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1 ALLMÄN INFORMATION
1.1 Kontaktuppgifter

Support

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

Område Telefon och fax E-post

USA, Kanada, Central- och
Sydamerika

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

us.support@brainlab.com

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

Storbritannien Tel: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Spanien Tel: +34 900 649 115

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

Afrika, Asien, Australien, Euro-
pa

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

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

Produktens förväntade livslängd

Såvida inte annat specifikt anges på annan plats finns det ingen definierad livslängd för
instrument. Livslängden beror på slitage och skador under användningen. Upprepad upparbetning
har minimal effekt på produktens livslängd.

Feedback

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

Tillverkare

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

ALLMÄN INFORMATION
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1.2 Juridisk information

Upphovsrätt

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

CE-märkning

• CE-märkningen betyder att Brainlab-produkten uppfyller de väsentliga ford-
ringarna i EU-rådets direktiv 93/42/EEG, det medicintekniska direktivet
(”MDD”).

• Enligt de regler som fastställs i MDD definieras klassificeringen av Brainlab-
produkten i motsvarande Användarhandbok för programvara.

OBS: CE-etikettens giltighet kan endast bekräftas för produkter som tillverkats av Brainlab. 

Kasseringsanvisningar

När ett kirurgiskt instrument når slutet på sin användbara livstid ska instrumentet rengöras från allt
biomaterial/biorisker och kasseras på ett säkert sätt i enlighet med tillämpliga lagar och
bestämmelser.

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

Försäljning i USA

Enligt federala lagar i USA får denna produkt endast köpas av eller på order av läkare.

Juridisk information
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1.3 Symboler

Varningar

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

Försiktighetsuppmaningar

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

Anmärkningar

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

Symboler på hårdvaran

Symbol Förklaring

Använd del typ B
OBS: Använda delar som normalt inte är ledande och som omedelbart kan kopplas
bort från patienten. 

Använd del typ BF
OBS: Använda delar som har ledande kontakt med patienten, eller har medellång el-
ler lång kontakt med patienten. 

Försiktighet
OBS: Användaren ska läsa bruksanvisningen för viktig varningsinformation, t.ex. var-
ningar och försiktighetsåtgärder som av ett antal skäl inte kan presenteras på själva
enheten. 

Ekvipotentialitet
OBS: För att identifiera de terminaler som, om de kopplas ihop, försätter olika delar
av en utrustning eller ett system till samma potential, vilket inte nödvändigtvis är jord. 

Får ej återanvändas
OBS: Indikerar att en medicinteknisk enhet är avsedd för engångsbruk, eller för an-
vändning på en enda patient under ett enda förfarande. 

Osteril
OBS: Indikerar att en medicinteknisk enhet inte har varit föremål för en sterilisering-
sprocess. 

Får ej omsteriliseras
OBS: Indikerar att en medicinteknisk enhet inte får omsteriliseras. 

Steriliserad med etylenoxid

ALLMÄN INFORMATION
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Symbol Förklaring

Steriliserad med strålning

Får inte användas om förpackningen är skadad

Håll borta från solljus

Förvaras torrt

Temperaturgräns
OBS: Indikerar den temperaturgräns som den medicintekniska enheten kan utsättas
för på ett säkert sätt. 

Fuktighetsgräns
OBS: Indikerar den fuktighetsnivå som den medicintekniska enheten kan utsättas för
på ett säkert sätt. 

Atmosfärisk tryckgräns
OBS: Indikerar det atmosfäriska tryckintervall som den medicintekniska enheten kan
utsättas för på ett säkert sätt. 

Antal artiklar som ingår

Tillverkarens batchkod

Tillverkarens serienummer

Referensnummer (artikelnummer)
OBS: Anger Brainlabs produktnummer. 

Används senast datum
OBS: Datumet uttrycks som i ISO 8601, dvs ÅÅÅÅ-MM-DD. 

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

Tillverkare

Auktoriserad representant inom Europeiska gemenskapen

Beteckning för skydd mot intrång
• Skydd mot främmande fasta partiklar (siffran 0 till 6 eller bokstaven X).
• Skydd mot främmande vätskor (siffran 0 till 9 eller bokstaven X).

OBS: Bokstaven X anges om otillräckligt med data har samlats in för att ange en
skyddsnivå. 

Symboler
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Symbol Förklaring

Se bruksanvisningen

Enligt federal lag i USA får denna enhet endast säljas av eller på ordination av läka-
re

MR-villkorad
OBS: Medför inga kända risker i en specifik MR-miljö. 

Osäker för MR
OBS: Medför risker i alla MR-miljöer. 

MR-säker
OBS: Medför inga kända risker i någon MR-miljö. 

Slå om för att försätta enheten i standbyläge

Slå om för att slå enheten på/av

Innehåller eller närvaro av naturgummi (latex)
OBS: Närvaro av naturgummi eller torr naturgummilatex som ett konstruktionsmate-
rial den medicintekniska enheten eller dess förpackning. 

Icke-pyrogen

Anger att utrustningen endast är lämplig för likström

Förbjudet att sitta

Håll händerna borta (klämningsrisk)

Innehåller en RF-sändare för användning

Klass II-utrustning

Unik enhetsidentifierare
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Symbol Förklaring

Se instruktionshandboken eller instruktionshäftet

Medicinteknisk produkt

Enskild patient - flera användningsområden

Starkt magnetfält

Symboler
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1.4 Avsedd användning

Utbildning från Brainlab

Innan systemet används rekommenderar Brainlab att alla användare ska delta i ett
utbildningsprogram som hålls av en Brainlab-representant för att garantera säker och lämplig
användning.

Varsam hantering av hårdvara

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

Att läsa användarhandböcker

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

ALLMÄN INFORMATION
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Avsedd användning
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2 ALLMÄN
INSTRUMENTERING

2.1 Instrumentöversikt

Ytterligare information

Detaljerade instruktioner om hur instrumenten används med sin respektive programvara finns i
Användarhandbok för programvara.

Kompatibilitet

Instrument kan endast användas med system eller andra instrument som av Brainlab har
specificerats som kompatibla. Kontakta Brainlab support om du är osäker på instruments
kompatibilitet.

Korrekt hantering

Kontrollera alltid före användningen att varje instrument är korrekt monterat och att alla
komponenter är ordentligt åtdragna och/eller låsta, om det behövs.
Under användningen ska du regelbundet kontrollera att alla instrumentkomponenter förblir säkert
fästa och inte har rubbats eller skadats. Varje rörelse av fixerade instrument under eller efter
patientregistreringen leder till navigering med bristande noggrannhet, och utgör en risk för
patientens säkerhet.

Varning
De instrument som beskrivs i denna användarhandbok är känsliga medicintekniska
enheter med mycket hög noggrannhet som måste hanteras med yttersta försiktighet. Om
du tappar eller på annat sätt skadar ett instrument, eller om ett instrument är rostigt eller
defekt på något annat sätt, ska du omedelbart kontakta lokal Brainlab serviceleverantör för
att få instruktioner om hur du ska gå vidare. Underlåtelse att göra så och fortsätta använda
en skadad enhet kan leda till allvarlig skada på patienten.

Varning
Om du misstänker att en referensanordning har flyttats eller skadats någon gång efter
registreringen ska du omedelbart avbryta och verifiera anordningen på nytt. Att ändra en
anordnings position efter registreringen rubbar hela koordinatsystemet för mätning, och
utgör en risk för patienten.

Varning
Om du misstänker att en instrumentkalibrering har blivit otillräcklig ska du genast avbryta
och verifiera/validera instrumentet igen.

Varning
Verifiera enheter som du misstänker är felaktiga på kända anatomiska riktmärken eller med
ICM. Byt ut felaktiga enheter eller returnera dem till Brainlab för vidare inspektion/tester.

ALLMÄN INSTRUMENTERING

Användarhandbok för instrument Rev. 3.1 Ryggrad och trauma 13



Varning
Om du använder markörsfärer på eller i närheten av oscillerande eller vibrerande
instrument måste markörsfärerna kontrolleras med jämna mellanrum så att de fortfarande
är säkert fästa.

Varning
Inrätta operationssalen så att all navigerad utrustning är permanent synlig.
Kamerorna bör ha fri sikt över de reflekterande markörsfärerna på spårningsanordningen.
Markörsfärerna ska inte vara maskerade. I så fall blir navigering inte möjlig eller så kan
felaktigheter inträffa under navigeringen. Planera inrättningen av operationssalen före
operationen. Kameran måste ha fri sikt över instrumentets reflekterande markörsfärer.
OBS: Se till att markörsfärerna hela tiden är synliga för kameran under användningen. 

Positionering av anordningen

Systemet känner igen ett instrument genom markörsfärernas geometriska ordning på dess
spårningsanordning. För att systemet ska kunna identifiera ett instrument ordentligt måste
kameran hela tiden ha en klar vy över dess markörsfärer.
För bästa igenkänning av anordningen ska anordningen placeras vinkelrätt mot planet genom
mitten på alla markörsfärer.

Möjliga komplikationer

Användning av vissa Brainlab-produkter kräver att ett extra snitt görs. Därför kan följande
komplikationer inträffa: infektion, lokal smärta, blödning, lesion i blodkärl eller nerver, benfraktur
eller trombos.

Creutzfeldt-Jakob-kontamination

Varning
Använd inte Brainlabs instrumentering på patienter som misstänks ha Creutzfeldt-Jakobs
sjukdom (CJD eller vCJD).

MR-säkerhet

Såvida inte annat anges är instrumenten inte säkra för MR.

Sterilisering

Om ett sterilt instrument eller något av dess komponenter av misstag avlägsnas från det sterila
fältet eller kommer i kontakt med ett icke-sterilt föremål under uppackning eller klinisk användning
måste det steriliseras på nytt.
Omsterilisera eller återanvänd inte engångsinstrument, eftersom detta kan påverka navigeringens
noggrannhet och utgöra en risk för patienten. De måste kasseras efter användningen.

Varning
Om inget annat anges måste instrumenten steriliseras före användning. Detaljerad
information om rengörings- och desinfektionsprocedurer, parametrar och rengöringsmedel
finns i Handbok för rengöring, desinfektion och sterilisering. Upparbeta återanvändbara
enheter enligt beskrivningarna i Handbok för rengöring, desinfektion och sterilisering.

Instrumentöversikt
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2.2 Reflekterande markörsfärer för engångsbruk

Allmän information

Reflekterande markörsfärer för engångsbruk (90 PCS) monteras på anordningar och
instrument så att systemet kan detektera patientens och instrumentens positioner i det kirurgiska
fältet.

Produktinformation

Sterilitet Delar Artikelnr

• Steril
• För engångsbruk

90 st (30 enheter) 41773

Varning
Brainlabs navigeringssystem får endast användas med markörsfärer från Brainlab eller
Northern Digital Inc. (NDI).

Hur man monterar markörsfärer

Figur 1  

Steg

Skruva fast markörsfärerna ordentligt för hand på varje fäststift på anordningen eller instrumen-
tet.

Se till att markörsfärerna kan skruvas fast på stiftet tills det inte är något mellanrum mellan
markörsfären och stiftets bas.

Rengöring av markörsfärer

Använd endast rena och torra markörsfärer. Om en markörsfär blir våt eller nedsmutsad under
proceduren måste den antingen rengöras och torkas före fortsatt användning eller bytas ut. För att
rengöra ytan på nedsmutsade markörsfärer får du endast använda en mjuk trasa fuktad i sterilt
vatten.

Varning
Verifiera alltid före användningen att den reflekterande ytan på alla markörsfärer är i gott
skick.

ALLMÄN INSTRUMENTERING
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Varning
Om du rengör eller byter ut en markörsfär på ett instrument eller en anordning under en
procedur måste du verifiera navigeringsnoggrannheten innan du fortsätter.

Reflekterande markörsfärer för engångsbruk
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2.3 Självhäftande platta markörer

Allmän information

Självhäftande platta markörer används som referens för kompatibla skannrar under registrering.
OBS: Den information som anges här ersätter inte skannertillverkarens användarhandbok. 

Produktinformation

Figur 2  

Namn Skannrar Drapering Artikelnr

Självhäftande platta markö-
rer (10 ST)

• Airo®

• Siemens CT-skannrar
• Siemens Artis Zeego Drapera C-bågen

19144

Självhäftande platta markö-
rer för CT-skanner Kompatibla CT-skannrar 19141

Självhäftande platta markö-
rer för Zeego

Siemens Artis Zeego 3D rota-
tionsangiografisk skanner

Drapera inte C-bå-
gen 19143

Säkerställa navigeringens noggrannhet

Registrering Placering

Före Fyra markörer fästs på skannern av Brainlab support.

Under Markörerna måste hela tiden vara synliga för kameran.

Efter
Markörerna behöver inte vara kvar i kamerans synfält.
Flytta tillbaka skannern till dess parkeringsposition eller justera kameran på
motsvarande sätt.

OBS: De självhäftande platta markörerna på skannern får inte täckas över av vecka på
sterilöverdraget eller andra föremål. 

Registreringens noggrannhet beror på de självhäftande platta markörernas skick. Verifiera
alltid före användningen att den reflekterande ytan på alla platta markörer är i gott skick
och inte flagar.

