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1 GENERELLE
OPLYSNINGER

1.1 Kontaktoplysninger

Support

Kontakt Brainlab-support, hvis du ikke kan finde de oplysninger, du har brug for, i denne
vejledning, eller hvis du har yderligere spørgsmål eller problemer:

Region Telefon og fax E-mail

USA, Canada, Mellem- og Syd-
amerika

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

us.support@brainlab.com

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

Storbritannien Tlf.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Spanien Tlf.: +34 900 649 115

Frankrig og fransktalende re-
gioner Tlf.: +33 800 676 030

Afrika, Asien, Australien, Euro-
pa

Tlf.: +49 89 991568 1044
Fax: +49 89 991568 5811

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

Forventet produktlevetid

Medmindre det er specifikt angivet, er der ingen angivelse af en bestemt levetid for
instrumenterne. Afslutningen på produktets levetid afhænger af slid og beskadigelse i forbindelse
med brug. Gentagen genbearbejdning har kun meget lille effekt på produktets levetid.

Feedback

På trods af omhyggelig korrekturlæsning kan denne brugervejledning indeholde fejl. Kontakt os på
user.guides@brainlab.com, hvis du har forslag til forbedring.

Producent

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Tyskland
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1.2 Juridiske oplysninger

Ophavsret

Denne vejledning indeholder eneretsinformation, der er beskyttet af ophavsret. Ingen del af denne
vejledning må gengives eller oversættes uden udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra Brainlab.

CE-mærke

• CE-mærkningen angiver, at Brainlab-produktet opfylder de væsentlige krav i
Rådets direktiv 93/42/EØF om medicinsk udstyr (”MDD”).

• I henhold til regler fastlagt af MDD er klassifikation af Brainlab-produktet defi-
neret i den tilhørende Softwarebrugervejledning.

BEMÆRK: Gyldigheden af CE-mærkningen kan kun bekræftes for produkter, som fremstilles af
Brainlab. 

Bortskaffelsesvejledning

Når kirurgiske instrumenter ikke længere skal anvendes, skal instrumentet rengøres for alle
biologiske materialer/biologiske risici, hvorefter instrumentet skal bortskaffes i overensstemmelse
med gældende love og bestemmelser.

Elektrisk og elektronisk udstyr skal bortskaffes i henhold til gældende love og regulati-
ver. For oplysninger angående WEEE-direktivet (Affald af elektrisk og elektronisk ud-
styr) eller relevante stoffer, som kan være til stede i det medicinske udstyr, kan du be-
søge:
www.brainlab.com/sustainability

Salg i USA

Ifølge amerikansk føderal lovgivning kan denne enhed kun sælges af eller efter ordre fra en
læge.

Juridiske oplysninger
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1.3 Symboler

Advarsler

Advarsel
Advarsler er markeret med trekantede advarselssymboler. De indeholder
sikkerhedskritiske oplysninger om potentiel personskade, dødsfald eller andre alvorlige
konsekvenser forbundet med brug eller misbrug af udstyret.

Forsigtighedsregler

Forsigtighedsregler er markeret med runde forsigtighedssymboler. De indeholder vigtige
oplysninger om enhedens potentielle funktionsfejl, svigt, beskadigelse af enheden eller
skade på ejendom.

Bemærkninger

BEMÆRK: Bemærkninger er angivet med kursiv skrift og angiver yderligere nyttige tips. 

Hardwaresymboler

Symbol Forklaring

Type B anvendt del
BEMÆRK: Anvendte dele, som normalt ikke er ledende, og som uden videre kan
fjernes fra patienten. 

Type BF anvendt del
BEMÆRK: Anvendte dele, som er i ledende kontakt med patienten eller har mellem-
lang eller langvarig kontakt med patienten. 

OBS!
BEMÆRK: Brugeren skal konsultere brugervejledningerne og gøre sig bekendt med
sikkerhedsoplysninger som f.eks. advarsler og forholdsregler, der af forskellige grun-
de ikke er placeret på selve udstyret. 

Ækvipotentialitet
BEMÆRK: Identificerer de terminaler som, når de er forbundet med hinanden, brin-
ger de respektive dele af udstyret eller systemet på det samme potentiale, som ikke
nødvendigvis behøver være jordpotentialet. 

Må ikke genbruges
BEMÆRK: Angiver, at det medicinske udstyr kun er beregnet til engangsbrug, eller
til brug på en enkelt patient i en enkel procedure. 

Ikke-steril
BEMÆRK: Angiver, at det medicinske udstyr ikke har gennemgået en sterilisations-
proces. 

Må ikke resteriliseres
BEMÆRK: Angiver, at det medicinske udstyr ikke må resteriliseres. 

Steriliseret med ethylenoxid

GENERELLE OPLYSNINGER

Instrumentbrugervejledning Rev. 3.1 Hvirvelsøjle og traume 7



Symbol Forklaring

Steriliseret med stråling

Må ikke bruges, hvis emballagen er beskadiget

Holdes borte fra sollys

Skal holdes tør

Temperaturgrænser
BEMÆRK: Angiver de temperaturgrænser inden for hvilket, det medicinske udstyr
kan bruges og opbevares sikkert. 

Luftfugtighedsgrænser
BEMÆRK: Angiver det luftfugtighedsområde inden for hvilket, det medicinske udstyr
kan bruges og opbevares sikkert. 

Grænser for atmosfærisk tryk
BEMÆRK: Angiver det atmosfæriske trykområde inden for hvilket, det medicinske
udstyr kan bruges og opbevares sikkert. 

Antal medfølgende artikler

Producentens batchkode

Producentens serienummer

Referencenummer (artikel)
BEMÆRK: Angiver Brainlabs produktnummer. 

Sidste anvendelsesdato
BEMÆRK: Datoen angives iht. ISO 8601 som ÅÅÅÅ-MM-DD. 

Fremstillingsdato
BEMÆRK: Datoen angives iht. ISO 8601 som ÅÅÅÅ-MM-DD. 

Producent

Autoriseret repræsentant i EU

Kapslingsklasse
• Beskyttelse mod fremmedlegemer (tal fra 0 til 6 eller bogstavet X).
• Beskyttelse mod væske (tal fra 0 til 9 eller bogstavet X).

BEMÆRK: Bogstavet X er angivet, hvis der ikke er indsamlet tilstrækkeligt mange
data til at udstyret kan tildeles en kapslingsklasse. 

Symboler
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Symbol Forklaring

Følg anvisningerne i brugervejledningen

I henhold til amerikansk lovgivning må dette udstyr kun sælges af en læge eller efter
en læges ordination

MR-betinget
BEMÆRK: Udgør ingen kendte farer i et nærmere angivet MR-miljø. 

MR-usikker
BEMÆRK: Ikke egnet til brug i MR-miljøet. 

MR-sikker
BEMÆRK: Udgør ingen kendte farer i MR-miljøet. 

Tryk for at bringe udstyret i standbytilstand

Tryk for at tænde og slukke for enheden

Indeholder eller kan indeholde naturgummilatex
BEMÆRK: Naturgummilatex eller tør naturgummilatex indgår i fremstillingen af det
medicinske udstyr eller dets emballage. 

Ikke-pyrogen

Angiver, at udstyret kun er egnet til jævnstrøm

Det er forbudt at sidde på udstyret

Hold hænderne på afstand (fare for klemning)

Indeholder en RF-sender til drift

Klasse II-udstyr

Unik enhedsidentifikator

GENERELLE OPLYSNINGER
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Symbol Forklaring

Se brugervejledningen eller manualen

Medicinsk udstyr

Enkelt patient - til flere anvendelser

Stærkt magnetfelt

Symboler
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1.4 Tilsigtet brug

Brainlab-undervisning

Brainlab anbefaler, at alle brugere deltager i et træningsprogram hos en Brainlab-repræsentant,
før de bruger systemet, af hensyn til en sikker og passende brug.

Forsigtig håndtering af hardware

Systemkomponenter og tilbehørsinstrumenter består af præcise mekaniske dele. De skal
håndteres forsigtigt.

Læs brugervejledninger

Denne vejledning beskriver kompleks medicinsk software eller medicinsk udstyr, som skal
anvendes med forsigtighed.
Det er derfor vigtigt, at alle brugere af systemet, instrumentet eller softwaren:
• Læser denne brugervejledning grundigt inden håndtering af udstyret.
• Til enhver tid har adgang til denne vejledning.

GENERELLE OPLYSNINGER
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2 GENERELLE
INSTRUMENTER

2.1 Instrumentoversigt

Yderligere oplysninger

Detaljerede instruktioner vedrørende brugen af instrumenterne med deres respektive software
findes i softwarebrugervejledningen.

Kompatibilitet

Instrumenterne må kun bruges med systemer eller andre instrumenter, som Brainlab har
specificeret som kompatible. Kontakt Brainlab-support i tilfælde af tvivl om et instruments
kompatibilitet.

Korrekt håndtering

Inden brug er det altid nødvendigt at kontrollere, at hvert instrument er korrekt monteret, og at alle
komponenter er solidt fastgjorte og/eller fastlåste, hvis relevant.
Under brugen er det nødvendigt jævnligt at kontrollere, at alle instrumentets komponenter er solidt
fastgjorte og ikke har flyttet sig eller er blevet beskadiget. Enhver bevægelse af fastgjorte
instrumenter under eller efter patientregistreringen, medfører unøjagtig navigation, hvilket kan
bringe patientens sikkerhed i fare.

Advarsel
De instrumenter, der er beskrevet i denne brugervejledning, er yderst præcise og følsomme
medicinske anordninger, som skal behandles med stor omhu. Hvis et instrument tabes på
gulvet, er korroderet eller på anden måde defekt, skal den lokale Brainlab-support
omgående kontaktes med anmodning om instruktioner for, hvordan der skal gås frem.
Undladelse heraf og fortsat brug af et beskadiget instrument kan føre til alvorlig skade på
patienten.

Advarsel
I tilfælde af mistanke om, at en referenceenhed er flyttet eller beskadiget efter
registreringen, skal brugen omgående afbrydes og enheden verificeres igen. En ændring af
en sporings- eller referenceenheds position efter registrering vil gribe forstyrrende ind i
målingskoordinatsystemet, og dette udgør en risiko for patientens sikkerhed.

Advarsel
I tilfælde af mistanke om, at en instrumentkalibrering er blevet unøjagtig, skal brugen
omgående afbrydes og instrumentet verificeres/valideres igen.

Advarsel
Verificer enheder, som du fornemmer er unøjagtige, på kendte anatomiske pejlemærker
eller ved hjælp af ICM. Udskift unøjagtige enheder, eller returner dem til Brainlab for
yderligere inspektion/testning.

GENERELLE INSTRUMENTER
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Advarsel
Hvis der anvendes markørkugler på eller i nærheden af oscillerende eller vibrerende
instrumenter, skal det jævnligt kontrolleres, at markørkuglerne stadig er sikkert fastgjorte.

