korrigeringsplaten

Trinn

1. Fest C-armbremsene eller fest C-armen manuelt hvis du ikke kan sette på bremsene.

2. Løsne de to festeklipsene ① fra plastholderne ④.

3. Fjerning av korrigeringsplaten ② oppnås best ved å rotere platen. Bruk de to fingerut-
skjæringene til å ta tak i korrigeringsplaten.

4. Drei korrigeringsplaten forsiktig til den løsner fra C-armen.

5. Fjern klebeputen fra korrigeringsplaten eller C-armen.
MERK: Du kan bruke isopropanol til å fjerne rester fra klebeputen. 

6. Fjern gummistrikken fra C-armen ③.

FLUORO-REGISTRERINGSSETT
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7.4 Autoregistreringsutstyr Fluoro 2D/3D og 3D for
3D C-armer

Generell informasjon

Autoregistreringsutstyr Fluoro 2D/3D for 3D C-armer (55720) brukes til å ta 2D- og 3D-bilder
for registrering, mens autoregistreringsutstyr Fluoro 3D for 3D C-armer (55715) brukes til å ta
3D-bilder for registrering.
MERK: Autoregistreringsutstyr må draperes før bruk. 

Komponenter

①

②

Figur 71  

Nr. Komponent Artikkelnr.

①
• Autoregistreringsutstyr Fluoro 2D/3D for 3D C-armer
• Autoregistreringsutstyr Fluoro 3D for 3D C-armer

• 55720
• 55715

② 2D-registreringsring (Fluoro 2D/3D-oppgraderingssett for 3D C-arm) 55715-20

Kompatible C-armer

Produsent Kompatibel C-arm Grensesnitt

Siemens
Siremobil ISO-C 3D

NaviLink-grensesnitt
Arcadis Orbic 3D

Ziehm Vision Vario 3D NaviPort-HW-grensesnitt

Autoregistreringsutstyr Fluoro 2D/3D og 3D for 3D C-armer

94 Brukerveiledning for instrument Rev. 3.1 Ryggrad og trauma



Slik monterer du registreringssettet

① ② ④③

Figur 72  

Trinn

1. Skyv de tre hullene på registreringssettet over de motsvarende stiftene på bildeforsterke-
ren ①.
MERK: Stiftene på bildeforsterkeren må gå glatt og fullstendig inn i hullene på registre-
ringssettet. 

2. Pass på at settet er jevnt plassert på C-armen ②.

3. For sikker, repeterbar montering plasseres utsparingen på registreringssettet på linje med
utsparingen på bildeforsterkeren ③.

4. Registreringssettet må være godt festet, jevnt og sentrert på overflatplanet på bildefor-
sterkeren. Fest de tre låseskruene ④ godt.
MERK: Plasser registreringssettet slik at det ikke vil komme i kontakt med pasienten eller
referanseenheten under bruk. 

FLUORO-REGISTRERINGSSETT
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7.4.1 Bruke lasersikteenhet for Siemens C-armer

Generell informasjon

Det kan monteres en Siemens-lasersikteenhet for 3D C-armer på registreringssettet for bruk
under 3D-bildetaking.

Advarsel
Bruk kun en lasersikteenhet for 3D-skanning hvis C-armen er kalibrert med en
lasersikteenhet.

Slik monterer du lasersikteenheten

① ③②

④

⑤

Figur 73  

Trinn

1. Monter lasersikteenheten på innsiden av C-armen, på den store utsparingen ① på auto-
registreringsutstyr Fluoro 2D/3D for 3D C-armer.

2. Træ klemmebeltet ③ til lasersikteenheten gjennom registreringsenheten og rundt bildefor-
sterkeren.

3. Lukk smekklåsen ② for å sikre klemmebeltet.

4. Juster posisjonen til lasersikteenheten ④ slik at begge laserstrålene sendes gjennom de
tilhørende åpningene på registreringssettet og krysser hverandre midt på C-armen ⑤ inn-
til riktig plassert for bruk.

Bruke lasersikteenhet for Siemens C-armer
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7.4.2 Bruke oppgraderingssettet

Generell informasjon

Fluoro 2D/3D-oppgraderingssettet for 3D C-arm er en 2D-registreringsring som gjør det mulig
for deg å ta fluoroskopiske 2D-bilder med autoregistreringsutstyr Fluoro 2D/3D for 3D C-
armer.

Kalibreringsbilder

Oppgraderingssettet er også nødvendig for å skape kalibreringsbilder. Hvis settet er nødvendig,
gir navigasjonsprogramvaren beskjed om å sette det på.

Slik setter du på oppgraderingssettet

②①

Figur 74  

Trinn

1. Ta av eventuell lasersikteenhet før du setter på oppgraderingssettet, for å unngå at mak-
simalvekten for påsatte enheter overskrides.

2. Plasser Fluoro 2D/3D-oppgraderingssettet for 3D C-arm (2D-registreringsringen) un-
der registreringssettet.

3. Samtidig som du støtter registreringsringen med én hånd for å forhindre at den faller, po-
sisjoner den slik at utsparingene på ringen er på linje med utsparingene på registrerings-
settet ①.
MERK: Pass på at utsparingene er innrettet slik at det ikke er noen åpning mellom opp-
graderingssettet og registreringssettet og ringen er jevnt påfestet. 

4. Lukk alle tre låsene i oppgraderingssettet ②, og sikre at registreringsringen er godt festet
til registreringssettet.

Advarsel
Pass på at 2D-registreringsringen er godt festet til autoregistreringsutstyret Fluoro 2D/3D
for 3D C-armer før du tar fluoroskopiske 2D-bilder.