ALLMÄN INSTRUMENTERING
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2.4 Instrumentkalibreringsmatris

Allmän information

Instrumentkalibreringsmatrisen (41874) används för att:
• Kalibrera axeln, vektorn, diametern och spetsarna på icke-förkalibrerade instrument
• Verifiera och validera kalibreringsprecisionen hos förkalibrerade instrument

Komponenter

①

② ③

④

⑤

⑥
Figur 3  

Nr Komponent Funktion

① Referensplan 1
Kalibrera:
• Mejselspetsar
• Instrument med platta spetsar

② Referensplan 4
Referens för:
• Spetsavståndet på instrument som kalibrerats i V-insatsen

③ Referensplan 2
Manuellt fastställa spetsarnas bredd samt för att kalibrera:
• Mejselspetsar
• Instrument med platta spetsar

④ Referensplan 3 (V-insats)
Referens för:
• Skaftets diameter på instrument som kalibrerats i V-insat-

sen

⑤ Uttag (exempel)

Kalibrera längsaxeln på:
• Korta skaft
• Skaft som inte når referensplan 4 (när instrumentet är pla-

cerat i V-insatsen)

⑥ Vridpunkter
Kalibrera:
• Spetsiga instrument
• Skruvar

Instrumentkalibreringsmatris
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2.5 Kalibreringsfantom för CT-skanner

Allmän information

Kalibreringsfantomet för CT-skanner (19148) används för att verifiera noggrannheten på
automatisk bildregistrering av CT- och angiodata med Brainlabs programtillämpningar.

Komponenter

①

②

③

Figur 4  

Nr Komponent Artikelnr

①

• Referensanordning för intraoperativ bildtagning, kraniell
• Drapelink referensanordning, kraniell

- Drapelink-gränssnittet för iCT kalibreringsfantom måste vara
monterat

• 19145-01
• 19152-02

- 19142-06

② Koppling Ej tillämpligt

③ Spår (exempel) Ej tillämpligt

Hur man monterar och skannar fantomet

Steg

1. Montera respektive referensanordning ① på kopplingen ②.

2. Fäst tre reflekterande markörsfärer för engångsbruk på referensanordningen.

3. Placera fantomet på bordet och rikta in skannerns laserguider mot hårkorset högst upp på
fantomet.

4. Utför en skanning enligt instruktionerna i Användarhandbok för programvara.

ALLMÄN INSTRUMENTERING
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Hur man verifierar noggrannheten

Så snart du har registrerat kalibreringsfantomet för CT-skanner använder du spåren på
fantomet för att verifiera noggrannheten. Vi rekommenderar att du regelbundet kontrollerar
noggrannheten.

Figur 5  

Steg

1. Håll pekaren mot ett spår ③ på fantomet.

2. Verifiera att pekarens faktiska position visas på korrekt sätt på navigeringsskärmen.

OBS: Kontakta Brainlabs support om positionen på navigeringsskärmen upprepade gånger
avviker från pekarens faktiska position. 

Kalibreringsfantom för CT-skanner
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2.6 Överdrag för patientscan

Allmän information

Överdraget för patientscan (10 ST) möjliggör intraoperativ användning av en bildtagningsenhet i
kombination med ett navigeringssystem från Brainlab utan att äventyra det sterila fältet.
OBS: Kontrollera utgångsdatum på överdragets förpackning. Använd inte överdraget om
utgångsdatumet har passerats. 

Produktinformation

Figur 6  

Sterilitet Kompatibilitet Säkerhet Artikelnr

• Steril
• För engångsbruk

Kompatibel med valfritt navigeringssystem
och/eller referensanordning från Brainlab. MR-säker 22182

Varning
Använd inte vassa verktyg för att öppna transportlådan.

Vik upp och placera överdraget

Figur 7  

ALLMÄN INSTRUMENTERING
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Steg

1. Se till att förpackningen inte har några hål eller revor, och ta sedan ut överdraget ur för-
packningen under sterila förhållanden.

2. Vik upp överdraget från den blå plastfolien.

3. Ta upp hela det transparenta överdraget och placera det på patienten nedanför referensa-
nordningen. Se till att anordningens självhäftande del är vänd mot referensanordningen,
så som visas ovan.

Vik upp överdraget

Figur 8  

Steg

1. Håll överdraget vid handetiketten, så som visas ovan.

2. Medan du håller i det lyfter du upp det första lagret och viker upp det över referensen ①,
utan att rubba referensanordningens position.

3. Vik ut överdragets ände i pilens riktning ②.

4. Upprepa detta på den andra sidan så att överdraget är helt utvikt från huvudet till fötterna
③.

Drapera sidorna

③① ②

Figur 9  

Steg

1. Vik ut överdragets sida i den riktning som pilen ① visar.

2. Upprepa detta på den andra sidan så att överdraget är helt utvikt ②.

3. Forma de blå remsorna på överdragets båda sidor till en topp så att ett triangelformat
fönster bildas över referensanordningen ③.

Överdrag för patientscan
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Tejpa fast överdraget

②① ③ ④

Figur 10  

Steg

1. Dra bort de vita remsorna genom att riva mellan de blå pilarna ①.

2. Dra bort skyddspapperet från den självhäftande ytan ②.

3. Håll det triangelformade fönstret på plats och klistra fast den vita remsan för att hålla det
spänt. Upprepa detta på den andra sidan ③.
OBS: Den högsta punkten på det triangelformade fönstret ska vara placerad så att det
befinner sig ovanför referensanordningens högsta punkt, men inte vidrör det. 

4. Avlägsna eventuella rynkor från fönstret för att säkerställa synlighet för kameran ④.

Fäst överdraget

Figur 11  

Steg

1. För att fästa överdraget under bordet drar du bort skyddspapperen från och klistrar fast
medföljande självhäftande remsor.
OBS: När överdraget fästs får du inte flytta det triangelformade fönstret i överdraget och
inte vidröra referensanordningen. 

2. Efter att de självhäftande remsorna har fästs ska bordets undersida vara fri.

ALLMÄN INSTRUMENTERING
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2.6.1 Ta bort överdraget

Allmän information

För att avlägsna överdraget kan du antingen skära loss eller vika undan det. Se till att
referensanordningen inte förskjuts.

Hur man skär loss överdraget

Steg

1. Skär upp överdraget längs patientens mittlinje. Börja med området över det sterila fältet.

2. Låt överdraget falla till golvet och kassera det sedan.

Hur man viker undan överdraget

Steg

1. Börja vid patientens fötter och vik upp överdraget så att den sterila sidan blir vänd uppåt.

2. Vik upp överdraget igen ända fram till referensanordningens fönster.

3. Håll den osterila sidan vänd bort från patienten och lyft bort överdraget över patientens
huvud.

4. När hela överdraget har avlägsnats från bordet ska den kasseras.

Ta bort överdraget
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2.7 Pekare

Allmän information

Pekare är förkalibrerade instrument som används:
• För att utföra pekarbaserad patientregistrering
• För att verifiera att registreringens noggrannhet bibehålls
• För att verifiera noggrannheten hos tagna fluoroskopiska bilder

Typer av pekare

Figur 12  

Nr Artikel Funktion Artikelnr

① Förlängd pekare med vass
spets för ryggrad/trauma/höft

• Förvärvning av punkter i djupare anato-
miska områden

• Registrering/navigering på mer storvuxna
patienter

53103

② Pekare med vass spets för
trauma/ryggrad Allmän registrering och navigering 53105

Varning
Om en pekare indikeras för ett registreringssteg av programmet ska du använda den
pekaren.

Att kontrollera pekarens noggrannhet med användning av pekarmallen

Varje pekare levereras med en mätare som används för att förhindra skada på pekaren och
säkerställa maximal noggrannhet.

Varning
Kontrollera pekarens noggrannhet före varje användning. Om pekaren är oskadad kommer
spetsen att vara i linje med motsvarande mätstift på pekarens mätare.

Efter användningen ska pekare alltid steriliseras och förvaras i därför avsedda insatser i
pekarens mätare.

ALLMÄN INSTRUMENTERING
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2.7.1 Fjärrkontroll med clips för engångsbruk

Allmän information

Fjärrkontrollen med clips för engångsbruk (20 ST) (53153) kan användas i kombination med
Förlängd pekare med vass spets för ryggrad/trauma/höft för att möjliggöra aktiv
patientregistrering och programkontroll.
OBS: Fjärrkontrollen är en engångsenhet och kan inte omsteriliseras. Kontrollera att
utgångsdatum inte har passerats innan du öppnar den sterila förpackningen. 

Komponenter

②①

③

④

Figur 13  

Nr Komponent Funktion

① Infraröd lysdiod Detekterad av kameran, men inte synlig för blotta ögat

② Lysdiod för status Indikerar batteriets status och funktionalitet

③ Mittöppningen Monteringsgränssnitt till pekare

④ Kontrollknapp Aktiverar infraröd lysdiod

Hur man utför ett funktionstest

Innan du ansluter till pekaren ska du alltid utföra ett funktionstest.

Steg

1. Ta ur fjärrkontrollen med clips för engångsbruk ur dess sterila förpackning.

2. Tryck på kontrollknappen ④ och kontrollera att:
• Statuslysdioden ② lyser.
• Den infraröda lysdioden ① visas som en färgad blinkning på kamerans bildskärm på

navigeringsskärmen.

Varning
Om synligt batteriläckage finns inuti den sterila förpackningen får den inte öppnas, utan
fjärrkontrollen med clips för engångsbruk ska då kasseras omedelbart.

Fjärrkontroll med clips för engångsbruk

26 Användarhandbok för instrument Rev. 3.1 Ryggrad och trauma



Hur man monterar fjärrkontrollen

⑤

④
③
②
①

Figur 14  

Steg

1. Placera mittöppningen ② över angivet fäststift ① på pekarens handtag.
OBS: Innan du monterar den, beakta dess position med tanke på om användaren är vän-
sterhänt ⑤ eller högerhänt ④.
 

2. Snäpp fast fjärrkontrollen ordentligt på pekarens handtag.

3. Fäst reflekterande markörsfärer för engångsbruk ③ på pekaren.
OBS: Se till att fjärrkontrollen fästs ordentligt på pekarens stift och att markörsfären skru-
vas fast fullständigt tills det inte finns något mellanrum mellan sfären och stiftets bas. 

Hur man lossar fjärrkontrollen

①

②
③

Figur 15  

Steg

1. Efter användningen ska fjärrkontrollen tas bort från pekaren.

2. Innan kassering ska alla ytor rengöras med ett ytdesinfektionsmedel.

ALLMÄN INSTRUMENTERING
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Steg

3. Öppna höljet vid spåret ① med ett litet, vasst verktyg om det behövs och ta ut batteriet ③
och elektroniken ② för separat kassering.
OBS: Överväg att desinficera batteriet efter användning och kassera det separat. 

Inga modifieringar av utrustningen är tillåtna. Återanvänd inte och sätt inte tillbaka batteriet
efter användning.

Fjärrkontroll med clips för engångsbruk
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2.7.2 Tekniska specifikationer

Mått och vikt

Mått Värde

Höjd/längd/bredd 17,3 mm/53,9 mm/27,0 mm

Vikt 12 g

Elektrisk

Specifikation Beskrivning

Strömförsörjning 3 V primärelement av litium CR2032

Strömförbrukning Max 36 mW

Ström 12 mA likström (DC)

Elektrisk säkerhet Uppfyller IEC 60601-1

Lysdioder

Specifikation Infraröd lysdiod Lysdiod för status

Våglängd 870 nm 570 nm

Synvinkel vid 50 % styrka 120°

Fotobiologisk säkerhet Uppfyller IEC 62471

Hölje

Specifikation Beskrivning

IP-klassificering IP44 (i enlighet med IEC 60529)

Material i höljet Polyamid 12

Miljöspecifikationer

Förvaringsförhållanden Driftsförhållanden

Temperatur 0 °C till 30 °C 10 °C till 40 °C

Luftfuktighet 15 % till 80 %, ej kondenseran-
de

20 % till 80 %, ej kondenseran-
de

Tryck 700 hPa till 1 060 hPa

Kassering I enlighet med lokala föreskrifter gällande miljöavfall

Sterilitet och användbarhet

Specifikation Beskrivning

Sterilitetsstatus Steril

Metod Etylenoxid

Hållbarhet Fem år

ALLMÄN INSTRUMENTERING
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Specifikation Beskrivning

Användbarhet För engångsbruk

Tekniska specifikationer
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2.7.3 Elektromagnetisk immunitet

Elektromagnetisk miljö

Fjärrkontrollen med clips för engångsbruk är avsedd att användas i den elektromagnetiska
miljö som specificeras i de tabeller som finns i detta kapitel. Kunden eller användaren ska se till
att fjärrkontrollen används i en sådan miljö.

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

Immunitetstest IEC 60601 Test- och
följsamhetsnivå

Elektromagnetisk miljö - vägledning

Elektrostatiska ur-
laddningar (ESD) IEC
61000-4-2

±6 kV kontakt
±8 kV luft

Golven ska vara av trä, betong eller keramik-
plattor.
Om golven är täckta med syntetmaterial måste
den relativa luftfuktigheten vara minst 30 %.

Strömfrekvens (50/60
Hz) magnetfält IEC
61000-4-8

3 A/m
Ska vara vid de nivåer som är karaktäristiska för
en typisk lokal i kommersiell miljö eller sjukhus-
miljö.

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

Bärbar och mobil RF-kommunikationsutrustning får inte användas närmare någon del av
fjärrkontrollen med clips för engångsbruk (inklusive kablar) än det rekommenderade
separationsavstånd som beräknas med den ekvation som är tillämplig för sändarens frekvens.