Advarsel
Klargør operationsstuen under hensyntagen til, at alt navigeret udstyr skal være synligt til
hver en tid.
Kameraerne skal have uhindret udsyn til de reflekterende markørkugler på
sporingsenheden. Markørkuglerne må ikke maskeres. Ellers er navigering ikke mulig, eller
der kan opstå unøjagtigheder under navigeringen. Planlæg opsætningen på
operationsstuen forud for det kirurgiske indgreb. Kameraet skal have uhindret udsyn til
instrumentets reflekterende markørkugler.
BEMÆRK: Kontrollér, at markørkuglerne til enhver tid er synlige for kameraet. 

Positionering af enhed

Systemet genkender et instrument ud fra den geometriske fordeling af markørkuglerne på dets
sporingsenhed. For at systemet skal kunne identificere et instrument korrekt, skal systemets
markørkugler til enhver tid befinde sig inden for kameraets synsfelt.
For at sikre den bedst mulige genkendelse af sporings- eller referenceenheden skal den placeres
lodret på planet gennem midten af alle markørkugler.

Mulige komplikationer

Brug af visse af Brainlabs produkter kræver, at der udføres en yderligere incision. Derfor kan
følgende komplikationer indtræffe: infektion, lokal smerte, blødning, læsion på blodkar eller nerver,
knoglefraktur eller trombose.

Creutzfeldt-Jakob-kontaminering

Advarsel
Brug ikke Brainlab-instrumenter på patienter, hvor der er mistanke om Creutzfeld-Jakob
sygdom (CJD eller vCJD).

MR-sikkerhed

Medmindre andet er angivet, er instrumenterne MR-usikre.

Sterilisering

Hvis et sterilt instrument, eller en eller flere af dets komponenter, uforsætligt fjernes fra det sterile
felt eller kommer i kontakt med en usteril genstand under udpakning eller klinisk brug, så skal det
steriliseres igen.
Reflekterende markørkugler til engangsbrug må ikke gensteriliseres, da det kan forringe deres
nøjagtighed, hvilket udgør en risiko for patientens sikkerhed. Markørkugler til engangsbrug skal
bortskaffes efter brug.

Advarsel
Medmindre andet er angivet, skal instrumenterne steriliseres før brug. Detaljerede
oplysninger om genforarbejdningsprocedurer, parametre og rengøringsmidler kan ses i
Vejledning til rengøring, desinficering og sterilisering. Genforarbejd genanvendelige
enheder i henhold til beskrivelserne i Vejledning til rengøring, desinficering og
sterilisering.

Instrumentoversigt
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2.2 Reflekterende markørkugler til engangsbrug

Generelle oplysninger

Reflekterende markørkugler til engangsbrug (90 stk.) sættes på referenceenheder og
instrumenter, og gør på den måde systemet i stand til at detektere patientens og instrumenternes
position i det kirurgiske felt.

Produktoplysninger

Sterilitet Ant. Artikelnr.

• Steril
• Til engangsbrug

90 stk. (30 enheder) 41773

Advarsel
Brainlabs navigationssystemer må udelukkende anvendes med markørkugler fra Brainlab
eller Northern Digital Inc. (NDI).

Montering af markørkugler

Figur 1  

Trin

Skru markørkuglerne godt fast med håndkraft på hver af fastgøringsstifterne på sporings- eller
referenceenheden eller instrumentet.

Kontrollér, at markørkuglerne kan skrues på stiften, så der ikke er nogen afstand mellem
kuglen og stiftens base.

Rengøring af markørkugler

Brug kun rene og tørre markørkugler. Hvis en markørkugle bliver våd eller tilsmudset under
proceduren, skal den enten renses og tørres før yderligere brug eller udskiftes. Tilsmudsede
markørkuglers overflade må kun gøres ren med en blød klud fugtet med sterilt vand.

Advarsel
Kontrollér altid før brugen, at den reflekterende overflade er i god tilstand på alle
markørkugler.

GENERELLE INSTRUMENTER
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Advarsel
Hvis en markørkugle på et instrument eller en sporings- eller referenceenhed rengøres eller
udskiftes, skal navigationsnøjagtigheden kontrolleres, før der fortsættes.

Reflekterende markørkugler til engangsbrug
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2.3 Selvklæbende flade markører

Generelle oplysninger

Selvklæbende flade markører bruges til reference med kompatible scannere under registrering.
BEMÆRK: Oplysninger her erstatter ikke brugervejledningen fra scannerproducenten. 

Produktoplysninger

Figur 2  

Navn Scannere Afdækning Arti-
kelnr.

Selvklæbende flade mark-
ører (10 stk.)

• Airo®

• Siemens CT-scannere
• Siemens Artis Zeego

C-armen skal af-
dækkes

19144

Selvklæbende flade mark-
ører til CT-scanner Kompatible CT-scannere 19141

Selvklæbende flade mark-
ører til Zeego

Siemens Artis Zeego 3D rotati-
onsangiografiscanner

C-armen skal ikke
afdækkes 19143

Kontrol af navigationsnøjagtighed

Registrering Positionering

Før Fire markører fastgøres til scanneren af Brainlab-support.

Under registre-
ring Markørerne skal til enhver tid være synlige for kameraet.

Efter
Markørerne behøver ikke forblive i kameraets synsfelt.
Flyt scanneren tilbage til dennes udgangsposition, eller juster kameraet hvis
nødvendigt.

BEMÆRK: De selvklæbende flade markører på scanneren må ikke dækkes af folder på den
sterile afdækning eller andre genstande. 

Registreringsnøjagtigheden afhænger af de selvklæbende flade markørers tilstand.
Kontrollér før brugen, at den reflekterende overflade på alle flade markører er i god tilstand
og ikke skaller af.
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2.4 Instrumentkalibreringsmatrice

Generelle oplysninger

Instrumentkalibreringsmatricen (41874) bruges til:
• Kalibrering af akse, vektor, diameter og spidser på ikke-forkalibrerede instrumenter
• Verificering og validering af kalibreringsnøjagtigheden på forkalibrerede instrumenter

Komponenter

①

② ③

④

⑤

⑥
Figur 3  

Nr. Komponent Funktion

① Referenceplan 1
Kalibrering af:
• mejselspids
• instrumenter med flad spids

② Referenceplan 4
Reference for:
• afstanden til spidsen på instrumenter, der er blevet kali-

breret i V-indsatsen

③ Referenceplan 2
Manuel bestemmelse af spidsens bredde og kalibrering af:
• mejselspids
• instrumenter med flad spids

④ Referenceplan 3 (V-formet
indsats)

Reference for:
• skaftdiameter på instrumenter den V-indsatsen

⑤ Bøsning (eksempel)

Kalibrering af længdeaksen på:
• korte skafter
• skafter, som ikke når referenceplan 4 (når instrumentet er

placeret i den V-indsatsen)

⑥ Omdrejningspunkter
Kalibrering af:
• spidse instrumenter
• skruer

Instrumentkalibreringsmatrice
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2.5 Kalibreringsfantom til CT-scanner

Generelle oplysninger

Kalibreringsfantom til CT-scanner (19148) bruges til at verificere nøjagtigheden af den
automatiske billedregistrering af CT- og angiografidata med Brainlab-softwareprogrammer.

Komponenter

①

②

③

Figur 4  

Nr. Komponent Artikelnr.

①

• Referenceenhed til intraoperativ billeddannelse af kranium
• DrapeLink kraniel referenceenhed

- DrapeLink interface til iCT kalibreringsfantom skal være monte-
ret.

• 19145-01
• 19152-02

- 19142-06

② Forbindelseskomponent Ikke relevant

③ Udskæringer (eksempler) Ikke relevant

Samling og scanning af fantomet

Trin

1. Monter den relevante referenceenhed ① på forbindelseskomponenten ②.

2. Monter tre reflekterende markørkugler til engangsbrug på referenceenheden.

3. Stil fantomet på bordet, og indstil scannerens laserguider på trådkorset på fantomet.

4. Udfør en scanning ved at følge instruktionerne i Softwarebrugervejledningen.

GENERELLE INSTRUMENTER
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Verificering af nøjagtighed

Så snart kalibreringsfantomet til CT-scanner er blevet registreret, bruges udskæringerne på
fantomet til at verificere nøjagtigheden. Vi anbefaler, at nøjagtigheden kontrolleres med jævne
mellemrum.

Figur 5  

Trin

1. Hold pointeren mod en udskæring ③ på fantomet.

2. Verificer, at pointerens faktiske position vises nøjagtigt på navigationsskærmen.

BEMÆRK: I tilfælde af, at positionen på navigationsskærmen gentagne gange afviger fra
pointerens faktiske position, skal du kontakte Brainlab-support. 

Kalibreringsfantom til CT-scanner

20 Instrumentbrugervejledning Rev. 3.1 Hvirvelsøjle og traume



2.6 Scanningsafdækning til patient

Generelle oplysninger

Scanningsafdækningen til patienten (10 stk.) giver mulighed for intraoperativ anvendelse af en
billeddannelsesenhed i forbindelse med et Brainlab-navigationssystem, uden at kompromittere det
sterile felt.
BEMÆRK: Kontrollér udløbsdatoen på afdækningsstykkets emballage. Brug ikke
afdækningsstykket, hvis udløbsdatoen er overskredet. 

Produktoplysninger

Figur 6  

Sterilitet Kompatibilitet Sikkerhed Artikelnr.

• Steril
• Til engangsbrug

Kompatibel med alle Brainlabs navigations-
systemer og/eller referenceenheder. MR-sikker 22182

Advarsel
Brug ikke et skarpt redskab til at åbne transportkassen.

Udpakning og placering af afdækningsstykke

Figur 7  

GENERELLE INSTRUMENTER
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Trin

1. Kontrollér, at pakningen ikke har nogen huller eller rifter, og tag derefter afdækningsstyk-
ket ud af pakningen under sterile forhold.

2. Pak afdækningen ud af den blå plastfolie.

3. Tag hele den gennemsigtige afdækning ud, og læg den på patienten under referenceen-
heden. Kontrollér, at referencemærkatet vender mod referenceenheden som vist herover.

Udfoldning af afdækning

Figur 8  

Trin

1. Hold afdækningen i håndetiketten som vist herover.

2. Mens der holdes fast i afdækningen løftes det første lag op, og laget foldes ud over refe-
rencen ① uden at flytte referenceenhedens position.

3. Træk enden af afdækningen ud i retning af pilen ②.

4. Gentag dette på den anden side, så afdækningen er foldet helt ud fra hoved til fødderne
③.

Afdækning af siderne

③① ②

Figur 9  

Trin

1. Træk afdækningens side ud i pilens retning ①.

2. Gentag på den anden side, sål afdækningen er foldet helt ud ②.

3. Dan en spids med de blå strimler på begge sider af afdækningen, så de former et trekan-
tet vindue over referenceenheden ③.