Advarsel
Pass på at 2D-registreringsringen er satt på når du tar intraoperative 2D-fluorobilder eller-
preoperative kalibreringsbilder. Når kalibreringsbildene er tatt, må 2D-kalibreringsringen bli
værende på under hele den fluoroskopiske 2D-bildetakingen, og må ikke fjernes (f.eks. ved
behov for mer plass).

FLUORO-REGISTRERINGSSETT
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Advarsel
Pass på at 2D-registreringsringen er tatt av når du utfører 3D-skanning.

Bruke oppgraderingssettet
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7.4.3 Drapering av registreringssettet

Før du starter

Registreringssettet må være drapert for bruk sammen med en C-arm. Når du bruker
autoregistreringsutstyret Fluoro 2D/3D for 3D C-armer i et sterilt miljø med Fluoro 2D/3D-
oppgraderingssettet for 3D C-arm festet på, må du også dekke til oppgraderingssettet med en
steril drapering.

Slik draperer du registreringssettet

Trinn

1. Plasser draperingen over registreringssettet og skinnene på C-armen, som beskrevet i
anvisningene fra produsenten av C-armen og draperingen, og pass på så du ikke skader
draperingen.

2. Fest draperingen til C-armen med en steril gummistrikk og/eller steril tape på baksiden av
registreringssettet.
MERK: Reflekterende skiver må ikke være dekket av krøller eller deler på draperingen
som ikke er gjennomsiktig, for eksempel sømmer eller klistremerker. 

Kompatible draperinger

C-arm Produsent og referansenummer Distributør

Siemens Siremobil ISO-C 3D • CFI Medical Solutions, ref.nr. 5464
• Heisig GmbH, ref.nr. 32600
• Heisig GmbH, ref.nr. 30079

Siemens
Siemens Arcadis Orbic 3D

Ziehm Vision Vario 3D
• Heisig GmbH, ref.nr. 34132
• Ziehm art.nr. 131179

Ziehm

Advarsel
Draper kun registreringssettet med en drapering som er godkjent av Brainlab og spesifisert
for C-armen som er i bruk.
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7.5 Autoregistreringsutstyr Fluoro 3D for Ziehm
Vision RFD 3D

Generell informasjon

Autoregistreringsutstyr Fluoro 3D for Ziehm Vision RFD 3D (19154) brukes til å ta 3D-bilder
for registrering.

Slik monteres utstyret

①

②

③④

Figur 75  

Trinn

1. Draper C-armen med en kompatibel steril drapering.
MERK: Sett alltid på plass draperingen hvis referanseenhetene utveksles under kirurgi,
men ikke tape draperingen rundt adapteren. 

2. Velg riktig referanseenhet ① avhengig av høyre eller venstre etikett på adapteren ④ der
enheten skal installeres.

3. Installer de reflekterende markørkulene til engangsbruk ② på begge enhetene.

4. Åpne låseskruen helt ③ to fullstendige omdreininger mot urviseren.

5. Skyv referanseenheten inn på adapteren.

6. Trekk helt til låseskruen inntil en stiv forbindelse er oppnådd.
MERK: Ikke bruk makt på referanseenhetene, og ikke bruk dem som håndtak til å innju-
stere C-armen. 

7. Gjenta trinn 2–6 for den andre siden av C-armen.

Kompatible draperinger

Bruk kun Ziehm engangstrekkdraperinger som er tilgjengelig fra Ziehm for Vision RFD-enheter.
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Advarsel
Referanseenhetene må monteres på sterile, draperte adaptere, og draperingsprodusentens
anvisninger skal følges omhyggelig for å sikre at det sterile området opprettholdes. Dekk
aldri til referanseenhetene med en drapering.
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7.6 Autoregistreringsutstyr Fluoro 3D for Siemens
Cios Spin

Generell informasjon

Autoregistreringsutstyr Fluoro 3D for Siemens Cios Spin (19168) brukes til å registrere 3D-
bilder.

Enhetskompatibilitet

Bruk kun sterile draperinger fra Siemens, som er kompatible med autoregistreringsutstyr
Fluoro 3D for Siemens Cios Spin.

Slik monteres utstyret

Trinn

1. Draper C-armen med en kompatibel, steril drapering.
Kontroller at draperingen rundt adapteren ikke er krøllet eller under strekk under prosedy-
ren.

2. Velg riktig referanseenhet ① avhengig av høyre eller venstre etikett på adapteren ④ der
enheten skal installeres.
MERK: Brainlab support skal allerede ha festet adapterne på C-armen. 

3. Installer nye reflekterende markørkuler til engangsbruk ② på referanseenheten.
MERK: Kulene må ikke skades eller kontamineres, og kameraet må ha fri sikt over kulene
til enhver tid. 

4. Åpne låseskruen helt ③ to fullstendige omdreininger mot urviseren.

5. Trykk referanseenheten inn på adapteren, og kontroller at den ikke er tildekket av drape-
ringen.

6. Trekk helt til låseskruen inntil en stiv forbindelse er oppnådd.
Ikke bruk makt på referanseenhetene (eller bruk dem som håndtak til å justere C-armen).

7. Gjenta trinn 2–6 for den andre referanseenheten.

Beste praksis

• Ikke drei C-armen med de monterte referanseenhetene under operasjonsbordet.

Autoregistreringsutstyr Fluoro 3D for Siemens Cios Spin

102 Brukerveiledning for instrument Rev. 3.1 Ryggrad og trauma



• Sett alltid på plass draperingen hvis referanseenhetene utveksles under kirurgi, men ikke tape
draperingen rundt adapteren.

• Informer Brainlab om alle hendelser når flatpanelhuset eller adapteren åpnes eller skiftes ut av
servicegrunner.

• Det anbefales å utføre årlig inspeksjon og kalibrering av C-armen for å opprettholde
nøyaktigheten.
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