Immunitetstest IEC 60601 testnivå Efterlevnads-
nivå

Elektromagnetisk miljö - vägled-
ning

Ledningsbun-
den RF IEC
61000-4-6

• 3 Veff

• 150 kHz till 80 MHz
3 V 1,2 * √P

Utstrålad RF
IEC 61000-4-3

• 3 V/m
• 80 MHz till 2,5 GHz

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

P = sändarens angivna högsta utgående effekt (i Watt).
d = rekommenderat separationsavstånd (meter).b

Fältstyrkorna från fasta RF-sändare, som fastställs med en elektromagnetisk undersökning av
lokalernaa, ska vara mindre än efterlevnadsnivån inom varje frekvensområde.b

a Fältstyrkor från fasta sändare kan inte förutsägas teoretiskt med noggrannhet. För att bedöma
den elektromagnetiska miljön på grund av fasta RF-sändare bör en elektromagnetisk undersök-
ning av lokalen övervägas. Om den uppmätta fältstyrkan på den plats där fjärrkontrollen an-
vänds överstiger tillämplig RF-följsamhetsnivå ovan ska fjärrkontrollen observeras för att verifie-
ra normal drift. Om onormal prestanda observeras kan ytterligare åtgärder bli nödvändiga (t.ex.
att vända eller flytta på fjärrkontrollen).

b Över frekvensområdet 150 kHz till 80 MHz ska fältstyrkorna vara mindre än [V1] V/m.

Interferens kan uppstå i närheten av utrustning som är märkt med denna symbol.

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

ALLMÄN INSTRUMENTERING
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2.7.4 Elektromagnetisk kompatibilitet och emission

Elektromagnetisk kompatibilitet: Deklaration

Särskilda säkerhetsmått beträffande elektromagnetisk kompatibilitet måste tas i beaktande för
medicinsk elektrisk utrustning. Utrustning kan endast installeras och användas i enlighet med
motsvarande riktlinjer för elektromagnetisk kompatibilitet som beskrivs i denna användarhandbok.

RF-emissionens interferens

Bärbar och mobil RF-kommunikationsutrustning kan påverka fjärrkontrollen. Fjärrkontrollen med
clips för engångsbruk använder endast RF-energi för sina inre funktioner. Därför är RF-
emissionen mycket låg och kommer sannolikt inte att orsaka interferens på elektronisk utrustning i
närheten.

Elektromagnetisk miljö

Fjärrkontrollen är avsedd för användning i en elektromagnetisk miljö där utstrålade RF-störningar
är kontrollerade. Kunden eller användaren av fjärrkontrollen kan hjälpa till att förebygga
elektromagnetisk interferens genom att upprätthålla ett minsta avstånd mellan bärbar och mobil
RF-kommunikationsutrustning (sändare) och fjärrkontrollen enligt nedanstående
rekommendationer.

Separationsavstånd

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

Sändarens högsta ute-
ffekt

Separationsavstånd beroende på sändarens frekvens (m)

Watt 150 kHz till 800 MHz (1,2 * √P) 800 MHz till 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

För sändare med en angiven högsta utgående effekt som inte anges ovan kan det rekommende-
rade separationsavståndet i meter (m) fastställas med den ekvation som är tillämplig för sända-
rens frekvens, där P = sändarens angivna högsta utgående effekt (i Watt).

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

Deklaration om emissioner

Emissionstest Efterlevnad Elektromagnetisk miljö - vägledning

RF-emissioner CISPR 11 Grupp 1, klass B
Fjärrkontrollen är lämplig för användning i alla
inrättningar, inklusive bostäder och sådana
som är direktanslutna till det offentliga låg-
spänningsnät som används för strömförsörj-
ning av bostadsbyggnader.

Harmonisk emission IEC
61000-3-2 Ej relevant

Spänningsvariationer/
flickeremissioner IEC
61000-3-3

Ej relevant

Elektromagnetisk kompatibilitet och emission
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3 IGS
STANDARDINSTRUMENT

3.1 Översikt

Allmän information

Olika standardinstrument från Brainlab kan användas vid allmänna kirurgiska spinalförfaranden.
De kan köpas individuellt eller i en sats.

Olika typer av IGS standardinstrument

②① ③ ④

⑤⑥

Figur 16  

Nr Komponent Beskrivning Artikelnr

①

• Instrumentreferensenhet
med 3 markörsfärer

• Instrumentreferensenhet
med 4 markörsfärer

Navigera förkalibrerade:
• sylar och böjda sonder

Navigera spetsar som måste kalibreras
med instrumentkalibreringsmatrisen:
• sylar, raka sonder eller stämjärn

• 55830-20
• 55830-27

②

• Instrumentreferensenhet för
manuell kalibrering storlek
ML

• Instrumentreferensenhet för
manuell kalibrering storlek L

Navigera spetsar som måste kalibreras
med instrumentkalibreringsmatrisen:
• sylar, raka sonder eller stämjärn

• 55830-25
• 55830-29

IGS STANDARDINSTRUMENT
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Nr Komponent Beskrivning Artikelnr

③

• Instrumenthandtag Softgrip
Universal

• Instrumenthandtag Softgrip
Gearshift

• Mjukt handtag med silikongummiyta
• Kan monteras och bytas ut

• 55830-15
• 55830-10

④
• Sond, rak 3,5 mm
• Sond, rak 4,5 mm
• Sond, böjd 4,5 mm

Raka sonder är kompatibla med:
• 55830-25 och 55830-29
• 55830-20 och 55830-27

Böjda sonder är endast kompatibla med:
• 55830-20 och 55830-27

• 55830-43
• 55830-40
• 55830-45

⑤
• Stämjärn kort
• Stämjärn lång

Kompatibelt med:
• 55830-25 och 55830-29

• 55830-55
• 55830-50

⑥
• Syl 3 mm
• Syl 4 mm

Kompatibelt med:
• 55830-20 och 55830-27
• 55830-25 och 55830-29

• 55830-35
• 55830-30

Använd inte ett instrumenthandtag i kombination med en hammare.

Varning
Använd inte instrument som bär instrumentreferensenhet för manuell kalibrering, storlek
ML eller L samtidigt som du använder instrument som kalibrerats med en
instrumentadapteranordning, om de inte har samma storlek på spårningsanordningen.

Andra instrumentspetsar

Figur 17  

Andra instrumentspetsar med motsvarande gränssnitt kan finnas tillgängliga från
tredjepartstillverkare av implantat. Orienteringsstiftets längd och position (pilen) avgör vilken
instrumentreferensenhet som är kompatibel.
OBS: Om instrumentets skaft inte går att låsa fast ordentligt på referensenheten ska du inte
försöka använda dem tillsammans. 

Översikt
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3.2 Instrumentreferensenheter

Allmän information

En instrumentreferensenhet kan monteras på ett instrument i fyra olika fördefinierade positioner
för att optimera synligheten, och måste förses med antingen 3 eller 4 markörsfärer, beroende på
enhetens geometri.

Kalibrering

Varje instrumentreferensenhet har antingen ”pre-calibrated” (förkalibrerad) eller ”calibration med
ICM4” (kalibrering med ICM4) ingraverat (pilarna). Dessutom kan förkalibrerade enheter ha ett
guldfärgat stag.

Figur 18  

Hur man monterar instrumentreferensenheten

①
③②

⑤

④

Figur 19  

Steg

1. Välj lämpligt handtag och instrumentspets.

2. Placera referensenheten så att pilen ① pekar mot instrumentets spets och kontrollera att
de numrerade öppningarna ③ på enheten är i linje med orienteringsstiften ② för bästa
synlighet av anordningen under användningen.
OBS: Välj motsvarande position (1-4) i dialogrutan för val av förkalibrerat instrument i pro-
grammet. 

3. Tryck fast referensenheten på instrumentspetsen tills den klickar fast.

4. Skjut handtaget ⑤ över instrumentets gränssnitt ④ tills det klickar på plats, och kontrolle-
ra att handtaget är ordentligt fastlåst.

IGS STANDARDINSTRUMENT
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Instrumentreferensenheter
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4 REFERENSER
4.1 X-Press referens

Allmän information

X-Press referens har:
• En justeringsled så att referensanordningen kan orienteras på optimalt sätt för kamerans

synfält
• En snabbkopplingsmekanism för att avlägsna referensen under operationen och byta ut den i

samma riktning så att ingen registreringsinformation går förlorad

Patientreferenser

Varning
Montera patientreferenser så nära intresseområdet som möjligt, men på ett sätt som inte
stör utrustningen som används för nästa kirurgiska steg.

Varning
Sätt noga in benankaren för patientreferenser och undvik att skada kritiska strukturer som
kärl, nerver etc.

Varning
Bedöm alltid patientreferensernas stabilitet innan registreringsproceduren inleds. Varje
förflyttning resulterar i felaktig instrumentspårning, vilket kan utsätta patienten för fara.

Varning
Manipulera aldrig patientreferenserna efter att patientregistreringen utfördes, eftersom
detta gör registreringen inaktuell och orsakar felaktig patientbehandling när man går
vidare.

Komponenter

① ② ③ ④ ⑤

Figur 20  

REFERENSER
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Nr Komponent Funktion Artikelnr

①
Referensanordning T-geometri X-Press
Referensanordning Y-geometri X-Press

Kompatibel med 1-stifts eller
2-stifts X-Press benfixatorer.

52410
52411

② Benfixator 1-stifts X-Press (storlek S, M,
L) Gränssnitt mellan referensa-

nordningen och benet.

52421
52422
52423

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

52420
52429

④ 2-stifts borrmall X-Press Vägleder distansplacering av
Schanz-skruv i benet. 52425

⑤ Insexnyckel för ryggradsklämmor och
benfixator 1-stifts X-Press

Fäster Benfixator 1-stifts X-
Press. 52424

OBS: Benfixatorer får endast användas med motsvarande referensanordning (T- eller Y-
geometri) X-Press. 

Innan registrering

Varning
Innan registrering påbörjas ska ett antal rörelsetester utföras för att verifiera att den
monterade benfixatorn inte kommer att kollidera med kraftig vävnad under påföljande
ingrepp. Om vävnadskollision är sannolik ska snittet förstoras för att reducera potentiell
vävnadsspänning mot benfixatorn, annars kan den böjas eller lossna och orsaka bristande
navigeringsnoggrannhet.

Efter montering

Varning
Använd inte styrka eller vridmoment på benfixatorer eller referensanordning då de har
fästs på patienten.

X-Press referens
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4.1.1 Schanz-skruvar för engångsbruk

Allmän information

Schanz-skruvar för engångsbruk används för att fästa benfixatorer direkt i patientens ben för att
skapa en stabil bas för att motera referensanordningar och utföra navigering.

Typer

Figur 21  

Ben-
fixator

Skruv Artikelnr

1-stifts
Schanz-skruvar för engångsbruk 5 mm/150 mm (10 st) 54902

Schanz-skruvar för engångsbruk 5 mm/200 mm (10 st) 54903

2-stifts

Schanz-skruvar för engångsbruk 3 mm/100 mm (10 st) 54900

Schanz-skruvar för engångsbruk 3,2 mm/100 mm (10 ST) 54922

Schanz-skruvar för engångsbruk 4 mm/130 mm (10 st) 54901

AO Schanz-skruv för engångsbruk 3,2 mm x 100 mm 99104

AO Schanz-skruv för engångsbruk 4 mm x 125 mm 99101

AO Schanz-skruv för engångsbruk 4 mm x 125 mm (10 st) 54908

AO Schanz-skruv för engångsbruk 5 mm x 175 mm (10 st) 54909

Sterilitet

Schanz-skruvar för engångsbruk levereras icke-sterila och måste steriliseras före användning.
De är engångsinstrument och måste därför kasseras efter användningen.

Fastsättning

Placera om möjligt Schanz-skruven bikortikalt.
Unikortikal fixering, eller användning av Schanz-skruvar med fel diameter eller längd kan leda till
instabil montering eller orsaka att Schanz-skruven oavsiktligen dras ut ur benet när benfixatorn
dras åt.

Montera endast Schanz-skruvar i benstrukturer som är täckta av tunn vävnad, t.ex.
höftbenskammen, och undvik att punktera muskelvävnad. Kraftiga muskelrörelser kan
orsaka att skruven böjer sig.

REFERENSER
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4.1.2 Benfixator 1-stifts X-Press

Allmän information

Benfixator 1-stifts X-Press (S, M eller L) har tre lika storlekar för att kunna anpassas till olika
metoder och passa för de flesta patienter.
OBS: Var noga med att välja lämplig storlek för din procedur. 

Hur man monterar och fäster benfixatorn

⑥

⑤

③

①

④

②

Figur 22  

Steg

1. Skruva in vredet ② i inlägget ①.

2. Skruva fast dragmuttern ③ i inlägget.

3. Skruva fast de monterade delarna ①, ② och ③ i spikröret ④.

4. Skjut den monterade benfixatorn över Schanz-skruven ⑥.

5. Använd insexnyckeln ⑤ för att dra åt vredet och dragmuttern något.
OBS: Innan du drar åt vredet helt ska du montera referensanordningen X-Press och ju-
stera den så att kameran har fyll vy över referensanordningen. 