Scanningsafdækning til patient
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Fasttapning af afdækningen

②① ③ ④

Figur 10  

Trin

1. Fjern de hvide strimler ved at rive mellem de blå pile ①.

2. Fjern den selvklæbende beskyttelsesstrimmel ②.

3. Hold det trekantede vindue på plads, og anbring det hvide bånd, så vinduet holdes
stramt. Gentag derefter på den anden side ③.
BEMÆRK: Det højeste punkt på det trekantede vindue skal placeres således, at det er
over det højeste punkt på referenceenheden, men uden at berøre det. 

4. Fjern alle folder fra vinduet for at sikre kameraets visibilitet ④.

Fastgøring af afdækningen

Figur 11  

Trin

1. Fastgør afdækningen under operationslejet ved at fjerne beskyttelsesstrimlerne og fast-
gøre de medfølgende selvklæbende strimler.
BEMÆRK: Undlad at bevæge det trekantede vindue i afdækningen og berør ikke referen-
ceenheden, når afdækningen fastgøres. 

2. Når de selvklæbende strimler er blevet fastgjort, bør undersiden af bordet være frit.

GENERELLE INSTRUMENTER
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2.6.1 Aftagning af afdækningen

Generelle oplysninger

Afdækningen aftages ved enten at skære den fri eller folde den sammen. Sørg for, at
referenceenheden ikke flyttes.

Sådan skæres afdækningen fri

Trin

1. Skær afdækningen igennem langs midten af patienten. Skær området over det sterile felt
igennem først.

2. Lad afdækningen falde ned på gulvet, og bortskaf det derefter.

Sådan foldes afdækningen sammen

Trin

1. Start ved patientens fødder og fold afdækningen sammen, således at den sterile side
vender opad.

2. Fold afdækningen igen, indtil den er foldet sammen til vinduet over referenceenheden.

3. Den usterile side skal hele tiden vende væk fra patienten, mens afdækningen løftes hen
over hovedet på patienten.

4. Når afdækningen er blevet taget helt af bordet, skal den bortskaffes.

Aftagning af afdækningen
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2.7 Pointere

Generelle oplysninger

Pointere er forkalibrerede instrumenter, der bruges til:
• at udføre pointerbaseret patientregistrering
• at verificere, at registreringsnøjagtigheden opretholdes
• at verificere nøjagtigheden af scannede fluoroskopibilleder

Pointertyper

Figur 12  

Nr. Artikel Funktion Artikelnr.

①
Forlænget pointer med skarp
spids til hvirvelsøjle/traumer/
hofte

• Indsamling af punkter i dybere anatomi-
ske strukturer

• Registrering/navigation på større patien-
ter

53103

② Pointer med skarp spids til
traumer/hvirvelsøjle Generel registrering og navigation 53105

Advarsel
Hvis softwaren angiver en bestemt pointer til et trin i registreringen, skal den pointer
bruges.

Kontrol af pointernøjagtigheden ved hjælp af pointermåleren

Alle pointere leveres med en måler, som er beregnet til at forebygge beskadigelse af pointeren og
til at sikre maksimal nøjagtighed.

Advarsel
Kontrollér altid pointernøjagtigheden inden brug. Hvis pointeren er ubeskadiget, flugter
dens spids med den tilsvarende modstående stift på pointermåleren.

Efter brug skal pointerne altid steriliseres og opbevares i deres tilhørende indsatser i
pointermåleren.

GENERELLE INSTRUMENTER
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2.7.1 Fjernbetjening til påklipsning til engangsbrug

Generelle oplysninger

Fjernbetjening til påklipsning til engangsbrug (20 stk.) (53153) kan bruges i kombination med
forlænget pointer med skarp spids til hvirvelsøjle/traumer/hofte til at aktivere
patientregistrering og softwarekontrol.
BEMÆRK: Fjernbetjeningen til påklipsning til engangsbrug er en engangsartikel og kan ikke
resteriliseres. Inden den sterile emballage åbnes, skal det kontrolleres, at udløbsdatoen ikke er
overskredet. 

Komponenter

②①

③

④

Figur 13  

Nr. Komponent Funktion

① Infrarød LED Detekteres af kameraet, men ikke synlig for det blotte øje.

② Status-LED Viser batteriets status og funktion.

③ Åbning i midten Monteringsgrænseflade til pointeren.

④ Betjeningsknap Aktiverer den infrarøde LED.

Gennemførelse af funktionstest

Inden pointeren fastgøres, er det nødvendigt at gennemføre en funktionstest.

Trin

1. Tag fjernbetjeningen til påklipsning til engangsbrug ud af den sterile emballage.

2. Tryk på kontrolknappen ④, og kontrollér,
• at status-LED’en ② er tændt,
• at den infrarøde LED ① vises som et farvet blink i kameravisningen på navigations-

skærmen.

Advarsel
I tilfælde af synlig lækage fra batteriet inde i den sterile emballage, må emballagen ikke
åbnes, og fjernbetjeningen til påklipsning til engangsbrug skal omgående bortskaffes.

Fjernbetjening til påklipsning til engangsbrug
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Montering af fjernbetjeningen

⑤

④
③
②
①

Figur 14  

Trin

1. Placer den midterste åbning ② over den angivne fastgøringsstift ① på pointerens hånd-
tag.
BEMÆRK: Inden montering skal positionen vælges afhængigt af, om brugeren er ven-
strehåndet ⑤ eller højrehåndet ④.
 

2. Klik fjernbetjeningen til påklipsning til engangsbrug helt fast på pointerens håndtag.

3. Monter de reflekterende markørkugler til engangsbrug ③ på pointeren.
BEMÆRK: Sørg for at fastgøre fjernbetjeningen forsvarligt på stiften på pointeren, og
skrue markørkuglen helt på, indtil der ikke er noget mellemrum mellem kuglen og stiftens
base. 

Afmontering af fjernbetjeningen

①

②
③

Figur 15  

Trin

1. Efter brug skal fjernbetjeningen fjernes fra pointeren.

GENERELLE INSTRUMENTER
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Trin

2. Forud for bortskaffelsen skal alle overflader rengøres med et middel til desinfektion af
overflader.

3. Hvis nødvendigt åbnes huset ved udskæringen ① med et lille, skarpt redskab, og batteri-
et ③ og elektroniske dele ② fjernes og bortskaffes separat.
BEMÆRK: Overvej, om batteriet skal desinficeres, og bortskaf det separat. 

Det er ikke tilladt at ændre enheden. Batteriet må ikke genbruges eller sættes i igen efter
brug.

Fjernbetjening til påklipsning til engangsbrug
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2.7.2 Tekniske specifikationer

Dimensioner og vægt

Dimension Værdi

Højde/længde/bredde 17,3 mm / 53,9 mm / 27,0 mm

Vægt 12 g

Elektricitet

Specifikation Beskrivelse

Strømforsyning 3 V primært lithium-knapbatteri CR2032

Strømforbrug Maks. 36 mW

Strømstyrke 12 mA, jævnstrøm (DC)

Elektrisk sikkerhed I overensstemmelse med IEC 60601-1

LED’er

Specifikation Infrarød LED Status-LED

Bølgelængde 870 nm 570 nm

Betragtningsvinkel ved 50 %
intensitet 120°

Fotobiologisk sikkerhed I overensstemmelse med IEC 62471

Indkapsling

Specifikation Beskrivelse

IP-klassifikation IP44 (i henhold til IEC 60529)

Hus fremstillet i Polyamid 12

Omgivelsesspecifikationer

Opbevaringsbetingelser Driftsforhold

Temperatur 0 °C til 30 °C 10 °C til 40 °C

Luftfugtighed 15 % til 80 % ikke-kondense-
rende

20 % til 80 % ikke-kondense-
rende

Tryk 700 hPa til 1.060 hPa

Bortskaffelse I henhold til gældende lokale bestemmelser om farligt affald

Sterilitet og anvendelighed

Specifikation Beskrivelse

Sterilitetsstatus Steril

Metode Ethylenoxid
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Specifikation Beskrivelse

Holdbarhed Fem år

Anvendelse Til engangsbrug

Tekniske specifikationer
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2.7.3 Elektromagnetisk immunitet

Elektromagnetisk miljø

Fjernbetjeningen til påklipsning til engangsbrug er beregnet til brug i de elektromagnetiske
miljøer, som er angivet i tabellerne i dette kapitel. Kunden eller brugeren skal kontrollere, at
fjernbetjeningen anvendes i et sådant miljø.

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

Immunitetstest IEC 60601 test og
overensstemmelses-
niveau

Retningslinjer - elektromagnetisk miljø

Elektrostatisk udled-
ning (ESD) IEC
61000-4-2

±6 kV ved kontakt
±8 kV via luft

Gulve skal være af træ, beton eller keramiske
fliser.
Hvis gulvet er dækket med syntetisk materiale,
skal den relative luftfugtighed være mindst
30 %.

Strømfrekvens (50/60
Hz) magnetfelt IEC
61000-4-8

3 A/m Skal være på et niveau, der er normalt for et ty-
pisk lokale i et kommercielt eller hospitalsmiljø.

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

Bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr må ikke benyttes tættere på nogen del af
fjernbetjeningen til påklipsning til engangsbrug (herunder kabler) end den anbefalede
sikkerhedsafstand, der er beregnet ved hjælp af den ligning, der gælder for senderens frekvens.

Immunitetstest IEC 60601 testniveau Overens-
stemmelses-
niveau

Retningslinjer - elektromagnetisk
miljø

Ledningsført RF
IEC 61000-4-6

• 3 Veff

• 150 kHz til 80 MHz
3 V 1,2 * √P

Feltbåren RF
IEC 61000-4-3

• 3 V/m
• 80 MHz til 2,5 GHz

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

P = senderens maksimale nominelle udgangseffekt (i watt).
d = den anbefalede sikkerhedsafstand (i meter).b

Feltstyrker fra faste RF-sendere i henhold til en elektromagnetisk undersøgelse af anvendelses-
stedeta skal være mindre end overensstemmelsesniveauet i hvert frekvensområde.b

a Feltstyrken fra faste sendere kan ikke forudsiges teoretisk med nøjagtighed. For at kunne vur-
dere elektromagnetiske omgivelser, som påvirkes af stationære RF-sendere, bør der udføres en
elektromagnetisk undersøgelse af stedet. Hvis den målte feltstyrke på det sted, hvor fjernbetj-
eningen anvendes, overstiger det relevante RF-overensstemmelsesniveau, der er anført herov-
er, skal fjernbetjeningen holdes under op syn for at kontrollere, at driften er normal. Hvis der kon-
stateres unormal drift, kan det være nødvendigt at træffe yderligere foranstaltninger (som f.eks.
at vende eller flytte fjernbetjeningen).

b Over frekvensområdet fra 150 kHz til 80 MHz skal feltstyrken være mindre end [V1] V/m.

Der kan opstå interferens i nærheden af udstyr, der er forsynet med dette symbol.

BEMÆRK: Ved 80 MHz og 800 MHz gælder det højeste frekvensområde. 
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2.7.4 Elektromagnetisk kompatibilitet og emissioner

Elektromagnetisk kompatibilitet: Erklæring

Ved elektrisk medicinsk udstyr skal der tages hensyn til særlige sikkerhedsforanstaltninger med
henblik på elektromagnetisk kompatibilitet. Anordninger må kun installeres og anvendes i
overensstemmelse med de gældende retningslinjer for elektromagnetisk kompatibilitet, som
beskrevet i denne brugervejledning.

RF-emissionsinterferens

Bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr kan påvirke fjernbetjeningen. Fjernbetjeningen til
påklipsning til engangsbrug anvender kun RF-energi til interne funktioner. Af denne grund er
RF-emissionerne meget lave, og det er usandsynligt, at de forårsager interferens på elektronisk
udstyr i nærheden.

Elektromagnetisk miljø

Fjernbetjeningen er beregnet til brug i elektromagnetiske miljøer, hvor de feltbårne RF-
forstyrrelser kontrolleres. Kunden eller brugeren af fjernbetjeningen kan bidrage til at forhindre
elektromagnetisk interferens ved at overholde minimumsafstanden mellem transportabelt og
mobilt RF-kommunikationsudstyr (sendere) og fjernbetjeningen efter nedenstående anvisning.

Sikkerhedsafstande

Der kan forekomme situationer, hvor disse retningslinjer ikke gælder. Elektromagnetisk stråling
påvirkes af absorption og refleksion fra bygninger, genstande og mennesker.

Senderens maksimale
nominelle udgangsef-
fekt

Sikkerhedsafstand i henhold til senderens frekvens (m)

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

0,01 0,12 0,23

0,1 0,38 0,73

1 1,20 2,30

10 3,80 7,30

100 12,00 7,30

For sendere, hvis maksimale nominelle udgangseffekt ikke findes i listen herover, kan den anbe-
falede sikkerhedsafstand i meter (m) bestemmes ved hjælp af den ligning, der gælder for sende-
rens frekvens, hvor P = senderens maksimale nominelle udgangseffekt i watt (W).

BEMÆRK: Ved 80 MHz og 800 MHz gælder sikkerhedsafstanden for det højere frekvensområde. 

Emissionserklæring

Emissionstest Overholdelse Retningslinjer - elektromagnetisk miljø

RF-emissioner CISPR 11 Gruppe 1, klasse B
Fjernbetjeningen egner sig til anvendelse i alle
slags omgivelser, inkl. alm. beboelse og tilsva-
rende, der er direkte forbundet til offentligt
lavspændingsstrømforsyningsnet, som forsy-
ner bygninger til beboelsesformål.

Harmoniske emissioner
IEC 61000-3-2 Ikke relevant

Spændingsudsving/flicke-
remissioner IEC
61000-3-3

Ikke relevant

Elektromagnetisk kompatibilitet og emissioner
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3 IGS-STANDARD-
INSTRUMENTER

3.1 Oversigt

Generelle oplysninger

En række af Brainlabs standardinstrumenter kan bruges til almindelige kirurgiske indgreb på
hvirvelsøjlen. Disse kan købes enkeltvis eller i sæt.

Typer af IGS-standardinstrumenter

②① ③ ④

⑤⑥

Figur 16  

Nr. Komponent Beskrivelse Artikelnr.

①

• Instrumentreferenceenhed
med 3 markørkugler

• Instrumentreferenceenhed
med 4 markørkugler

Naviger forkalibreret:
• syle eller kurvede sonder

Til navigation med spidser, der skal kali-
breres med instrumentkalibreringsma-
tricen:
• syle, lige sonder og mejsler

• 55830-20
• 55830-27

IGS-STANDARD- INSTRUMENTER
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Nr. Komponent Beskrivelse Artikelnr.

②

• Instrumentreferenceenhed
til manuel kalibrering stør-
relse ML

• Instrumentreferenceenhed
til manuel kalibrering stør-
relse L

Til navigation med spidser, der skal kali-
breres med instrumentkalibreringsma-
tricen:
• syle, lige sonder og mejsler

• 55830-25
• 55830-29

③

• Instrumenthåndtag Softgrip
Universal

• Instrumenthåndtag Softgrip
Gearshift

• Blødt håndtag med silikonegummibe-
lægning

• Kan monteres valgfrit

• 55830-15
• 55830-10

④
• Sonde, lige 3,5 mm
• Sonde, lige 4,5 mm
• Sonde, kurvet 4,5 mm

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

Den kurvede sonde er kun kompatibel
med:
• 55830-20 og 55830-27

• 55830-43
• 55830-40
• 55830-45

⑤
• Mejsel, kort
• Mejsel, lang

Kompatibel med:
• 55830-25 og 55830-29

• 55830-55
• 55830-50

⑥
• Syl, 3 mm
• Syl, 4 mm

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

• 55830-35
• 55830-30

Brug aldrig et instrumenthåndtag i kombination med en hammer.

Advarsel
Brug ikke instrumenter, som har en instrumentreferenceenhed til manuel kalibrering
størrelse ML eller L monteret, sammen med instrumenter, der er kalibreret med en
instrumentadapterenhed, hvis de har samme størrelse sporingsenhed.

Yderligere instrumentspidser

Figur 17  

Yderligere instrumentspidser med tilsvarende interface kan være tilgængelige fra
tredjepartsproducenter af implantater. Orienteringsstiftens længde og position (pil) bestemmer den
kompatible instrumentreferenceenhed.
BEMÆRK: Forsøg aldrig at bruge instrument og referenceenhed sammen, hvis instrumentets
skaft ikke kan fastgøres forsvarligt. 

Oversigt
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3.2 Instrumentreferenceenheder

Generelle oplysninger

En instrumentreferenceenhed kan fastgøres på et instrument i fire forskellige forudbestemte
positioner for at optimere synligheden. Instrumentreferenceenheden skal have 3 eller 4
markørkugler monteret, afhængigt af enhedens geometri.

Kalibrering

Hver instrumentreferenceenhed har enten ”pre-calibrated” (forkalibreret) eller ”calibration with
ICM4” (kalibrering med ICM4) indgraveret (se pilene). Endvidere kan forkalibrerede enheder have
en guldfarvet markering.

Figur 18  

Montering af instrumentreferenceenhed

①
③②

⑤

④

Figur 19  

Trin

1. Vælg håndtag og instrumentspids.

2. Positionér referencerenheden, så pilen ① peger mod instrumentets spids, og sørg for, at
nummeråbningerne ③ på enheden flugter med orienteringsstifterne ② for på den måde
at gøre enheden så synlig som mulig under brug.
BEMÆRK: Vælg den tilsvarende position (1-4) i softwaredialogen med valg af forkalibre-
ret instrument. 

3. Skub referenceenheden på instrumentspidsen, indtil den klikker på plads.

4. Skub håndtaget ⑤ over instrumentets grænseflade ④, indtil det klikker på plads. Kontrol-
lér, at håndtaget er korrekt fastgjort.

IGS-STANDARD- INSTRUMENTER
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4 REFERENCEENHEDER
4.1 X-Press referenceenhed

Generelle oplysninger

X-Press referenceenheden har:
• Et justeringsled, så referenceenheden kan orienteres optimalt i forhold til kameraets synsfelt
• En snaplåsmekanisme således at referenceenheden kan afmonteres under indgrebet og

genmonteres med den samme orientering, uden at der går nogen registreringsoplysninger tabt

Patientreferencering

Advarsel
Patientreferencerne skal monteres så tæt som muligt på interesseområdet, men på en
måde, så de ikke er i vejen for det udstyr, der bruges til det efterfølgende kirurgiske
indgreb.

Advarsel
Indsæt knogleankre til patientreferencering omhyggeligt og undgå at beskadige kritiske
strukturer som blodkar, nerver osv.

Advarsel
Vurder altid stabiliteten af patientreferencerne, inden registreringsproceduren påbegyndes.
Selv den mindste bevægelse medfører unøjagtig sporing af instrumentet, hvilket kan være
farligt for patienten.

Advarsel
Bevæg aldrig patientreferencerne efter udførelse af patientregistrering, da dette gør
registreringen ugyldig og forårsager unøjagtig patientbehandling i det videre forløb.

Komponenter

① ② ③ ④ ⑤

Figur 20  

REFERENCEENHEDER
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Nr. Komponent Funktion Artikelnr.

①
Referenceenhed T-geometri X-Press
Referenceenhed Y-geometri X-Press

Kompatibel med X-Press
knoglefiksatorer med 1 eller
2 stifter.

52410
52411

② X-Press knoglefiksator med 1 stift (stør-
relse S, M, L)

Grænseflade mellem refe-
renceenhed og knogle.

52421
52422
52423

③
X-Press knoglefiksator med 2 stifter
Flip-Flop, X-Press knoglefiksator med 2
stifter

52420
52429

④ X-Press borelære med 2 stifter
Styrer afstandsmålet for pla-
cering af Schanzskruen i
knoglen.

52425

⑤ X-Press skruenøgle til rygklemmer og
knoglefiksator med 1 pind

Fastgør X-Press knoglefik-
sator med 1 stift. 52424

BEMÆRK: Knoglefiksatorer må kun bruges med en tilsvarende X-Press referenceenhed (T-
eller Y-geometri). 

Før registrering

Advarsel
Før registreringen indledes er det nødvendigt at gennemføre en række bevægelsestest for
at kontrollere, at den monterede knoglefiksator er frit bevægelig i incisionsstedet uden at
udøve trækspændinger på væv under den efterfølgende procedure. Hvis en belastning af
tilstødende væv er sandsynlig, så skal incisionen forlænges for at reducere
knoglefiksatorens eventuelle pres på tilstødende væv, da den ellers kan bøje eller gå løs og
dermed forårsage unøjagtigheder i navigationen.

Efter montering

Advarsel
Undlad at anvende kraft eller at dreje på knoglefiksatorer eller referenceenheder, efter at de
er blevet fastgjort på patienten.

X-Press referenceenhed
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4.1.1 Schanzskruer til engangsbrug

Generelle oplysninger

Schanzskruer til engangsbrug benyttes til at fastgøre knoglefiksatorer direkte til patientens
knogle og dermed skabe en stabil understøtning for fastgøring af referenceenheder og navigation.

Typer

Figur 21  

Knogle-
fiksator

Skrue Artikelnr.