6. Om du lägger ett litet snitt i benet för fästning av fixatorn måste du placera Schanz-skru-
ven först i snittet. Du kan sedan skjuta benfixatorn över Schanz-skruven och placera spik-
röret direkt på benets yta.
OBS: Detta förhindrar att spikröret orsakar onödig nötning på omgivande mjukvävnad. 

Varning
Om Benfixator 1-stifts X-Press, storlek S, inte går att fästa tätt mot benet genom
huvudsnittet, gör ett andra snitt i ett område där det finns mindre vävnad som täcker benet.

Säker borttagning

Lossa både vredet ② och dragmuttern ③ och lyft långsamt bort benfixatorn från Schanz-skruven.
Så snart fixatorn har avlägsnats skruvar du loss Schanz-skruven och avlägsnar benfixatorn.
OBS: Skruva aldrig loss Schanz-skruven om benfixator 1-stifts X-Press fortfarande är monterad.
Överväg endast att göra så om utrustningen inte kan tas bort med hjälp av gängse rutin. 

Benfixator 1-stifts X-Press
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4.1.3 Benfixator 2-stifts X-Press

Allmän information

Benfixator 2-stifts X-Press har en dubbelsidig gränssnittsplatta för montering av en
referensanordning, medan Benfixator 2-stifts, Flip-Flop, X-Press har en flip-flopdesign som gör
att referensanordningen kan monteras på båda sidorna av benfixatorn.

Hur man monterar och fäster benfixatorn

①

②

③

Figur 23  

Steg

1. Eftersom benfixatorn inte kan rotera måste du beakta referensanordningens orientering
innan du för in Schanz-skruvar i benet.

2. Använd ett par matchande hål ① på borrmallen som placeringsguide och för in två
Schanz-skruvar ② genom hålen (i pilens riktning).
OBS: När Schanz-skruvar med ett speciellt snabbkopplingsgränssnitt (dvs. AO-snabb-
koppling) används får du inte använda borrmallen, eftersom skruvänden är större än hå-
len i borrmallen, vilket gör det omöjligt att avlägsna borrmallen efter borrningen. 

3. Borra in skruvarna i benet.

4. Öppna fixeringsvredet ③ på benfixatorn hela vägen och skjut den över Schanz-skruvar-
na. Montera den så nära benet eller vävnadsytan som möjligt.
OBS: Montera endast benfixatorn på den runda delen av Schanz-skruven. 

5. Dra åt fixeringsvredet för hand för att säkra fixatorn (i pilens riktning). Inget verktyg be-
hövs, eftersom benfixatorn kan dras åt tillräckligt hårt för hand.

OBS: Brainlab rekommenderar användning av 4 mm Schanz-skruvar med Benfixator 2-stifts X-
Press. 

Säker borttagning

Lossa fixeringsvredet ③ och lyft långsamt bort benfixatorn från Schanz-skruvarna. Så snart
fixatorn har avlägsnats skruvar du loss Schanz-skruvarna och avlägsnar dem.
OBS: Om benfixatorn av någon anledning inte kan lyftas av från Schanz-skruvarna kan skruvarna
skäras av under fixatorn och skruvas ur separat. 

REFERENSER
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4.1.4 Referensanordning X-Press

Rotation av benfixatorer på Schanz-skruvar

① ②

Figur 24  

Nr Benfixator Rotation möjlig?

① Benfixator 1-stifts X-Press Ja, före fixering

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

Nej

Hur man monterar och justerar referensanordningen

① ②

③

Figur 25  

Steg

1. Skruva fast klämskruven ② i snabbfästet ①, och se till att anordningen dras åt ordentligt.

Referensanordning X-Press
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Steg

2. För att justera anordningens riktning lossar du klämskruven något och justerar referensa-
nordningen från sida till sida genom att vrida den runt dess skaft ③.

Att undvika inriktning kugge mot kugge

Figur 26  

För att säkerställa en säker anslutning måste du se till att kuggarna på referensanordningens
justerbara leder är i motsvarande spår och inte på andra kuggar.

Undvika instabil ledinriktning

① ②

Figur 27  

Ett hörbart klick anger att den andra leden befinner sig i korrekt stabil position ①.
Undvik att placera eller dra åt den andra leden i en instabil position ②.

REFERENSER
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Hur man monterar referensanordningen på benfixatorn

①

②

③

Figur 28  

Denna procedur gäller benfixatorerna med både 1 och 2 stift.

Steg

1. Kläm ihop sidorna på snabbfästets klämma ① för att öppna klämman.

2. För in stamstiften ② på snabbfästet i motsvarande hål ③ på benfixatorns gränssnittsplat-
ta (i pilens riktning).

3. Släpp snabbfästets klämma och kontrollera att stamstiften är säkert placerade i motsva-
rande hål på gränssnittsplattan.

Varning
Om det inte går att föra in anordningens stift helt i gränssnittsplattan, kontakta Brainlab
omedelbart för att få råd om hur du ska gå vidare. Att använda skadad utrustning kan
orsaka allvarlig patientskada.

Säker borttagning

För att lossa anordningen nyper du ihop snabbfästets klämma ① för att öppna klämman och lyfter
anordningen rakt upp från gränssnittsplattan. Lossa inte skruvmuttern på benfixatorn.
OBS: Referensanordningar kan avlägsnas under sågning för att minimera risken för rörelse. 

Referensanordning X-Press
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4.2 Referens-X-klämma för ryggrad och
röntgengenomsläpplig klämma

Allmän information

Båda referenserna för ryggrad gör det möjligt för navigeringssystem att spåra ansluten ryggkota,
medan referensen för ryggrad med röntgengenomsläpplig klämma är utformad för att
registrera patienten med intraoperativ bildtagning med minskad förekomst av metallartefakter på
bilderna.

Komponenter

①

②
③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑩
⑨

⑪

⑦

⑪

Figur 29  

Komponent Artikelnr

• Referensanordning för ryggradsklämmor med 3 markörsfärer
• Referensanordning för ryggradsklämmor med 4 markörsfärer

• 55753
• 55759

• Referens-X-klämma för ryggrad, storlek S, L
• Referens för ryggrad med röntgengenomsläpplig klämma

• 55751, 55752
• 55756

Referens-X-klämma för ryggrad, förlängning 40 mm 55754

REFERENSER
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Hur man monterar och justerar referensen

①

②
③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑩
⑨

⑪

⑦

⑪

Figur 30  

Steg

1. Om du använder referens-X-klämma för ryggrad, välj lämplig storlek på klämman och
beakta positioneringen med tanke på påföljande operationssteg.
OBS: Anslut vid behov det valfria förlängningsfästet ⑤, ⑧ till klämman ⑪, och dra åt den
med förlängningslockets mutter ⑨.
 

2. Anslut referensanordningen ⑦ till kopplingsgränssnittet på klämmans bas ④ (eller på för-
längningsfästet), och säkra den med anordningslockets mutter ⑥.

3. Gör ett litet snitt ovanför avsedd ryggkota och för klämman med stängda käftar genom
snittet.

4. Öppna käftarna något, antingen genom att skruva loss klämmans hjul ③ på den rönt-
gengenomsläpplig klämman eller genom att lossa låsmuttern ⑩ på x-klämman i den rikt-
ning som anges på instrumentet.
OBS: Anslut inte referensen för ryggrad till annan vävnad eller delar av nervsystemet. 

5. För klämmans käftar över processus spinosa och dra åt den genom att hålla i kilen ② och
dra åt klämmans hjul tills kilen når stoppstiftet ①, eller genom att dra åt låsmuttern på x-
klämman.
OBS: Anslut referensen för ryggrad med röntgengenomsläpplig klämma så att anord-
ningens metalldelar befinner sig utanför de fluoroskopiska bilderna eller 3D-skanningsvo-
lymen. Vinkla om möjligt anordningen i en sned vinkel mot kroppens längsgående axel. 

Varning
Använd bara referens-X-klämman för ryggrad om du kan positionera den så att den inte är i
vägen vid efterföljande kirurgiska steg.

Utöva måttlig kraft tills klämman sitter ordentligt fast, och montera om möjligt klämman för
hand. Håll klämman i kilen med den andra handen medan du vrider på hjulet.

Referens-X-klämma för ryggrad och röntgengenomsläpplig klämma
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Hur man justerar referensanordningens position

①
②

Figur 31  

Steg

1. När du skruvar ihop x-klämman, se till att klämmans käftar möts symmetriskt.
OBS: Kontrollera att alla skruvar har dragits åt och att klämmans kuggar möts. Använd
insexnyckeln, om det behövs. 

2. För att justera den horisontella positionen lossar du anordningens lockmutter ②, och drar
sedan åt den ordentligt igen.

3. För att justera lutning och vinkel lossar du justeringsskruven ①, och drar sedan åt den
ordentligt igen.

Hur man lossar referensen från processus spinosus

Steg

1. För att lossa referensanordningen skruvar du loss anordningens lockmutter ②.

2. Öppna käftarna något genom att skruva loss den röntgengenomsläpplig klämmans hjul
eller genom att vrida låsmuttern på x-klämman i den riktning som anges på instrumentet.

3. Lossa försiktigt kuggarna från benet och lyft bort klämman.

REFERENSER
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4.3 Universellt spinalt referenspaket

Allmän information

Det universella spinala referenspaketet är utformat för patientregistrering vid navigerad
spinalkirurgi. Det är särskilt användbart vid intraoperativ bildtagning med CT eller C-bågar.

Komponenter

① ②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

Figur 32  

Komponent Artikelnr

Skruvmejsel 55758-30

Referensklämma för ryggrad, förlängning (40 mm) 55761-02

Spinal referensanordning för referensklämma, kol (4-sfärsgeometri) 55761

Referensklämma för ryggrad kol med skjutreglage 55758

Snabbfäste för referensanordning, X-Press 52419

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

Varning
Det universella spinala referenspaketet får endast användas med ovanstående kompatibla
komponenter.

Universellt spinalt referenspaket
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Hur man monterar och justerar referensen

① ②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

Figur 33  

Steg

1. Montera markörsfärer och skruvenheten ④ på referensanordningen ③.

2. Montera anordningen på gränssnittet ⑤ på adaptern ⑥ eller klämmans förlängning ②.

3. Dra åt den monterade adaptern eller förlängningen ordentligt på klämmans gränssnitt ⑦.

4. Ställ in anordningens horisontella position och dra åt den ordentligt med vredet.

5. För att öppna klämman ⑨ drar du upp skjutreglaget ⑧ till den lilla bulan och in i den övre
fästpositionen, och öppnar sedan referensklämmans armar manuellt.

6. Stäng klämman runt processus spinosus genom att skjuta ned skjutreglaget med liten
kraft och dra åt den med skruvmejseln ①.
OBS: Kontrollera att samtliga skruvar är åtdragna och att kugganordningen på gränssnit-
tet är aktiverat. 

Varning
Öka fixeringskraften försiktigt för att undvika patientskada, t.ex. skada på processus
dorsus. Om patienten har osteoporos kan enheten oavsiktligen utöva för stor kraft mot
ryggkotan om den inte används med varsamhet.

Hur man lossar referensen från processus spinosus

Steg

1. Vrid skruvmejseln ① moturs för att lossa skjutreglaget ⑧.

REFERENSER
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Steg

2. Dra upp skjutreglaget till den lilla bulan och in i den övre fästpositionen, och öppna sedan
referensklämmans armar manuellt ⑨.

3. Klämman har en snabbjusteringsmetod som gör att skjutreglaget kan flyttas manuellt, så
länge ingen fixeringskraft appliceras.
OBS: Tryck på den ribbade sidan av skjutreglaget för att aktivera snabbjustering. När den
är under tryck fäster skjutreglaget automatiskt i skruvmekanismen och kan användas med
enbart skruvmejseln. 

Efter registrering

När patientregistreringen är klar får du inte öppna eller justera justeringsskruvarnas inställningar.
Om referenspaketet lossnar ska du upprepa registreringen innan du går vidare.

Universellt spinalt referenspaket
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4.4 Spinalt tillbehörspaket för anteriora/laterala/
snedställda referenser

Allmän information

Det spinala tillbehörspaketet för anteriora/laterala/snedställda referenser (55070) är utformat
för användning vid anteriora, laterala och snedställda spinala tillvägagångssätt.

Komponenter

①

②

③

④

⑤

⑥⑦

Figur 34  

Nr Komponent Artikelnr

① Referensanordning Ej tillämpligt

② Anslutningsrör (130 mm och 160 mm) Ej tillämpligt

③ Införare Ej tillämpligt

④ Skyddshylsor Ej tillämpligt

⑤
• Fixeringsskruv, lumbal, lång
• Fixeringsskruv, lumbal, kort

• 55070-86
• 55070-83

⑥ Fästenhet för anordningen Ej tillämpligt

⑦ Fixeringsmutter (2 ST) 55070-90

Varning
Använd endast Brainlabs skruvset för placering av skruvar, och använd endast en gängad
fixeringsskruv med specificerad längd och diameter. Att använda en fixeringsskruv med fel
dimensioner kan leda till instabil infästning.