1 stift
Schanzskruer til engangsbrug 5 mm/150 mm (10 stk.) 54902

Schanzskruer til engangsbrug 5 mm/200 mm (10 stk.) 54903

2 stift

Schanzskruer til engangsbrug 3 mm/100 mm (10 stk.) 54900

Schanzskruer til engangsbrug 3,2 mm x 100 mm (10 stk.) 54922

Schanzskruer til engangsbrug 4 mm/130 mm (10 stk.) 54901

AO Schanzskruer til engangsbrug 3,2 mm x 100 mm 99104

AO Schanzskruer til engangsbrug 4 mm x 125 mm 99101

AO Schanzskruer til engangsbrug 4 mm x 125 mm (10 stk.) 54908

AO Schanzskruer til engangsbrug 5 mm x 175 mm (10 stk.) 54909

Sterilitet

Schanzskruer til engangsbrug leveres usterile og skal steriliseres før brug. Skruerne er til
engangsbrug og skal derfor bortskaffes efter brug.

Montering

Placer Schanzskruen bikortikalt, når det er muligt.
Monokortikal fastgørelse eller brug af Schanzskruer til engangsbrug med forkert diameter eller
længde kan føre til en ustabil fastgørelse eller resultere i, at Schanzskruen til engangsbrug
utilsigtet trækkes ud af knoglen, når knoglefiksatoren strammes.

Fastgør kun Schanzskruer til knoglestrukturer, som er dækket med tyndt væv som f.eks.
hoftebenskammen, og undgå at gennembore muskelvæv. Overdreven muskelbevægelse
kan bøje skruen.

REFERENCEENHEDER
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4.1.2 X-Press knoglefiksator med 1 stift

Generelle oplysninger

X-Press knoglefiksator med 1 stift (størrelse S, M, L) findes i tre størrelser. Den kan tilpasses
forskellige metoder og passer til de fleste patienter.
BEMÆRK: Sørg for at vælge den passende størrelse til den pågældende procedure. 

Samling og fastgøring af knoglefiksatoren

⑥

⑤

③

①

④

②

Figur 22  

Trin

1. Skru grebet ② i indsatsen ①.

2. Skru spændemøtrikken ③ på indsatsen.

3. Skru de samlede dele ①, ② og ③ i røret med pigge ④.

4. Skub den samlede knoglefiksator over Schanzskruen ⑥.

5. Brug skruenøglen ⑤ til at stramme fikseringsskruen og spændemøtrikken en anelse.
BEMÆRK: Inden fikseringsskruen spændes helt fast, skal X-Press referenceenheden
fastgøres og justeres, så der ikke er nogen forhindringer for referenceenheden inden for
kameraets synsfelt. 

6. Hvis der anlægges en lille incision i knoglen til fastgøring af fiksatoren, skal Schanzskruen
føres ind i incisionen først. Herefter kan knoglefiksatoren skubbes over Schanzskruen, og
det fortandede rør placeres direkte på knoglens overflade.
BEMÆRK: Dette forhindrer, at det fortandede rør beskadiger de det omkringliggende
bløddele. 

Advarsel
Hvis X-Press knoglefiksator med 1 stift, størrelse S, kan ikke fastgøres forsvarligt til
knoglen igennem den primære incision, så er en yderligere incision nødvendig i området,
hvor knoglen er dækket af mindre væv.

Sikker afmontering

Fjern både fikseringsskruen ② og spændemøtrikken ③, og løft derefter langsomt knoglefiksatoren
af Schanzskruen. Når fikseringsenheden er fjernet, skrues Schanzskruen ud, og
fikseringsenheden fjernes.
BEMÆRK: Skru aldrig Schanzskruen ud, hvis X-Press knoglefiksatoren med 1 stift stadig er
fastgjort. Tag kun denne fremgangsmåde i betragtning, hvis enheden ikke kan fjernes ved hjælp af
den normale procedure. 

X-Press knoglefiksator med 1 stift
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4.1.3 X-Press knoglefiksator med 2 stifter

Generelle oplysninger

X-Press knoglefiksator med 2 stifter har en dobbeltsidet grænsefladeplade til fastgøring af en
referenceenhed, mens Knoglefiksator X-Press Flip-Flop med 2 stifter har et flip-flopdesign,
som gør det muligt at fastgøre referenceenheden på begge sider af knoglefiksatoren.

Samling og fastgøring af knoglefiksatoren

①

②

③

Figur 23  

Trin

1. Da knoglefiksatoren ikke kan rotere, er det nødvendigt at overveje referenceenhedens
orientering, før Schanzskruerne skrues ind i knoglen.

2. Brug et par matchende huller ① på borelæren som positioneringsguide, og indfør to
Schanzskruer ② gennem hullerne (i pilens retning).
BEMÆRK: Ved brug af Schanzskruer til engangsbrug med en særlig hurtigkoblingsgræn-
seflade (såsom en AO-hurtigkobling) må borelæren ikke anvendes, da skruen er større
end hullerne i borelæren, og borelæren derfor ikke kan fjernes efter boringen. 

3. Bor skruerne ind i knoglen.

4. Løsn fikseringsskruen ③ på knoglefiksatoren helt, og skub den over Schanzskruerne.
Fastgør fikseringsenheden så tæt som muligt på knoglen eller knogleoverfladen.
BEMÆRK: Fastgør kun knoglefiksatoren til den runde del af Schanzskruen. 

5. Spænd fikseringsskruen med håndkraft for at fastgøre fiksatoren (i pilens retning). Det er
ikke nødvendigt med værktøj, da knoglefiksatoren kan spændes tilstrækkeligt med hånd-
kraft.

BEMÆRK: Brainlab anbefaler at bruge 4 mm Schanzskruer til X-Press knoglefiksator med 2
stifter. 

Sikker afmontering

Løsn fikseringsskruen ③, og løft derefter langsomt knoglefiksatoren af Schanzskruerne. Skru
Schanzskruerne ud, og fjern dem, efter fikseringsenheden er fjernet.
BEMÆRK: Hvis knoglefiksatoren af en eller anden årsag ikke kan tages af Schanzskruerne, kan
skruerne skæres over under fiksatoren og skrues ud separat. 

REFERENCEENHEDER
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4.1.4 Referenceenhed, X-Press

Rotation af knoglefiksatorer på Schanzskruer

① ②

Figur 24  

Nr. Knoglefiksator Rotation mulig?

① X-Press knoglefiksator med 1 stift Ja - forud for fastgørelse

②
• X-Press knoglefiksator med 2 stifter
• Flip-Flop, X-Press knoglefiksator med 2 stifter

Nej

Samling og justering af referenceenheden

① ②

③

Figur 25  

Trin

1. Skru klemmeskruen ② i snaplåsen ① og kontrollér, at enheden er forsvarligt fastspændt.

Referenceenhed, X-Press
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Trin

2. Enhedens orientering justeres ved at løsne klemmeskruen en anelse og justere referen-
ceenhedens drejning og hældning ved at rotere den om sit eget skaft ③.

Undgå justering med tænder på tænder

Figur 26  

Sørg for en sikker forbindelse ved at sikre, at tænderne på referenceenhedens justerbare led
sidder i de passende riller og ikke på andre tænder.

Undgå ustabil ledjustering

① ②

Figur 27  

Et hørbart klik angiver, at det andet led befinder sig i den korrekt stabile position ①.
Anbring eller stram ikke det andet led i en ustabil position ②.

REFERENCEENHEDER
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Montering af referenceenheden på knoglefiksatoren

①

②

③

Figur 28  

Denne procedure gælder både for knoglefiksatorer med 1 og 2 stifter.

Trin

1. Klem siderne på snaplåsens klemme ① sammen for at åbne klemmens kæber.

2. Sæt snaplåsens skaktstifter ② i de modsvarende huller ③ i knoglefiksatorens grænsefla-
deplade (i pilens retning).

3. Slip snaplåsens klemme, og sørg for, at skaftstifterne er sikkert placeret i de modsvaren-
de huller i grænsefladepladen.

Advarsel
Hvis referenceenhedens stifter ikke kan føres helt ind i grænsefladepladen, skal Brainlab
straks kontaktes med anmodning om råd om, hvordan man fortsætter. Brug af beskadiget
udstyr kan forårsage alvorlig tilskadekomst af patienten.

Sikker afmontering

Referenceenheden fjernes ved at klemme snaplåsen ① sammen for at åbne klemmens kæber og
derefter løfte enheden lodret op af grænsefladepladen. Undlad at løsne skruemøtrikken på
knoglefiksatoren.
BEMÆRK: Referenceenheder kan fjernes under savning for at undgå risikoen for, at de flytter sig. 

Referenceenhed, X-Press
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4.2 Reference-X-klemme til hvirvelsøjle og
røntgengennemskinnelig klemme

Generelle oplysninger

Begge hvirvelsøjlereferencer gør det muligt for navigationssystemet at spore den hvirvel, som
referencerne er fastgjort til, mens den røntgengennemskinnelige klemme til hvirvelsøjlen er
udviklet til registrering af patienten ved hjælp af intraoperativ billedoptagelse med reduceret
forekomst af metalartefakter i billederne.

Komponenter

①

②
③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑩
⑨

⑪

⑦

⑪

Figur 29  

Komponent Artikelnr.

• Referenceenhed til rygklemmer med 3 markørkugler
• Referenceenhed til rygklemmer med 4 markørkugler

• 55753
• 55759

• X-referenceklemme til hvirvelsøjle, str. S, L
• Røntgengennemskinnelig referenceklemme til hvirvelsøjle

• 55751, 55752
• 55756

X-referenceklemme til hvirvelsøjle, 40 mm forlængerstykke 55754

REFERENCEENHEDER
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Samling og fastgøring af referenceenheden

①

②
③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑩
⑨

⑪

⑦

⑪

Figur 30  

Trin

1. Hvis X-referenceklemmen til hvirvelsøjle benyttes, skal der vælges en klemme af pas-
sende størrelse, og dens position overvejes på grundlag af den efterfølgende kirurgiske
procedure.
BEMÆRK: Hvis nødvendigt forbindes forlængerstykket ⑤, ⑧ (ekstraudstyr) til klemmen
⑪, hvor det spændes fast ved hjælp af topmøtrikken på forlængerstykket ⑨.
 

2. Fastgør referenceenheden ⑦ til grænsefladen på klemmens base ④ for enden af klem-
men (eller på forlængelseskoblingen), og fastgør den ved hjælp af topmøtrikken på refe-
renceenheden ⑥.

3. Udfør en lille incision over hvirvlen, som skal registreres, og skub de lukkede klemmekæ-
ber gennem incisionen.

4. Åbn kæberne en anelse enten ved at skrue klemmehjulet ③ på den røntgengennemskin-
nelige klemme løs, eller ved at løsne låsemøtrikken ⑩ på X-klemmen i den retning, som
er anført på instrumentet.
BEMÆRK: Hvirvelreferencen må ikke fastgøres på andet væv eller dele af nervesyste-
met. 

5. Anbring klemmens tænder over torntappen (processus spinosus) ved at holde kilen, og ②
og spænde hjulet på klemmen, indtil kilen når stopstiften ①, eller ved at spænde låsemø-
trikken på X-klemmen.
BEMÆRK: Fastgør den røntgengennemskinnelige referenceklemme til hvirvelsøjlen
på en måde, så referenceenhedens metaldele er uden for de fluoroskopiske billeder eller
3D-scanningsvolumenet. Hvis muligt vippes referenceenheden til en skrå vinkel i forhold
til kroppens længdeakse. 

Advarsel
Brug kun X-referenceklemmen til hvirvelsøjle, hvis den kan placeres således, at den ikke er
til gene for efterfølgende trin under indgrebet.

Reference-X-klemme til hvirvelsøjle og røntgengennemskinnelig klemme
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Anvend moderat kraft, indtil klemmen er forsvarligt fastgjort, og monter om muligt
spændestykket uden brug af værktøj. Hold fast i klemmen ved kilen med den anden hånd,
mens du drejer på hjulet.

Justering af referenceenhedens position

①
②

Figur 31  

Trin

1. Sørg for, at X-klemmens kæber er symmetrisk placerede, når X-klemmen skrues sam-
men.
BEMÆRK: Kontrollér, at alle skruer er fastspændte, og at klemmens tænder griber godt
fast. Brug om nødvendigt skruenøglen. 

2. Den vandrette position justeres ved at løsne topmøtrikken ② på enheden, og derefter
spænde den forsvarligt fast igen.

3. Referenceenhedens hældning og vinkel justeres ved at løsne justeringsskruen ①, og de-
refter spænde den forsvarligt fast igen.

Fjernelse af referenceenhed fra torntappen (processus spinosus)

Trin

1. Referenceenheden fjernes ved at skrue topmøtrikken på referenceenheden ② løs.

2. Klemmens kæber åbnes ved at skrue klemmehjulet på den radiolucente klemme løs, eller
ved at dreje låsemøtrikken på X-klemmen i den retning, som er anført på instrumentet.

3. Frigør forsigtigt tænderne fra knoglen, og tag klemmen af.

REFERENCEENHEDER
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4.3 Universelt referencesæt til hvirvelsøjle

Generelle oplysninger

Universelt referencesæt til hvirvelsøjle er udviklet til patientregistrering til brug med navigeret
hvirvelsøjlekirurgi. Sættet er særligt nyttigt til intraoperativ billedoptagelse med CT eller C-arme.

Komponenter

① ②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

Figur 32  

Komponent Artikelnr.

Skruetrækker 55758-30

Referenceklemme til hvirvelsøjle, 40 mm forlængerstykke 55761-02

Referenceenhed til hvirvelsøjle til referenceklemme i kulstof (4-kuglet geo-
metri) 55761

Referenceklemme til hvirvelsøjle i kulstof med skyder 55758

Snaplåse til referenceenhed, X-Press 52419

Flip-Flop, X-Press knoglefiksator med 2 stifter 52429

Advarsel
Universelt referencesæt til hvirvelsøjle må kun bruges med de ovennævnte kompatible
komponenter.

Universelt referencesæt til hvirvelsøjle
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Samling og fastgøring af referenceenheden

① ②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

Figur 33  

Trin

1. Fastgør markørkugler, og skrueenhed ④ på referenceenheden ③.

2. Fastgør referenceenheden til grænsefladen ⑤ på adapteren ⑥ eller på klemmens for-
længerstykke ②.

3. Spænd den samlede adapter eller forlængerstykket forsvarligt fast på klemmens grænse-
flade ⑦.

4. Juster referenceenhedens vandrette position, og gør enheden forsvarligt fast ved at
spænde enhedens skrueknap fast.

5. Klemmen ⑨ åbnes ved at trække skyderen ⑧ op til den lille bule til den øvre holdepositi-
on og derefter åbne referenceklemmens arme med håndkraft.

6. Luk klemmen om torntappen (processus spinosus) ved at skubbe skyderen ned (brug kun
lidt kraft), og spænde den fast med skruetrækkeren ①.
BEMÆRK: Kontrollér, at alle skruer er strammet godt, og at grænsefladens tænder har
fået et godt greb. 

Advarsel
Øg fikseringskraften forsigtigt for at undgå patientskader som f.eks. skader torntappen
(processus spinosus). Hvis patienten lider af osteoporose, kan enheden utilsigtet anlægge
for stort tryk på hvirvlen, hvis den ikke anvendes med omtanke.

REFERENCEENHEDER
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Fjernelse af referenceenhed fra torntappen (processus spinosus)

Trin

1. Drej skruetrækkeren ① mod uret for at løsne skyderen ⑧.

2. Skub skyderen op til den lille bule og ind i den øvre holdeposition; åbn derefter reference-
klemmens arme ⑨ med håndkraft.

3. Klemmen kan hurtigt justeres ved at bevæge skyderen med håndkraft, så længere der ik-
ke er anvendt fikseringskraft.
BEMÆRK: Tryk skyderen på den ribbede side for at aktivere den hurtige justering. Når
skyderen er under spændekraft, griber den automatisk fat i skruemekanismen og kan kun
bevæges med skruetrækkeren. 

Efter registrering

Når patientregistreringen er afsluttet, må fikserings- og justeringsskruerne ikke åbnes eller
justeres. Hvis referencesættet går løs, skal registreringen gentages, inden man kan fortsætte.

Universelt referencesæt til hvirvelsøjle
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4.4 Sæt med tilbehør til anterior/lateral/skråvinklet
spinal referencering

Generelle oplysninger

Sæt med tilbehør til anterior/lateral/skråvinklet spinal reference (55070) er udviklet til brug
ved anteriore, laterale og skråvinklede spinale tilgange.

Komponenter

①

②

③

④

⑤

⑥⑦

Figur 34  

Nr. Komponent Artikelnr.

① Referenceenhed Ikke relevant

② Tilslutningsrør (130 mm og 160 mm) Ikke relevant

③ Inserter Ikke relevant

④ Beskyttelsesmuffer Ikke relevant

⑤
• Lumbar fikseringsskrue, lang
• Lumbar fikseringsskrue, kort

• 55070-86
• 55070-83

⑥ Fastgøringsanordning til enheden Ikke relevant

⑦ Fikseringsmøtrik (2 stk.) 55070-90

Advarsel
Brug kun skruesæt fra Brainlab til placering af skruer, og brug kun en fikseringsskrue med
gevind med den specificerede længde og diameter. Brug af en fikseringsskrue med forkert
diameter kan resultere i ustabil fastgøring.

REFERENCEENHEDER
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Isætning af fikseringsskrue

①

②

③

① ②+

Figur 35  

Trin

1. Vælg en lang eller en kort fikseringsskrue ① på grundlag af patientens størrelse.

2. Placer fikseringsskruen i inserteren ② og kontrollér, at skruen griber fat.

3. Vælg den beskyttelsesmuffe ③, der passer til længden på den valgte fikseringsskrue.

4. Før forsigtigt beskyttelsesmuffen ind i incisionen, ned til knogleoverfladen.

5. Sæt fikseringsskruen i, og sæt derefter inserteren (① + ②) i beskyttelsesmuffen.

6. Skru fikseringsskruen ind i ryghvirvlen ved hjælp af inserteren. Skruen må ikke fastgøres i
væv eller andre bevægelige anatomiske strukturer.

7. Fjern inserteren.

8. Skru hele gevindet ind i ryghvirvlen under fluoroskopisk kontrol; placer skruen, så efterføl-
gende montering af referenceenheden er mulig.
BEMÆRK: Hvis anatomien ikke giver mulighed for dette, kan referenceenhedens stabili-
tet ikke garanteres, og der skal vælges en anden registreringsmetode. 

Advarsel
Hvis der anvendes et automatisk bor, må der kun bores med den laveste hastighed for at
sikre maksimal kontrol over boredybden. Fikseringsskruen må ikke bøjes under boringen.

Advarsel
Undgå at foretage flere boringsforsøg, da dette kan svække knoglen og øger risikoen for
postoperative træthedsbrud. Stop boringen, når den modsatte kortikale knogle er nået.

Sæt med tilbehør til anterior/lateral/skråvinklet spinal referencering
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Montering af forbindelsesrør

①

②

⑥

③

④ ⑤

Figur 36  

Trin

1. Vælg et forbindelsesrør på en størrelse, der svarer til fikseringsskruens længde.

2. Skub forbindelsesrøret ③ over fikseringsskruen ② og ind i beskyttelsesmuffen ①. An-
bring forbindelsesrøret således, at det giver mulighed for efterfølgende montering af refe-
renceenheden.

3. Forbindelsesrørets tænder skal placeres direkte på knogleoverfladen og ikke på bløddele.
BEMÆRK: Hvis forbindelsesrøret indføres uden beskyttelsesmuffen, skal det sikres, at
fikseringsskruen anbringes på tilstrækkelig afstand af væv, blodkar og andre vigtige struk-
turer for at undgå, at disse strukturer beskadiges. 

4. Vend referenceenhedens grænseflade ④, så referenceenheden efterfølgende kan fastgø-
res og være fuldt synlig i kameraets synsfelt uden at udgøre en forhindring i operationsfel-
tet.

5. Sæt holdemøtrikken ⑥ i inserteren ⑤, og brug inserteren til at spænde holdemøtrikken
fast i forbindelsesrøret.

6. Fjern inserteren efter fastspændingen.

REFERENCEENHEDER
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Montering af referenceenhed

①

②

③ ④

Figur 37  

Trin

1. Kontrollér, at forbindelsesrøret ① er forsvarligt fastgjort.

2. Skru referenceenhedens fastgøringsanordning ③ fast enten på venstre eller højre side af
referenceenhedens grænseflade ②, afhængig af kameraets position.

3. Før referenceenhedens endestykke ④ ind i referenceenhedens fastgøringsanordning.

4. Juster referenceenheden, så den vender mod kameraet, og spænd fastgøringsanordnin-
gen fast.

Advarsel
Skru ikke fikseringsskruen ud, hvis forbindelsesrøret stadig er fastgjort. Dette kan medføre
ekstrem afskrabning af corticalis. Tag kun dette trin i betragtning, hvis anordningen ikke
kan fjernes fra fikseringsskruen.

Sæt med tilbehør til anterior/lateral/skråvinklet spinal referencering
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4.5 Referencehovedbånd

Generelle oplysninger

Referencehovedbånd (10 stk.) og referenceenhed til hovedbånd er en referenceanordning
specielt beregnet til tilfælde, hvor det ikke er muligt at fiksere hovedet.

Brug kun referencehovedbåndet, når navigation af en sund femur er påkrævet, for
eksempel ved indsætning af marvsøm i femur.

Komponenter

②①

Figur 38  

Nr. Komponent Artikelnr.

① Referenceenhed til hovedbånd 41877

② Referencehovedbånd (10 stk.) 41878

REFERENCEENHEDER

Instrumentbrugervejledning Rev. 3.1 Hvirvelsøjle og traume 55



Samling og fastgøring af referenceenheden

Figur 39  

Trin

1. Inden referencehovedbåndet fastgøres, skal patienten lægges i operationsstilling og be-
net fastgøres med en arthroskopiholder.