REFERENSER
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Hur man för in fixeringsskruven

①

②

③

① ②+

Figur 35  

Steg

1. Välj en lång eller kort fixeringsskruv ①, efter vad som är lämpligt för patientens storlek.

2. För in fixeringsskruven i införaren ②, och se till att skruven fäster.

3. Välj den skyddshylsa ③ som matchar fixeringsskruvens längd.

4. För försiktigt in skyddshylsan i snittet och låt den glida ned till benytan.

5. För in fixeringsskruven och införaren (① + ②) i skyddshylsan.

6. Använd införaren och skruva fast fixeringsskruven i ryggkotan. Fäst inte skruven i vävnad
eller andra flexibla anatomiska strukturer.

7. Ta bort införaren.

8. För in hela den gängade delen i ryggkotan under fluoroskopisk kontroll, och placera skru-
ven så att det därefter går att fästa referensanordningen.
OBS: Om anatomin inte medger detta kan referensanordningens stabilitet inte garanteras
och ett alternativt registreringssätt bör väljas. 

Varning
När en automatisk borr används, använd endast den lägsta borrhastigheten för att
bibehålla maximal kontroll över borrdjupet. Böj inte fixeringsskruven under borrningen.

Varning
Undvik upprepade borrningsförsök då detta kan försvaga benet och öka risken för
postoperativa stressfrakturer. Sluta borra så snart du når det motsatta kortikala benet.

Spinalt tillbehörspaket för anteriora/laterala/snedställda referenser
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Hur man ansluter anslutningsröret

①

②

⑥

③

④ ⑤

Figur 36  

Steg

1. Välj ett anslutningsrör av lämplig storlek som motsvarar fixeringsskruvens längd.

2. Skjut anslutningsröret ③ över fixeringsskruven ② och in i skyddshylsan ①. Placera an-
slutningsröret så att det går att därefter montera referensanordningen.

3. Placera anslutningsrörets spets direkt mot benytan, och inte mot mjuk vävnad.
OBS: När anslutningsröret förs in utan att använda skyddshylsa måste du se till att fix-
eringsskruven placeras med tillräckligt avstånd från vävnad, blodkärl och andra kritiska
strukturer för att undvika att skada dessa. 

4. Vänd referensanordningens gränsnitt ④ så att referensanordningen därefter kan monte-
ras med full kamerasynlighet utan att operationsfältet skyms.

5. För in fästmuttern ⑥ i införaren ⑤ och använd införaren för att fästa fästmuttern i anslut-
ningsröret.

6. Avlägsna införaren efter åtdragning.

REFERENSER
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Hur man monterar referensanordningen

①

②

③ ④

Figur 37  

Steg

1. Verifiera att anslutningsröret ① sitter ordentligt fast.

2. Skruva fast anordningens fästenhet ③ på antingen vänster eller höger sida på referensa-
nordningens gränssnitt ②, beroende på kamerans position.

3. För in referensanordningens ändstycke ④ i anordningens fästenhet.

4. Justera referensanordningen så att den är vänd mot kameran och dra åt fästenheten.

Varning
Skruva inte loss fixeringsskruven med anslutningsröret fortfarande fastsatt. Detta skulle
kunna orsaka extrema skador på corticalis. Överväg endast detta steg om du inte kan
avlägsna enheten från fixeringsskruven.

Spinalt tillbehörspaket för anteriora/laterala/snedställda referenser
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4.5 Referenspannband

Allmän information

Referenspannbandet (10 ST) och Referensenheten för pannband är en referensenhet som
används speciellt vid fall där fixering av huvudet inte är möjlig.

Använd endast referenspannbandet när navigering i frisk femur krävs, till exempel vid
femoral spikning.

Komponenter

②①

Figur 38  

Nr Komponent Artikelnr

① Referensenhet för pannband 41877

② Referenspannband (10 ST) 41878

REFERENSER
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Hur man monterar och justerar referensen

Figur 39  

Steg

1. Innan referenspannbandet monteras ska patienten positioneras inför kirurgin och benet
säkras med en artroskopihållare.

2. Avlägsna skyddsfolien från pannbandsplattans baksida.

3. Placera referenspannbandet ② runt patientens lår nära knät, där det inte kommer att vara
i vägen för operationen. Sätt det på plats med fästet.
OBS: Om bandet glider på benet kan detta leda till registrering med bristande noggrann-
het. 

4. Montera referensenheten ① på kopplingen på pannbandet.

Sterilitet

Användning Sterilitet

Referensenhet för pannband
Referenspannband

Registrering Kan vara icke-sterilt

Navigering Måste steriliseras

Borttagning av referenspannbandet

Avlägsna referenspannbandet efter genomförd registrering av alla tre bilderna av den friska femur.

Varning
Under registreringen får det friska benet inte röra sig på benstödet eller tas ut ur
benhållaren. Detta skulle kunna leda till felaktig registrering.

Varning
Om referenspannbandet fästs för hårt under långvarig kirurgi (mer än två timmar) kan det
bli avtryck på patientens lår på grund av trycket. Dessa avtryck försvinner i allmänhet inom
24 timmar.

Referenspannband
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4.6 Skallreferenspaket

Allmän information

Skallreferenspaketet (B11002) möjliggör flexibel spårning av patientreferensen under
kraniomaxillofaciala förfaranden i kombination med för 3D-genomlysning eller iCT. Patienten
behöver inte vara immobiliserad för att möjliggöra spårning.

Komponenter

① ②

③

④
⑤

Figur 40  

Nr Komponent Artikelnr

① Skallreferensbas 52129

② Skallreferensanordning 52122

③ Handtag för blad (KLS Martin) 52127

④ Skruvmejselblad (KLS Martin) 52171

⑤ KLS Martin benfixeringsskruv för engångsbruk 1,5 mm x 6 mm (5 ST) 52170

Sterilitet

Användning Instruktioner Artikelnr

Skallreferensanordning
Registrering Kan vara icke-

sterilt 52122
Navigering Måste steriliseras

KLS Martin benfixeringsskruv för engångsbruk 1,5 mm x 6
mm (5 ST) Måste steriliseras 52170

OBS: Om endast en referensanordning används måste alla instrument och procedurer utföras i
steril miljö. 

REFERENSER

Användarhandbok för instrument Rev. 3.1 Ryggrad och trauma 57



4.6.1 Skruvmejsel

Allmän information

Montera först skruvmejseln innan du följer monteringsstegen för skallreferensbasen.

Tips om hur du för in/tar bort skruvarna

• Att skölja av skruven med koksaltlösning bidrar till att minska friktionen och underlättar
införandet av skruven.

• Det är lättare att föra in skruven vinkelrätt mot benet, istället för i vinkel.
• Om patienten har hög bendensitet kan du som tillval förborra för att underlätta införandet av

skruven i benet.
- För förborrning får du inte överskrida en borrskärdiameter på 1,1 mm och ett maxdjup på

5 mm. Följ skruvtillverkarens riktlinjer.
• Skruvmejselns vikt är i allmänhet tillräckligt för att avlägsna skruven från benet.

Varning
Om man utövar för stort tryck på skruvhuvudet kan skruvhuvdet slitas ut ur benet när
skruvmejseln avlägsnas. För högt tryck kan också leda till att skruvhuvudet delas eller går
sönder.

Hur man monterar skruvmejseln

①

②

③

Figur 41  

Steg

1. Dra tillbaka den främre hylsan ② på handtaget ③.

2. För in skruvmejselbladet ① i handtaget och släpp hylsan.

Varning
Använd endast implanterbara skruvar och skruvmejslar som godkänts av Brainlab. Att
använda icke Brainlab-godkända implanterbara skruvar och skruvmejslar för att montera
referensen kan påverka navigeringsnoggrannheten och utgöra en risk för patienten.

Skruvmejsel
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4.6.2 Montering och infästning

Allmän information

Följande steg visar:
• Hur man monterar och fäster skallreferensbasen
• Hur man fäster den icke-sterila anordningen
• Hur man tar bort den icke-sterila anordningen och fäster en steril anordning

Hur man monterar och fäster skallreferensbasen

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

Figur 42  

Steg

1. Desinficera det område på patienten där skallreferensbasen ska monteras.
OBS: Placera enheten så att den inte är i vägen för kirurgen och ger kameran en obehin-
dad vy över anordningen hela tiden. Se dessutom till att det finns tillräcklig bendensitet för
placering. 

2. Anslut anordningens kopplingsgränssnitt ⑦ till basen ③ (i pilens riktning), och använd ju-
steringsmuttern ⑧ för att fästa den ordentligt.

3. Gör ett snitt i patienten genom vilket röret ① ska föras in.

REFERENSER
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Steg

4. För in röret i basen genom botten (i pilens riktning) och fäst noga rörlockets mutter ⑥
ovanpå.

5. Placera den monterade skallreferensbasen på patientens skalle och för in röret i snittet.

6. För in en KLS Martin benfixeringsskruv för engångsbruk 1,5 mm x 6 mm ⑤ genom
röret.

7. Använd skruvmejseln för att helt skruva fast skruven i benet tills den sitter ordentligt fast.
Använd inte för stor nedåtriktad kraft, annars kan fraktur uppstå på skallen.
OBS: Om det rör du använder har ett fönster, lossa skruven ungefär ett halvt varv moturs.
Detta gör det lättare att ta bort enheten i slutet av proceduren. 

8. Applicera ett lätt tryck på skallreferensbasen för att föra in stiften ② i patientens skalle.

9. Vrid rörlockets mutter medurs för att pressa in stiften i benet och sätta fast skallreferens-
basen.

Hur man fäster den icke-sterila anordningen

①

②

③

④

Figur 43  

Steg

1. För ned den icke-sterila referensanordningen för skalle över stiftet på kopplingsgränss-
nittet ③ och dra åt anordningens lockmutter ②.

2. Lossa rörlockets mutter ① och justeringsmuttern ④ för att ställa in anordningens position
så att den blir synlig för kameran.

3. Dra åt både ① och ④ ordentligt innan du startar registrering.

Varning
Skruva inte loss någon av skruvarna på referensen efter patientregistrering. Endast
anordningens lockmutter får skruvas loss för att byta referensanordningen.

Montering och infästning
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Hur man tar bort den icke-sterila anordningen och monterar det sterila anordningen

①

Figur 44  

Steg

1. Efter registreringen skruvar du loss och tar bort den icke-sterila referensanordningen.

2. Drapera patienten som vanligt.

3. Gör en slits i draperingen så att kopplingens gränssnitt ① exponeras.

4. En steril assistent eller sköterska ska därefter montera och dra åt den sterila referensa-
nordningen på gränssnittet.

5. Så snart den sterila referensanordningen är säkert fäst kan patientnavigering påbörjas.
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4.6.3 Ta bort skallreferenspaketet

Allmän information

Följande två procedurer visar hur man tar bort skallreferensbasen:
• Hur man tar bort skallreferensbasen (standardprocedur)
• Hur man tar bort skallreferensbasen (procedur för rör med fönster)

Hur man tar bort skallreferenspaketet (standardprocedur)

①

Figur 45  

Steg

1. Skruva loss och ta bort referensanordningen för skalle.

2. Lossa rörlockets mutter ①.

3. Ta bort skruven med skruvmejseln.

4. Ta bort skallreferensbasen genom att dra den uppåt.

Ta bort skallreferenspaketet

62 Användarhandbok för instrument Rev. 3.1 Ryggrad och trauma



Hur man tar bort skallreferenspaketet (procedur för rör med fönster)

Figur 46  

Steg

1. Skruva loss och ta bort referensanordningen för skalle.

2. Skruva loss och ta bort rörlockets mutter helt från röret.

3. Ta bort skallreferensbasen genom att dra den uppåt över röret.

4. Om skruven är synlig, använd fönstret (pilen) som visuellt hjälpmedel för att placera
skruvmejseln i skruven. Skruva loss och ta bort skruven med skruvmejseln och lyft bort
röret.

5. Om skruven inte är synlig, lossa försiktigt klämman och ta bort röret. Skruva loss och ta
bort skruven med skruvmejseln.
OBS: Om skruven lossades ett halvt varv under installationen, skjut röret åt sidan för att
lossa det från skruven och lyft bort det. 
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4.7 Registreringsmatriser CT

Allmän information

Registreringsmatriserna CT (55749-01, 55749-02, 55749-03) är designade för automatisk
patientregistrering vid navigerad spinal och kraniell kirurgi. De är användbara för intraoperativ
bildtagning med 3D CT och Cone Beam CT.
Registreringsmatriserna CT är till för användning med Brainlabs navigeringssystem i
kombination med programvaran Automatic Image Registration.
Det detaljerade arbetsflödet för automatisk registrering med registreringsmatrisen CT kraniell
och spinal beskrivs i Användarhandbok för programvara för Automatic Image Registration.

Komponenter

① ② ③

Figur 47  

Nr Komponent Artikelnr

① Öppen kirurgi (spinal) 55749-01

② Litet snitt (spinal) 55749-02

③ Minimalinvasiv (kraniell och spinal) 55749-03

Användning

Registreringsmatriserna CT är utformade för automatisk patientregistrering. Det detaljerade
arbetsflödet beskrivs i Användarhandbok för programvara för Automatic Image Registration.
Enhetens förväntade livslängd är 500 cykler med rengöring/desinfektion och användning.

Varning
Funktionen kan endast säkerställas inom den förväntade livslängden. Fortsatt användning
därefter kan öka sannolikheten för haveri eller funktionsfel (bristande noggrannhet).

Varning
Fäst alltid nya, oanvända markörsfärer vid registreringsmatriserna före användning.