2. Fjern beskyttelsesfolien fra bagsiden af hovedbåndets plade.

3. Anbring referencehovedbåndet ② rundt om patientens lår, i nærheden af knæet, således
at det ikke kommer i vejen for det kirurgisk indgreb. Fastgør det i positionen med fastgø-
relsesdelen.
BEMÆRK: Hvis båndet flytter sig på benet, kan det forårsage unøjagtigheder i registrerin-
gen. 

4. Fastgør referenceenheden ① til forbindelsesstykket på hovedbåndet.

Sterilitet

Anvendelse Sterilitet

Referenceenhed til hoved-
bånd
Referencehovedbånd

Registrering Kan være usteril

Navigation Skal steriliseres

Afmontering af referencehovedbåndet

Fjern referencehovedbåndet, når registreringen af alle tre billeder af den raske femur er afsluttet.

Advarsel
Under registrering må det raske ben ikke flyttes eller fjernes fra benstøtten. Det kan
medføre unøjagtig registrering.

Advarsel
Hvis referencehovedbåndet strammes for meget under et længerevarende kirurgisk
indgreb (mere end to timer), kan der opstå fordybninger på patientens lår på grund af
trykket. Disse fordybninger forsvinder normalt i løbet af 24 timer.

Referencehovedbånd
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4.6 Kraniereferencesæt

Generelle oplysninger

Kraniereferencesæt (B11002) giver mulighed for fleksibel referencesporing af patienter under
kranielle og kæbekirurgiske indgreb i kombination med Fluoro 3D eller iCT. Det er ikke nødvendigt
at immobilisere patienten for at sikre sporingen.

Komponenter

① ②

③

④
⑤

Figur 40  

Nr. Komponent Artikelnr.

① Kraniereferencebase 52129

② Kraniereferenceenhed 52122

③ Håndtag til skrueblade (KLS Martin) 52127

④ Skruetrækkerblade (KLS Martin) 52171

⑤ KLS Martin knoglefikseringsskrue 1,5 mm x 6 mm (5 stk.), til engangs-
brug 52170

Sterilitet

Anvendelse Vejledning Artikelnr.

Kraniereferenceenhed
Registrering Kan være usteril

52122
Navigation Skal steriliseres

KLS Martin knoglefikseringsskrue 1,5 mm x 6 mm (5 stk.),
til engangsbrug Skal steriliseres 52170

BEMÆRK: Hvis der kun bruges én referenceenhed, skal alle instrumenter og procedurer
anvendes i sterile omgivelser. 

REFERENCEENHEDER
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4.6.1 Skruetrækker

Generelle oplysninger

Skruetrækkeren skal samles først, før du følger samlingstrinnene for kraniereferencebasen.

Tips om isætning/fjernelse af skruer

• Ved at skylle skruen i NaCl mindskes friktionen, og det bliver lettere at skrue skruen i.
• Det er lettere at sætte skruen i vinkelret på knoglen end i en skrå vinkel.
• Hvis patienten har en høj knogledensitet, er det muligt at forbore for at gøre det lettere at skrue

skruen ind i knoglen.
- Ved forboring må borets diameter ikke være større end 1,1 mm og dybden maksimalt 5 mm.

Følg skrueproducentens anvisninger vedrørende forboring.
• Normalt er skruetrækkerens vægt tilstrækkelig til at fjerne skruen fra knoglen.

Advarsel
Hvis der lægges for meget tryk på skruehovedet, kan skruehovedet blive revet ud af
knoglen, når skruetrækkeren fjernes. For stort tryk kan også medføre, at skruehovedet
flækker eller går i stykker.

Samling af skruetrækkeren

①

②

③

Figur 41  

Trin

1. Træk den forreste manchet ② på håndtaget ③ tilbage.

2. Indsæt skruetrækkerbladet ① i håndtaget, og løsn manchetten.

Advarsel
Brug kun implanterbare skruer og tilhørende skruetrækkere, som er godkendt af Brainlab.
Brug af implanterbare skruer og skruetrækkere, der ikke er godkendt af Brainlab, til
fastgøring af referencen kan forringe navigationsnøjagtigheden og udgøre en risiko for
patienten.

Skruetrækker
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4.6.2 Samling og montering

Generelle oplysninger

Følgende trin viser:
• Samling og montering af kraniereferencebasen
• Montering af den usterile enhed
• Fjernelse af den usterile enhed og montering af en steril enhed

Samling og montering af kraniereferencebasen

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

Figur 42  

Trin

1. Desinficer det område på patienten, som kraniereferencebasen skal monteres på.
BEMÆRK: Placer referenceenheden, så den ikke er i vejen for kirurgen og samtidig er
fuldt synlig uden forhindringer i kameraets synsfelt. Endvidere bør det sikres, at knogle-
densiteten er tilstrækkelig høj til at enheden kan placeres. 

2. Fastgør referenceenhedens fastgøringsgrænseflade ⑦ til basen ③ (i pilens retning); brug
justeringsmøtrikken ⑧ til at fastgøre den forsvarligt.

3. Udfør en incision på patienten, hvorigennem røret ① skal indføres.
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Trin

4. Sæt røret på basen gennem bunden (i pilens retning), og spænd forsigtigt rørets topmø-
trik ⑥ fast på toppen.

5. Placer den samlede kraniereferenceenhed på patientens kranium, og før røret ind i inci-
sionen.

6. Indfør en KLS Martin-knoglefikseringsskrue 1,5 mm x 6 mm til engangsbrug ⑤ gen-
nem røret.

7. Brug skruetrækkeren til at skrue skruen helt ind i knoglen, indtil den er forsvarligt fastgjort.
Anvend ikke et for stort nedadrettet tryk, da dette kan forårsage brud på kraniet.
BEMÆRK: Hvis det anvendte rør har et vindue, løsnes skruen ca. en halv omgang mod
uret. Det gør det lettere at fjerne enheden, når proceduren er udført. 

8. Tryk let på kraniereferencebasen for at sætte stifterne ② i patientens kranium.

9. Drej rørets topmøtrik med uret for at trykke stifterne ind i knoglen og fastgøre kranierefe-
rencebasen.

Montering af den usterile enhed

①

②

③

④

Figur 43  

Trin

1. Før den usterile kraniereferenceenhed ned over stiften på samlingsoverfladen ③, og
stram topmøtrikken ②.

2. Løsn topmøtrikken på røret ① og justeringsmøtrikken ④ for at placere enheden, så den
er synlig for kameraet.

3. Stram både ① og ④, før registreringen indledes.

Samling og montering
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Advarsel
Løsn ikke nogen af skruerne på referenceenheden efter registrering af patienten. Kun
enhedens topmøtrik kan skrues af, når referenceenheden skal udskiftes.

Fjernelse af den usterile enhed og montering af en steril enhed

①

Figur 44  

Trin

1. Efter registreringen: skru den usterile referenceenhed løs, og fjern den.

2. Afdæk patienten som normalt.

3. Udfør et snit i afdækningen, så samlingsstykkets grænseflade ① er synlig.

4. Herefter skal en steril assistent eller sygeplejerske montere og fastspænde den sterile re-
ferenceenhed på grænsefladen.

5. Når den sterile referenceenhed er forsvarligt fastgjort, kan patientnavigationen begynde.

REFERENCEENHEDER
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4.6.3 Fjernelse af kraniereferencesæt

Generelle oplysninger

Følgende to procedurer viser, hvordan kraniereferencebasen fjernes:
• Fjernelse af kraniereferencebasen (standardprocedure)
• Fjernelse af kraniereferencebasen (fremgangsmåde for rør med kighul)

Fjernelse af kraniereferencesæt (standardprocedure)

①

Figur 45  

Trin

1. Skru kraniereferenceenheden løs, og fjern den.

2. Løsn rørets topmøtrik ①.

3. Skru skruen ud med skruetrækkeren.

4. Fjern kraniereferencebasen ved at trække den opad.

Fjernelse af kraniereferencesæt
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Fjernelse af kraniereferencesæt (fremgangsmåde for rør med kighul)

Figur 46  

Trin

1. Skru kraniereferenceenheden løs, og fjern den.

2. Skru rørets topmøtrik løs, og fjern den helt fra røret.

3. Fjern kraniereferencebasen ved at trække den opad over røret.

4. Brug vinduet (pilen) som hjælp til at se skruetrækkerens position på skruen, hvis skruen
er synlig. Skru skruen løs, og fjern den med skruen ud med skruetrækkeren. Løft røret
bort.

5. Hvis skruen ikke er synlig, skal røret forsigtigt løsnes og fjernes. Skru skruen ud med
skruetrækkeren, og fjern den.
BEMÆRK: Hvis skruen blev løsnet en halv omgang ved monteringen, skal røret skubbes
til siden for at få det fri af skruen og løftes væk. 
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4.7 CT-registreringsmatricer

Generelle oplysninger

CT-registreringsmatricer (55749-01, 55749-02, 55749-03) er udviklet til automatisk
patientregistrering til navigeret hvirvelsøjle- og kraniekirurgi. De er nyttige til intraoperativ
billeddannelse med 3D CT- og Cone Beam CT.
CT-registreringsmatricer bruges sammen med Brainlab-navigationssystemer og softwaren
Automatic Image Registration.
Den detaljerede arbejdsgang for automatisk registrering vha. CT-kranielle og
hvirvelsøjleregistreringsmatricer er beskrevet i softwarebrugervejledningen til Automatic
Image Registration.

Komponenter

① ② ③

Figur 47  

Nr. Komponent Artikelnr.

① Åben kirurgi (rygrad) 55749-01

② Lille incision (rygrad) 55749-02

③ Minimalt invasiv (kranie og rygrad) 55749-03

Hvordan det bruges

CT-registreringsmatricen er udviklet til automatisk patientregistrering. Den detaljerede
arbejdsgang er beskrevet i softwarebrugervejledningen til Automatic Image Registration.
Enhedens forventede levetid er 500 genbearbejdnings- og brugscyklusser.

Advarsel
Funktionsevnen kan kun garanteres inden for den forventede levetid. Fortsat brug derefter
kan forøge sandsynligheden for fejl eller forkert funktion (unøjagtighed).

Advarsel
Påsæt altid nye, ubrugte markørkugler på registreringsmatricerne før brug.

Advarsel
Den valgte matrice skal anbringes tæt på interesseområdet og inden for scannerens
rekonstruerede 3D-volumen (for flere oplysninger henvises til Softwarebrugervejledning til
Automatic Image Registration).
Brug kun scanningsafdækning til patienten fra Brainlab for at undgå risiko for kontaminering og
for at sikre, at kameraet kan se markørkuglerne.
Oplysninger om, hvordan markørkuglerne påsættes korrekt på stifterne, findes i det relevante
afsnit i denne vejledning. Se de relaterede links for yderligere oplysninger.