Varning
Den valda matrisen måste positioneras nära intresseområdet och inom skannerns
rekonstruerade 3D-volym (för vidare information se Användarhandbok för programvara för
Automatic Image Registration).
Använd endast ett överdrag för patientscan från Brainlab för att minska risken för kontaminering
och säkerställa att markörsfärerna är synliga för kameran.
Information om hur man korrekt fäster markörsfärerna på stiften finns i det tillhörande avsnittet i
denna handbok. Se mer information på de relaterade länkarna.

Registreringsmatriser CT
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Varning
Verifiera registreringen före varje kirurgisk behandling för att undvika skada på patienten.
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4.8 Stödarm för registreringsmatris CT (53089)

Allmän information

Stödarm för registreringsmatris CT är utformad för användning med programvaran Automatic
Image Registration vid navigerad spinal och kraniell kirurgi.
Stödarmen är utformad för att direkt fästas på operationsbordsskenan och positionera
registreringsmatrisen CT kraniell och spinal nära intresseområdet.
OBS: Stödarmen ska användas icke-steril och över överdraget för patientscan och är inte
autoklaverbar. 

Komponenter

Stödarmen består av följande komponenter:

①

Figur 48  

Nr Komponent Artikel Nr

① Stödarm för registreringsmatris CT 53089

Hur man använder stödarmen för registreringsmatris CT

Stödarmen är utformad för att positionera registreringsmatrisen CT kraniell och spinal. Det
detaljerade arbetsflödet beskrivs i Användarhandbok för programvara för Automatic Image
Registration.

Steg

1. Fäst sidoräckesadaptern vid operationsbordet före skanning och säkerställ att den är över
överdraget för patientscan.

2. Sätt in stödarmens kolfiberstav i skenklämman och stäng spaken.

3. Sätt in och fixera registreringsmatrisen CT kraniell och spinal genom att stänga spa-
ken på stödarmen.

4. Positionera och rikta in matrisen genom att röra på de två kullederna och teleskopet.

Varning
3D-kameravolymen måste innehålla matrisens blå stomme för att registrera automatiskt
med registreringsmatrisen CT kraniell och spinal.

Varning
Använd endast överdraget för patientscan från Brainlab för att minska risken för
kontaminering och säkerställa att markörsfärerna är synliga för kameran.

Stödarm för registreringsmatris CT (53089)
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Följ serviceinstruktionerna i Användarhandbok för programvara för Automatic Image
Registration och utför de servicekontroller som beskrivs regelbundet för att upptäcka varje
potentiell skada.
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Stödarm för registreringsmatris CT (53089)
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5 INSTRUMENTADAPTRAR
5.1 Anordningar och klämmor

Allmän information

Instrumentadapterpaketet (sats med 2 eller 4) levereras med instrumentadapterklämmor och
anordningar i olika storlekar. På så sätt kan du montera en instrumentadapter som passar för det
instrument du vill navigera.

Komponenter

① ② ③

Nr Namn Artikelnr

①

Instrumentadapterklämma storlek S
Instrumentadapterklämma storlek M
Instrumentadapterklämma storlek L
Instrumentadapterklämma storlek XL

55101
55102
55103
55104

INSTRUMENTADAPTRAR
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Nr Namn Artikelnr

②

Instrumentadapteranordning storlek M
Instrumentadapteranordning storlek ML
Instrumentadapteranordning storlek L
Instrumentadapteranordning storlek XL

41798
41799
41801
41802

③ Verktyg för instrumentadapter 55061

OBS: Valfri instrumentadapterklämma kan monteras på valfri anordning. Om du byter ut
anordningen mot en av en annan storlek under ingreppet måste du kalibrera om och verifiera
instrumentet innan du fortsätter. 

Korrekt hantering av instrumentadaptrar

Varning
Se till att adaptern är tillräckligt stor för instrumentet. Ju större instrument, desto större
adapter måste du använda. En för liten adapter kan leda till inexakt kalibrering eller
navigering.

Hur man monterar anordningen på instrumentadapterklämman

①

②

③

Figur 49  

Steg

1. Välj önskad instrumentadapterklämma och instrumentadapteranordning.
OBS: Ju större instrumentet är, desto större anordning bör du använda. 

2. För in anordningens skaft ② i klämman ① och rikta in kuggarna på båda komponenterna.

3. Dra åt skruvvredet ③ för hand eller genom att använda verktyget för instrumentadap-
ter, och se till att anordningen fästs ordentligt på klämman.

Anordningar och klämmor

70 Användarhandbok för instrument Rev. 3.1 Ryggrad och trauma



Hur man monterar klämman på instrumentet

①

②

Figur 50  

Steg

1. Placera klämman ① över instrumentet.
OBS: För bästa spårningsnoggrannhet ska du montera klämman så nära instrumentspet-
sen som möjligt, utan att vidröra patienten. 

2. Montera anordningen så att anordningens längsta arm är i linje med instrumentets axel.

3. Dra åt fixeringsvredet ② för hand för att låsa fast instrumentadapterklämman.
OBS: Använd verktyget för instrumentadapter om det behövs. 

INSTRUMENTADAPTRAR
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5.2 Instrumentadapterklämma Softgrip (storlek L &
XL)

Allmän information

Instrumentadapterklämman Softgrip (storlek L & XL) är designad för att registrera kirurgiska
instrument som vanligen inte kan navigeras.
Instrumentadapterklämmorna kan anpassas till följande diameterintervall:

Komponent Artikelnr Diameterintervall

Instrumentadapterklämma Softgrip storlek L 55113 7 mm till 16 mm

Instrumentadapterklämma Softgrip storlek XL 55114 13 mm till 24 mm

Komponenter

①

②

③ ④

Figur 51  

Nr Komponent Artikelnr

①
Instrumentadapterklämma Softgrip storlek L
Instrumentadapterklämma Softgrip storlek XL

55113
55114

②

Instrumentadapteranordning storlek M
Instrumentadapteranordning storlek ML
Instrumentadapteranordning storlek L
Instrumentadapteranordning storlek XL

41798
41799
41801
41802

③ Skruvmejsel
(tillval) 55758-30

④ Skruvmejsel 41796-27A

OBS: Valfri instrumentadapterklämma kan monteras på valfri anordning. Om du byter ut
anordningen mot en av en annan storlek under ingreppet måste du kalibrera om och verifiera
instrumentet innan du fortsätter. 

Instrumentadapterklämma Softgrip (storlek L & XL)
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Hur man monterar anordningen på instrumentadapterklämman Softgrip

①

②

③

Figur 52  

Steg

1. Välj din instrumentadapterklämma och instrumentadapteranordning.
OBS: Ju större instrumentet är, desto större anordning bör du använda. 

2. För in anordningens skaft ② i klämman ① och rikta in kuggarna på båda komponenterna.

3. Dra åt skruvvredet ③ för hand eller genom att använda skruvmejseln, och se till att an-
ordningen fästs ordentligt på klämman.
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Hur man monterar klämman på instrumentet

①

②

Figur 53  

Steg

1. Placera klämman ① över instrumentet.
OBS: För bästa spårningsnoggrannhet ska du montera klämman så nära instrumentspet-
sen som möjligt utan att vidröra patienten. 

2. Montera anordningen så att anordningens längsta arm är i linje med instrumentets axel.

3. Dra åt fixeringsvredet ② för hand för att låsa fast instrumentadapterklämman.
OBS: Använd skruvmejseln vid behov. 

4. Verifiera att adaptern sitter säkert på instrumentet, inte har kontakt med patienten och inte
hindrar läkaren.

Instrumentadapterklämma Softgrip (storlek L & XL)
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5.3 Instrumentadapterförlängning 50 mm

Allmän information

Figur 54  

Instrumentadapterförlängningen 50 mm (55016) är utformad för att användas mellan en
instrumentadapterklämma och instrumentadapteranordning när det behövs mer utrymme.
OBS: I händelse av stötar mot det navigerade instrument, rekommenderas att man använder
instrumentadapterförlängningen 50 mm med instrumentadapterklämman Softgrip. 

Hur man monterar adapterförlängningen

①

②

④

③

Figur 55  

Steg

1. Välj önskad instrumentadapterklämma och instrumentadapteranordning.
OBS: Ju större instrumentet är, desto större anordning bör du använda. 

2. För in adapterförlängningen ② i klämman ③ och rikta in kuggarna på båda komponenter-
na.

3. För in anordningens skaft ① i adapterförlängningen ② och rikta även in kuggarna på
båda komponenterna.

4. Dra åt skruvvredet ④ för hand eller genom att använda verktyget för instrumentadap-
ter, och se till att anordningen fästs ordentligt på klämman.

INSTRUMENTADAPTRAR
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5.4 Instrumentadapter för kirurgiska motorsystem

Allmän information

Instrumentadaptern för kirurgiska motorsystem (41840) är avsedd för navigering av
motoriserade borrar. Den kan användas för enheter med en diameter på höljet mellan 26 och 40
mm.

Komponenter

①

②

③

Figur 56  

Nr Komponent

① Fixeringsvred

② Adapteranordning

③ Adapterklämma

Varning
Använd aldrig instrumentadaptern för kirurgiska motorsystem med inkompatibla enheter.

Instrumentadapter för kirurgiska motorsystem
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Hur man monterar adaptern

①

③

②

Figur 57  

Steg

1. Placera adaptern så att den inte hindrar kirurgens arbete under operationen.

2. Se till att klämman ③ omsluter höljet, och dra åt fixeringsvredet ② manuellt.

3. Placera anordningen ① så att kameran alltid kan detektera markörsfärerna.

INSTRUMENTADAPTRAR
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Instrumentadapter för kirurgiska motorsystem
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6 LEDARE
6.1 Åtkomstnålsatsen för pedikel

Allmän information

Åtkomstnålsatsen för pedikel för manuell kalibrering (55843) är en uppsättning kirurgiska
instrument för minimalinvasiv placering av K-trådar i thoraxlumbala pedikler.

Före användning

Beroende på din programvara utför du antingen manuell kalibrering eller omkalibrering av spets
före användning.

Komponenter

①

③②

④

Figur 58  

Nr Komponent Artikelnr

① Ledarrör 1,8 mm för åtkomstnål för pedikel (manuell kalibrering)
55844

② Spårningsanordning (integrerad)

③

• Troakarinsats för åtkomstnål för pedikel (engångsbruk)
- Måste steriliseras

• Troakarinsats för engångsbruk för åtkomstnål för pedikel (5 ST)
- Levereras steril

• 55845-01
• 55846

LEDARE

Användarhandbok för instrument Rev. 3.1 Ryggrad och trauma 79



Nr Komponent Artikelnr

④
• K-trådar för engångsbruk 2,5 mm/200 mm (5 ST)
• K-trådar för engångsbruk 2,8 mm/450 mm (5 st)

• 52479
• 52485

Varning
Säkerställ att ledningsröret för åtkomstnålen för pedikel inte är böjt under insättning i
pedikeln.

Varning
Säkerställ att ledningsröret för åtkomstnålen för pedikel är kalibrerat med troakarinsatsen.
OBS: Nålsatsen får endast användas med K-trådar och troakarinsatser som specificerats som
kompatibla av Brainlab. 

Hur man monterar åtkomstnålsatsen för pedikel

①

Figur 59  

Steg

1. För in troakarinsatsen ① helt i ledarröret och vrid den medurs till fjäderspärren snäpper
fast.

2. Skruva fast de reflekterande markörsfärerna för engångsbruk ordentligt för hand på
spårningsanordningens fäststift.

Varning
Den införda K-trådens djup kontrolleras inte av det navigerade ledarröret för åtkomstnålen
för pedikel.

Åtkomstnålsatsen för pedikel
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6.2 Borrledare

Allmän information

En borrledare används för navigering av borrskär och/eller K-trådar.

Grundläggande komponenter

①

② ③
⑤

④

Figur 60  

Nr Komponent Artikelnr

① Borrskär Diverse

② Borrledarrör Diverse

③ Handtagsbas Ej tillämp-
ligt

④ Låsmutter Ej tillämp-
ligt

⑤

• Borrledarhandtag med 3 markörsfärer
• Borrledarhandtag med 4 markörsfärer
• Kompakt borrledarhandtag med 4 markörsfärer (används med robot-

systemet Cirq)

• 41839
• 55839
• 56203

Hur man monterar borrledaren

Steg

1. För in ledarröret ② genom handtagsbasen ③.
OBS: Se till att röret inte lutar. 

2. Skruva fast röret ordentligt moturs för att dra åt det.
OBS: Lossa inte röret under användning. 

3. Endast för standardborrledaren justerar du borrledarhandtaget med 3 eller 4 markörs-
färer till den lämpligaste vinkeln, och ser till att handtagets kuggar låses fast ordentligt på
plats.

4. Säkra handtaget ⑤ med låsmuttern ④.

5. Skruva fast markörsfärerna för hand på spårningsanordningens fäststift, och se till att de
är ordentligt åtdragna.

LEDARE
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Tillgängliga borrledarrör

Ledarrör Robotborrning Artikelnr

Borrledarrör 2,4 mm x 150 mm

Kompatibelt med Cirq-systemet

41839-27

Borrledarrör 3,2 mm x 150 mm 41839-30

Borrledarrör 2,6 mm x 150 mm 41839-60

Borrledarrör 3,2 mm x 200 mm 41839-31

Borrledarrör 2,6 mm x 200 mm 41839-61

Borrledarrör 3,0 mm x 150 mm

Ej kompatibelt med Cirq-systemet

41839-20

Borrledarrör 2,5 mm x 150 mm 41839-80

Borrledarrör 1,8 mm x 180 mm 41839-70

Borrledarrör 5,0 mm x 180 mm 55839-10

Borrledarrör 4,5 mm x 200 mm 41839-40

Varning
Borrledarrörets diameter måste motsvara det borrskär eller den K-tråd som ska användas,
och måste vara lämplig för avsett användningsområde. I annat fall kan navigeringen bli
felaktig och patienten kan utsättas för fara.

Tillgängliga borrskär

Borrskär Djupkontroll Robotborrning Artikelnr

Borrskär 2,4 mm AO-skaft

Stödjer djupkontroll Kompatibelt med Cirq-sy-
stemet

41839-28

Borrskär 2,6 mm AO-skaft 41839-65

Borrskär 3,2 mm AO-skaft 41839-36

Borrskär 2,4 mm AO-skaft

Stödjer inte djupkont-
roll

Ej kompatibelt med Cirq-sy-
stemet

41839-29

Borrskär 2,6 mm AO-skaft 41839-69

Borrskär 3,2 mm AO-skaft 41839-35

Borrskär 4,5 mm AO-skaft 41839-45

Borrledare
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6.3 Borrledartillbehör

Allmän information

Frivilliga tillbehör finns till borrledaren, beroende på borrskäret och borrledarröret.

Standardtillbehör

①

②

③

④

⑤

Figur 61  

Nr Komponent Artikelnr

① Borrledarens djupkontroll 41839-50

②
• Vass troakar för 1,8 mm borrledarrör
• Trubbig troakar för 5 mm x 180 mm borrledarrör

• 41839-75
• 55839-50

③

Reduktionshylsa för borrledare:
• 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 Vävnadsskyddshylsa för 5,0 mm x 180 mm borrledarrör 55839-40

⑤ Handtag för vävnadsskyddshylsa 55839-45

Cirq borrledartillbehör

Artikelnr

Införingsbar borrledarens djupkontroll 41839-51

Troakar vass spets:
• 2,4 mm
• 2,6 mm
• 3,2 mm

• 55839-64
• 55839-66
• 55839-62

LEDARE
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6.3.1 Borrledarens djupkontroll

Allmän information

Borrledarens djupkontroll kan användas som tillval för att ställa in högsta borrdjup som krävs.

Varning
Säkerställ att det borrdjup som krävs är korrekt inställt och att djupkontrollröret är åtdraget
med hjälp av muttern före användning.

Hur man monterar

①

②
③

④

⑤

Figur 62  

Steg

1. Skruva fast borrledarens djupkontroll ② ordentligt på borrledarhandtaget ① och ju-
stera handtaget till den mest lämpliga vinkeln.
OBS: Kontrollera att handtagets kuggar låses på plats ordentligt. 

2. Ställ in maximalt borrdjup med djupkontrollens kontrollrör ④ (millimeterskalan visar aktu-
ellt maximalt borrdjup).

3. Skruva fast djupkontrollröret ordentligt med räknarens mutter ③.
OBS: Lämpliga borrskär ⑤ är märkta ”Supports Depth Control” och har en stoppkant (pi-
len) för att se till att skäret riktas in korrekt mot djupkontrollens skala och borrledarröret. 

Varning
Använd endast borrledarens djupkontroll med specificerade borrskär från Brainlab som
stödjer djupkontroll och är märkta med detta.

Borrledarens djupkontroll
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6.3.2 Trubbig och vass troakar för borrledarrör

Allmän information

En borrledartroakar kan användas som tillval för att möjliggöra minimalinvasivt införande av
borrledarröret genom ett litet snitt.

Innan användning

Borrledaren måste först verifieras eller valideras tillsammans med borrledarröret.
OBS: Verifiering och validering av ett borrledarrör kan endast utföras när inga troakarer är
monterade. 

Hur man för in troakaren

①

Figur 63  

Steg

1. Justera handtaget till lämpligaste vinkel.
OBS: Kontrollera att handtagets kuggar låses på plats ordentligt. 

2. Fäst handtaget i erforderlig position med hjälp av troakarens låsmutter ①.

3. För in lämplig troakar på baksidan av borrledarröret.

4. Skruva fast troakaren ordentligt med låsmuttern (moturs).
OBS: Se till att troakarens spets sticker ut framtill i borrledarröret. 

5. För in borrledaren genom ett litet snitt tills avsett målställe har nåtts.

6. Så snart borrledaren är korrekt placerad skruvar du loss troakaren medurs (i pilens rikt-
ning) och avlägsnar den från röret.
OBS: Borrledarröret är nu klart för navigering av borrskär eller K-trådar. 

Varning
Borrledarrörets diameter måste stämma överens med diametern på det borrskär eller den
K-tråd som ska användas under operation. I annat fall kan inte exakt navigering garanteras
och patienten kan orsakas allvarlig skada.

LEDARE
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6.3.3 Vävnadsskyddshylsa för borrledarrör

Allmän information

Vävnadsskyddshylsan för 5 mm x 180 mm borrledarrör kan användas som tillval vid
minimalinvasiv trauma- eller spinalkirurgi för att navigera K-trådar.

Hur man monterar skyddshylsan och handtaget

①

②

③

Figur 64  

Steg

1. Montera vävnadsskyddshylsans handtag ③ i motsvarande gränssnitt på vävnads-
skyddshylsan ①.
OBS: Se till att stiften på handtaget förs in i motsvarande uttag på vävnadsskyddshylsan. 

2. Så snart stiften är korrekt placerade säkrar du handtaget ordentligt med räknarens mutter
②.

Hur man monterar skyddshylsan på borrledaren

Steg

1. Montera borrledaren.

2. Skjut vävnadsskyddshylsan ① över borrledarröret.

3. Beroende på ingrepp för du in antingen en troakar eller borrledarens reduktionshylsa i
ledarröret bakifrån på borrledarhandtaget tills den klickar in i låsmuttern.

Vävnadsskyddshylsa för borrledarrör
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7 FLUOROREGISTRERINGS-
SATS

7.1 Översikt över autoregistreringshårdvara för
genomlysning

Allmän information

En fluoroskopisk registreringssats underlättar registrering av fluoroskopiska 2D- eller 3D-
skanningar och/eller -bilder, med användning av en C-båge och ett navigeringssystem från
Brainlab.

Olika typer av Fluoro-registreringssatser

Registrering Registreringssats Artikelnr

Endast 2D-data
Registreringssats för 2D-C-bågar 55705

Handhållen registreringsenhet för 2D-genomlysning 55741

Både 3D- och 2D-
data

Autoregistreringshårdvara för 2D/3D-genomlysning för
3D-C-bågar
• Måste ha 2D-registreringsringen monterad (Uppgrader-

ingssats för 2D/3D-genomlysning för 3D-C-bågar)

55720
• 55715-20

Endast 3D-data

Autoregistreringshårdvara för 3D-genomlysning för 3D-
C-bågar 55715

Autoregistreringshårdvara för 3D-genomlysning för
Ziehm Vision RFD 3D 19154

Varning
Varje registreringssats får endast användas i kombination med C-bågar som godkänts som
kompatibla av Brainlab. Brainlab tar inte på sig ansvar om icke-godkända C-bågar
används.

Montering på C-bågar

Brainlabs supportspecialist kalibrerar registreringssatsen i kombination med C-bågen för att
möjliggöra registrering av tagna bilder.

Varning
Om du upptäcker brister eller oacceptabla felaktigheter ska du kontakta Brainlabs support
för att omkalibrering av C-bågen med navigeringssystemet.

Varning
C-bågens balans kan påverkas av monteringen av en registreringssats. Undvik extrema C-
bågspositioner då en registreringssats är monterad.

FLUOROREGISTRERINGSSATS
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Varning
Rotera inte C-bågen med den monterade registreringssatsen under operationsbordet.

Reflekterande skivor för autoregistreringshårdvara

Synliga reflekterande skivor som
krävs

Autoregistreringshårdvara för 2D/3D-genomlysning
för 3D-C-bågar

Minst femAutoregistreringshårdvara för 3D-genomlysning för
3D-C-bågar

Registreringssats för 2D-C-bågar

OBS: Använd endast reflekterande skivor från Brainlab med fluoroskopiska registreringssatser. 

Hur man infogar reflekterande skivor

Om en registreringssats inte använder anordningar måste reflekterande skivor för Fluoro
registreringssats (7 ST) eller (21 ST) (41775) (55775) föras in i uttagen på registreringssatsen.

① ② ③ ④

Figur 65  

Steg

1. Rikta in skivan koncentriskt mot fästet så att den platta sidan med reflekterande folie är
vänd utåt ①.

2. Tryck in skivan i fästet tills den klickar på plats ②. Om skivan fastnar trycker du på ski-
vans framsida nära det fjäderupphängda kullagret ③.
OBS: När en skiva infogas korrekt ska du höra ett klickande ljud. Skivorna ska inte vara
snedställda. 

3. Upprepa steg 1-2 tills alla skivor är på plats och i nivå med registreringssatsens yta ④.

OBS: Om systemets kamera inte kan detektera registreringssatsen måste du kontrollera att C-
bågens drapering är korrekt fastsatt och att de reflekterande skivorna är i gott skick. 

Översikt över autoregistreringshårdvara för genomlysning
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7.2 Registreringssats för 2D-C-bågar

Allmän information

Registreringssats för 2D-C-bågar (55705) används för att ta fluoroskopiska 2D-bilder för
registrering och får endast användas i kombination med C-bågar med 9-tums bildförstärkare.

Komponenter

①

②

③

Figur 66  

Nr Komponent

① Registreringssats

② Fixeringsvred

③ Löstagbar kalibreringsplatta

Hur man monterar registreringssatsen

Steg

1. Drapera C-bågen, och kontrollera att C-bågens drapering inte blockerar de reflekterande
skivorna för kamerans synfält.
OBS: Om draperar registreringssatsen behöver du inte drapera bildförstärkaren. 

2. Sätt fast registreringssatsen ① på bildförstärkaren och positionera C-bågen (med regi-
streringssatsen fastsatt) så att den inte kan komma i kontakt med patienten eller referen-
sanordningen under användning.
OBS: Kontrollera att satsen är i nivå med och centrerad på bildförstärkarens ytplan. 

3. Dra åt fixeringsvredet ② ordentligt och se till att det inte är placerat i kamerans synfält.

4. Säkerställ att den löstagbara kalibreringsplattan är monterad.

FLUOROREGISTRERINGSSATS
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Sterilitet

Registreringssatsen kan steriliseras för användning eller draperas med användning av ett godkänt
sterilt och transparent överdrag från Brainlab.

Hur man monterar kalibreringsplattan

① ② ③

Figur 67  

Steg

1. Positionera den löstagbara kalibreringsplattan under registreringssatsen ①.

2. Stöd kalibreringsplattan med ena handen för att förhindra att den faller och rikta in spåret
på registreringssatsen mot spåret på den löstagbara kalibreringsplattan ②.
OBS: Kontrollera att kalibreringsplattan är jämnt fastsatt och att det inte finns något mel-
lanrum mellan kalibreringsplattan och registreringssatsen. 

3. Stäng alla tre spärrarna och se till att kalibreringsplattan är ordentligt monterad på regi-
streringssatsen ③.

Förvaring

Ändra inte registreringssatsens position på bildförstärkaren efter att bilder har tagits. Då den
flyttbara kalibreringsplattan har tagits bort måste du se till att den förblir steril och förvaras i en
steril miljö.

Registreringssats för 2D-C-bågar
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7.3 Handhållen registreringsenhet för 2D-
genomlysning

Allmän information

Den handhållen registreringsenhet för 2D-genomlysning (55741) är ett mobilt verktyg för att ta
intraoperativa fluoroskopiska 2D-bilder, som ska användas i kombination med en 9-tums eller 12-
tums C-båge. Registreringsenheten monteras inte på C-bågen, utan måste hållas av kirurgen
under bildtagningen.

Komponenter

①

② ③

④

Figur 68  

Nr Komponent Artikelnr

① Registreringsenhetens huvud Ej tillämpligt

② Slutar Ej tillämpligt

③ Registreringsenhetens kropp Ej tillämpligt

④ Handhållen registreringsenhet för 2D-genomlysning 55742

Sterilitet

Sterilisera registreringsenheten före användningen eller om den lämnar det sterila fältet.

Användning av gummiband

Initialt är de båda plastbehållarna installerade på det lilla gummibandet. Om du behöver det stora
gummibandet ska du flytta båda plastbehållarna till det stora gummibandet. Verifiera att ditt valda
gummiband och korrigeringsplatta är kompatibla med C-bågen.

Gummiband Minsta diameter på C-bågen Största diameter på C-bågen

Liten (S) 290 mm 350 mm

Stor (L) 350 mm 390 mm

Gummibanden måste bytas ut minst en gång om året. Gummibanden levereras som en del
av engångssatsen (DePuy Synthes). Kontakta Brainlabs support för
beställningsinformation.

FLUOROREGISTRERINGSSATS
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Tillbehörskomponenter

①

②③④⑤
Figur 69  

Komponent Artikelnr

① Självhäftande dynor för engångsbruk (50 ST) och gummiband (2
ST) för fluoroskopisk 2D-registrering 55746

②
Korrigeringsplatta för handhållen registreringsenhet för 2D-ge-
nomlysning (9-tums eller 12-tums bildförstärkare) med fästkläm-
mor

55744, 55745

③ Gummiband (S, L) Ej tillämpligt

④ Plastbehållare Ej tillämpligt

⑤ Självhäftande dynor för engångsbruk Ej tillämpligt

Hur man monterar korrigeringsplattan

När den används med konventionella C-bågar måste en korrigeringsplatta monteras på C-bågen.
OBS: C-bågar med platt panel ska inte användas med tillbehöret handhållen registreringsenhet
för 2D-genomlysning. 

①

②

③

④

Figur 70  

Steg

1. Rengör gummibanden med isopropanol. Låt dem torka.

2. Slå till C-bågens bromsar eller säkra C-bågen manuellt om du inte kan slå till bromsarna.

3. Dra gummibandet över C-bågen ③ tills den har passerat över röntgenröret.

4. Rengör korrigeringsplattans yta med isopropanol. Låt den torka.

Handhållen registreringsenhet för 2D-genomlysning
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Steg

5. Ta bort skyddsfilmen från båda sidorna av den självhäftande dynan och tryck den själv-
häftande sidan ordentligt mot mitten på korrigeringsplattan ②.
OBS: Använd endast de dubbelsidiga självhäftande dynor som tillhandahålls av Brainlab
för att montera korrigeringsplattan på bildförstärkaren. 

6. Tryck korrigeringsplattan mot C-bågen. Verifiera att de fastsatta självhäftande dynorna
har bra kontakt med både plattan och C-bågen för att uppnå en säker fixering.

7. För in de båda fästclipsen ① i plastuttagen ④ på gummibandet, och justera dem om det
behövs till idealisk position.

8. Verifiera att korrigeringsplattan är precist placerad och inte är böjd.

9. Drapera C-bågen som vanligt.

10. För att skydda överdraget från skada ska du applicera steril tejp på den kant där hand-
hållen registreringsenhet för 2D-genomlysning trycker mot bildförstärkaren.

Hur man tar bort korrigeringsplattan

Steg

1. Slå till C-bågens bromsar eller säkra C-bågen manuellt om du inte kan slå till bromsarna.

2. Lossa de båda fästclipsen ① från plastuttagen ④.

3. Korrigeringsplattan ② går lättast att ta bort om du vrider på plattan. Använd de båda fing-
erutskärningarna för att ta tag i korrigeringsplattan.

4. Vrid försiktigt på korrigeringsplattan tills den lossnar från C-bågen.

5. Ta bort den självhäftande dynan från korrigeringsplattan eller C-bågen.
OBS: Du kan använda isopropanol för att avlägsna rester av häftan. 

6. Ta bort gummibandet från C-bågen ③.

FLUOROREGISTRERINGSSATS
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7.4 Autoregistreringshårdvara för 2D/3D- och 3D-
genomlysning för 3D-C-bågar

Allmän information

Autoregistreringshårdvaran för 2D/3D-genomlysning för 3D-C-bågar (55720) används för att
ta 2D- och 3D-bilder för registrering, medan autoregistreringshårdvaran för 3D-genomlysning
för 3D-C-bågar (55715) används för att ta 3D-bilder för registrering.
OBS: Autoregistreringshårdvaran måste draperas före användning. 

Komponenter

①

②

Figur 71  

Nr Komponent Artikelnr

①
• Autoregistreringshårdvara för 2D/3D-genomlysning för 3D-C-bå-

gar
• Autoregistreringshårdvara för 3D-genomlysning för 3D-C-bågar

• 55720
• 55715

② 2D-registreringsring (Uppgraderingssats för 2D/3D-genomlysning
för 3D-C-bågar) 55715-20

Kompatibla C-bågar

Tillverkare Kompatibel C-båge Gränssnitt

Siemens
Siremobil ISO-C 3D

NaviLink-gränssnitt
Arcadis Orbic 3D

Ziehm Vision Vario 3D NaviPort-HW gränssnitt

Autoregistreringshårdvara för 2D/3D- och 3D-genomlysning för 3D-C-bågar
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Hur man monterar registreringssatsen

① ② ④③

Figur 72  

Steg

1. För registreringssatsens tre hål över motsvarande stift på bildförstärkaren ①.
OBS: Bildförstärkarens stift måste passa jämnt och helt i hålen på registreringssatsen. 

2. Kontrollera att satsen är jämnt positionerad på C-bågen ②.

3. För säker och reproducerbar fastsättning ska du rikta in spåret på registreringssatsen mot
spåret på bildförstärkaren ③.

4. Registreringssatsen måste vara säkert monterad, jämn och centrerad på bildförstärkarens
ytplan. Dra åt de tre låsskruvarna ④ ordentligt.
OBS: Placera registreringssatsen så att den inte kommer i kontakt med patienten eller re-
ferensanordningen under användningen. 

FLUOROREGISTRERINGSSATS
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7.4.1 Att använda laserutrustningen för målinriktning för Siemens C-bågar

Allmän information

En Siemens laserutrustning för målinriktning för 3D-C-bågar kan monteras på registreringssatsen
för användning under bildtagning av 3D-bilder.

Varning
Använd endast laserutrustning för målinriktning för 3D-skanning om C-bågen har
kalibrerats med laserutrustning för målinriktning.

Hur man monterar laserutrustningen för målinriktning

① ③②

④

⑤

Figur 73  

Steg

1. Montera laserutrustningen för målinriktning på det stora spåret ① på autoregistrering-
shårdvaran för 2D/3D-genomlysning för 3D-C-bågar på insidan av C-bågen.

2. Trä fastspänningsbandet ③ på laserutrustningen för målinriktning genom registreringssat-
sen och runt bildförstärkaren.

3. Stäng snäpplåset ② för att säkra fastspänningsbandet.

4. Justera positionen för laserutrustningen för målinriktning ④ så att båda laserstrålarna rik-
tas genom motsvarande öppningar på registreringssatsen och korsar varandra vid C-bå-
gens centrum, tills de är lämpligt placerade för användning ⑤.

Att använda laserutrustningen för målinriktning för Siemens C-bågar
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7.4.2 Att använda uppgraderingssatsen

Allmän information

Uppgraderingssatsen för 2D/3D-genomlysning för 3D-C-bågar är en 2D-registreringsring som
gör att du kan ta fluoroskopiska 2D-bilder med autoregistreringshårdvaran för 2D/3D-
genomlysning för 3D-C-bågar.

Kalibreringsbilder

Uppgraderingssatsen behövs också för att skapa kalibreringsbilder. Om satsen behövs kommer
navigeringsprogrammet att uppmana dig att montera den.

Hur man monterar uppgraderingssatsen

②①

Figur 74  

Steg

1. Ta bort eventuell laserutrustning för målinriktning innan du monterar uppgraderingssat-
sen, så att maxvikten på monterade enheter inte överskrids.

2. Placera uppgraderingssatsen för 2D/3D-genomlysning för 3D-C-bågar (2D-registre-
ringsringen) nedanför registreringssatsen.

3. Stöd registreringsringen med ena handen för att förhindra att den faller och placera den
så att spåren på ringen riktas in mot spåren på registreringssatsen ①.
OBS: Se till att spåren riktas in så att det inte blir något mellanrum mellan uppgradering-
ssatsen och registreringssatsen och att ringen är jämnt monterad. 

4. Stäng alla tre spärrarna på uppgraderingssatsen ② och se till att registreringsringen är
ordentligt monterad på registreringssatsen.

Varning
Kontrollera att registreringsringen för 2D är jämnt fastsatt på autoregistreringshårdvaran
för 2D/3D-genomlysning för 3D-C-bågar innan fluoroskopiska 2D-bilder tas.

Varning
Kontrollera att registreringsringen för 2D är monterad då intraoperativa fluoroskopiska 2D-
bilder eller preoperativa kalibreringsbilder tas. Då kalibreringsbilder har tagits måste
registreringsringen för 2D förbli monterad under tagning av fluoroskopiska 2D-bilder och
får inte tas bort, (t.ex. om mer plats behövs).

FLUOROREGISTRERINGSSATS
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Varning
Kontrollera att registreringsringen för 2D är borttagen då 3D-skanning utförs.

Att använda uppgraderingssatsen
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7.4.3 Drapera registreringssatsen

Innan du börjar

Registreringssatsen måste draperas före användning med en C-båge. När
autoregistreringshårdvaran för 2D/3D-genomlysning för 3D-C-bågar används i steril miljö
med uppgraderingssatsen för 2D/3D-genomlysning för 3D-C-bågar monterad ska även
uppgraderingssatsen draperas med ett sterilt överdrag.

Hur man draperar registreringssatsen

Steg

1. Placera draperingen över registreringssatsen och skenorna på C-bågen enligt de instruk-
tioner som tillhandahålls av C-bågens och draperingens tillverkare, och var noga med att
inte skada draperingen.

2. Fäst draperingen på C-bågen med sterila gummiband och/eller steril tejp på registrerings-
satsens baksida.
OBS: Reflekterande skivor får inte täckas av skrynklade eller icke-genomskinliga delar av
överdraget, , t.ex. sömmar eller etiketter. 

Kompatibla draperingar

C-båge Tillverkare och referensnummer Distributör

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

Varning
Drapera endast registreringssatsen med en drapering som är godkänd av Brainlab och
specificerad för den modell på C-båge som används.

FLUOROREGISTRERINGSSATS
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7.5 Autoregistreringshårdvara för 3D-genomlysning
för Ziehm Vision RFD 3D

Allmän information

Autoregistreringshårdvaran för 3D-genomlysning för Ziehm Vision RFD 3D (19154) används
för att ta 3D-bilder för registrering.

Hur den monteras

①

②

③④

Figur 75  

Steg

1. Drapera C-bågen med ett kompatibelt sterilt överdrag.
OBS: Byt alltid ut draperingen om referensenheterna byts ut under operationen, men tej-
pa inte fast draperingen runt adaptern. 

2. Välj rätt referensenhet ① beroende på höger eller vänster etikett på adaptern ④ där an-
ordningen ska installeras.

3. Installera de reflekterande markörsfärerna för engångsbruk ② på båda anordningar-
na.

4. Öppna låsskruven helt ③, två hela varv i moturs riktning.

5. Tryck fast referensenheten på adaptern.

6. Dra åt låsskruven helt tills en stadig anslutning har uppnåtts.
OBS: Utöva inte kraft på referensenheterna, och använd dem inte som handtag för att rik-
ta in C-bågen. 

7. Upprepa steg 2-6 för C-bågens andra sida.

Kompatibla draperingar

Använd endast Ziehms draperingssats för engångsbruk, som kan beställas från Ziehm för Vision
RFD-enheter.

Autoregistreringshårdvara för 3D-genomlysning för Ziehm Vision RFD 3D
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Varning
Referensenheterna måste monteras på sterila, draperade adaptrar, och
draperingstillverkarens instruktion ska följas noga för att säkerställa att det sterila fältet
upprätthålls. Täck aldrig över referensenheterna med drapering.

FLUOROREGISTRERINGSSATS
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7.6 Autoregistreringshårdvara för 3D-genomlysning
för Siemens Cios Spin

Allmän information

Autoregistreringshårdvaran för 3D-genomlysning för Siemens Cios Spion (19168) används
för att registrera 3D-bilder.

Utrustningens kompatibilitet

Använd endast sterila överdrag som rekommenderas av Siemens som kompatibla med
autoregistreringshårdvaran för 3D-genomlysning för Siemens Cios Spin.

Hur den monteras

Steg

1. Drapera C-bågen med ett kompatibelt, sterilt överdrag.
Säkerställ att överdraget runt adaptern inte är skrynklat eller spänt under proceduren.

2. Välj rätt referensenhet ① beroende på höger eller vänster etikett på adaptern ④ där en-
heten ska installeras.
OBS: Adaptrarna bör redan ha satts fast på C-bågen av Brainlabs support. 

3. Installera nya reflekterande markörsfärer för engångsbruk ② på referensenheten.
OBS: Sfärerna får inte vara skadade eller kontaminerade, och kameran måste alltid ha en
ohindrad vy av sfärerna. 

4. Öppna låsskruven helt ③ två hela varv i moturs riktning.

5. Tryck referensenheten på adaptern och säkerställ att den inte täcks av överdraget.

6. Dra åt låsskruven helt tills en stadig anslutning har uppnåtts.
Utöva inte kraft på referensenheten (och använd den inte som handtag för att rikta in C-
bågen).

7. Upprepa steg 2-6 för den andra referensenheten.

Bästa metoder

• Rotera inte C-bågen med de monterade registreringssatserna under operationsbordet.

Autoregistreringshårdvara för 3D-genomlysning för Siemens Cios Spin
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• Byt alltid ut draperingen om referensenheterna byts ut under operationen, men tejpa inte fast
draperingen runt adaptern.

• Informera Brainlab om alla händelser när plattpanelhöljet eller adaptern öppnas eller byts ut av
serviceskäl.

• Årlig inspektion och kalibrering av C-bågen med referensenheterna rekommenderas för att
behålla dess noggrannhet.

FLUOROREGISTRERINGSSATS
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Autoregistreringshårdvara för 3D-genomlysning för Siemens Cios Spin
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