CT-registreringsmatricer
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Advarsel
Bekræft registrering før hver kirurgisk behandling for at undgå at forvolde skade på
patienten.
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4.8 Støttearm til CT-registreringsmatrice (53089)

Generelle oplysninger

Støttearmen til CT-registreringsmatrice er udviklet til brug med softwaren Automatic Image
Registration til navigeret hvirvelsøjle- og kraniekirurgi.
Støttearmen er udviklet til direkte montering på operationsbordets skinne og til anbringelse af CT-
kraniel- og hvirvelsøjleregistreringsmatricen i nærheden af interesseområdet.
BEMÆRK: Støttearmen skal bruges usteril og over patientscanningsafdækningen og kan ikke
autoklaveres. 

Komponenter

Støttearmen består af følgende komponenter:

①

Figur 48  

Nr. Komponent Artikel Nr.

① Støttearm til CT-registreringsmatrice 53089

Sådan anvendes støttearmen til CT-registreringsmatrice

Støttearmen bruges til at anbringe CT-kraniel og hvirvelsøjleregistreringsmatricen. Den
detaljerede arbejdsgang er beskrevet i softwarebrugervejledningen til Automatic Image
Registration.

Trin

1. Monter sideskinneadapteren på operationsbordet før scanning, og sørg for, at den sidder
over patientscanningsafdækningen.

2. Sæt støttearmens carbonstang i skinneklemmen, og luk håndtaget.

3. Indsæt og fastgør CT-kraniel og hvirvelsøjleregistreringsmatricen ved at lukke hånd-
taget på støttearmen.

4. Anbring matricen vha. teleskopet og de to kugleled.

Advarsel
3D-kameravolumenet skal indeholde matricens blå del for automatisk at kunne registrere
med CT-kraniel og hvirvelsøjleregistreringsmatricen.

Advarsel
Brug kun scanningsafdækning til patienten fra Brainlab for at undgå risiko for forurening
og for at sikre, at kameraet kan se markørkuglerne.

Støttearm til CT-registreringsmatrice (53089)
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Følg serviceanvisningerne i Softwarebrugervejledning til Automatic Image Registration, og
udfør regelmæssig servicekontrol som beskrevet med henblik på at konstatere eventuelle
skader.
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Støttearm til CT-registreringsmatrice (53089)
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5 INSTRUMENTADAPTERE
5.1 Enheder og klemmer

Generelle oplysninger

Instrumentadaptersættet (sæt med 2 eller 4) leveres med instrumentadapterklemmer og
enheder i forskellige størrelser. Det gør det muligt at montere en instrumentadapter, så den
passer til det instrument, der ønskes brugt til navigation.

Komponenter

① ② ③

Nr. Navn Artikelnr.

①

Instrumentadapterklemme, str. S
Instrumentadapterklemme, str. M
Instrumentadapterklemme, str. L
Instrumentadapterklemme, str. XL

55101
55102
55103
55104

INSTRUMENTADAPTERE
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Nr. Navn Artikelnr.

②

Instrumentadapterenhed, str. M
Instrumentadapterenhed, str. ML
Instrumentadapterenhed, str. L
Instrumentadapterenhed, str. XL

41798
41799
41801
41802

③ Værktøj til Instrumentadapter 55061

BEMÆRK: Enhver instrumentadapterklemme kan sættes på enhver enhed. Hvis enheden
udskiftes med en enhed i en anden størrelse, skal instrumentet omkalibreres og verificeres, inden
der fortsættes. 

Korrekt håndtering af instrumentadaptere

Advarsel
Kontrollér, at adapteren er stor nok til instrumentet. Jo større instrument, desto større
adapter skal der bruges. En adapter, der er for lille, kan resultere i upræcis kalibrering eller
navigation.

Montering af enheden på instrumentadapterklemmen

①

②

③

Figur 49  

Trin

1. Vælg den ønskede Instrumentadapterklemme og Instrumentadapterenhed.
BEMÆRK: Jo større instrument, desto større enhed skal du bruge. 

2. Indsæt enhedens skaft ② i klemmen ①, og juster tænderne på begge komponenter.

3. Spænd fikseringsskruen ③ fast med håndkraft eller med værktøjet til instrumentadap-
teren. Kontrollér, at enheden er sikkert fastgjort til klemmen.

Enheder og klemmer
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Montering af klemmen på instrumentet

①

②

Figur 50  

Trin

1. Monter klemmen ① over instrumentet.
BEMÆRK: For at opnå den højeste sporingsnøjagtighed skal klemmen fastgøres så tæt
som muligt ved instrumentets spids uden at røre ved patienten. 

2. Fastgør enheden således, at enhedens længste arm er på linje med instrumentets akse.

3. Spænd fikseringsskruen ② fast med håndkraft for at fastgøre instrumentets adapterklem-
me.
BEMÆRK: Brug værktøjet til instrumentadapteren, hvis det er nødvendigt. 

INSTRUMENTADAPTERE
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5.2 Softgrip-instrumentadapterklemme (str. L og XL)

Generelle oplysninger

Softgrip-instrumentadapterklemmen (str. L og XL) er designet til registrering af kirurgiske
instrumenter, der normalt ikke kan navigeres.
Instrumentadapterklemmerne kan tilpasses følgende diameterintervaller:

Komponent Artikelnr. Diameterinterval

Softgrip-instrumentadapterklemme, str. L 55113 7 mm til 16 mm

Softgrip-instrumentadapterklemme, str. XL 55114 13 mm til 24 mm

Komponenter

①

②

③ ④

Figur 51  

Nr. Komponent Artikelnr.

①
Softgrip-instrumentadapterklemme, str. L
Softgrip-instrumentadapterklemme, str. XL

55113
55114

②

Instrumentadapterenhed, str. M
Instrumentadapterenhed, str. ML
Instrumentadapterenhed, str. L
Instrumentadapterenhed, str. XL

41798
41799
41801
41802

③ Skruetrækker
(valgfri) 55758-30

④ Skruetrækker 41796-27A

BEMÆRK: Enhver instrumentadapterklemme kan sættes på enhver enhed. Hvis enheden
udskiftes med en enhed i en anden størrelse, skal instrumentet omkalibreres og verificeres, inden
der fortsættes. 

Softgrip-instrumentadapterklemme (str. L og XL)
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Montering af enheden på softgrip-instrumentadapterklemmen

①

②

③

Figur 52  

Trin

1. Vælg din instrumentadapterklemme og instrumentadapterenhed.
BEMÆRK: Jo større instrument, desto større enhed skal du bruge. 

2. Indsæt enhedens skaft ② i klemmen ①, og pas tænderne på begge komponenter ind ef-
ter hinanden.

3. Spænd fikseringsskruen ③ med håndkraft eller ved hjælp af skruetrækkeren, og sørg
for, at enheden er sikkert fastgjort til klemmen.

INSTRUMENTADAPTERE
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Montering af klemmen på instrumentet

①

②

Figur 53  

Trin

1. Monter klemmen ① over instrumentet.
BEMÆRK: For at opnå den højeste sporingsnøjagtighed skal klemmen fastgøres så tæt
som muligt ved instrumentets spids uden at røre ved patienten. 

2. Fastgør enheden således, at enhedens længste arm er på linje med instrumentets akse.

3. Spænd fikseringsskruen ② fast med håndkraft for at fastgøre instrumentets adapterklem-
me.
BEMÆRK: Brug om nødvendigt skruetrækkeren. 

4. Bekræft, at adapteren er monteret korrekt på instrumentet, ikke kommer i kontakt med pa-
tienten og ikke er til hindring for lægen.

Softgrip-instrumentadapterklemme (str. L og XL)
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5.3 Forlængerstykke til instrumentadapter 50 mm

Generelle oplysninger

Figur 54  

Forlængerstykket til instrumentadapter 50 mm (55016) er designet til at blive brugt mellem en
instrumentadapterklemme og en instrumentadapterenhed, hvor der kræves mere plads.
BEMÆRK: Hvis det navigerede instrument udsættes for stød, anbefales det at anvende
forlængerstykket til instrumentadapter 50 mm med softgrip-instrumentadapterklemmen. 

Montering af forlængerstykke til adapter

①

②

④

③

Figur 55  

Trin

1. Vælg den ønskede instrumentadapterklemme og instrumentadapterenhed.
BEMÆRK: Jo større instrumentet er, jo større enhed skal man bruge. 

2. Indsæt forlængerstykket til adapteren ② i klemmen ③, og pas tænderne på begge kom-
ponenter ind efter hinanden.

3. Indsæt enhedens skaft ① i forlængerstykket til adapteren ②, og pas tænderne på begge
komponenter ind efter hinanden.

4. Spænd fikseringsskruen ④ fast med håndkraft eller ved hjælp af værktøjet til instru-
mentadapteren, og sørg for, at enheden er sikkert fastgjort til klemmen.

INSTRUMENTADAPTERE

Instrumentbrugervejledning Rev. 3.1 Hvirvelsøjle og traume 75



5.4 Instrumentadapter til kirurgisk motorsystem

Generelle oplysninger

Instrumentadapteren til kirurgiske motorsystemer (41840) er udviklet til navigation af
motoriserede bor. Den kan bruges til enheder med en indkapslingsdiameter på mellem 26 og
40 mm.

Komponenter

①

②

③

Figur 56  

Nr. Komponent

① Fikseringsskrue

② Adapterenhed

③ Adapterklemme

Advarsel
Brug aldrig instrumentadapteren til kirurgisk motorsystem med ikke-kompatible
instrumenter.

Instrumentadapter til kirurgisk motorsystem
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Montering af adapteren

①

③

②

Figur 57  

Trin

1. Placer adapteren, så den ikke udgør en forhindring for kirurgens arbejde under operatio-
nen.

2. Kontrollér, at klemmen ③ lukker kapslingen, og spænd fikseringsskruen ② fast med
håndkraft.

3. Placer enheden ①, så kameraet altid kan spore markørkuglerne.

INSTRUMENTADAPTERE
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Instrumentadapter til kirurgisk motorsystem
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6 STYREENHEDER
6.1 Nålesæt til pedikeladgang

Generelle oplysninger

Nålesæt til pedikeladgang til manuel kalibrering (55843) er et sæt med kirurgiske instrumenter
til minimalt invasiv placering af K-wirer i thorakolumbale pedikler.

Før brug

Afhængig af softwaren udføres enten manuel kalibrering eller spids-rekalibrering før brug.

Komponenter

①

③②

④

Figur 58  

Nr. Komponent Artikelnr.

① Styrerør 1,8 mm til pedikeladgangsnål (manuel kalibrering)
55844

② Sporingsenhed (integreret)

③

• Trokarindsats til pedikeladgangsnål (engangsbrug)
- Skal steriliseres

• Trokarnåleindsats til pedikeladgang til engangsbrug (5 stk.)
- Leveres steril

• 55845-01
• 55846

STYREENHEDER
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Nr. Komponent Artikelnr.

④
• K-wirer 2,5 mm/200 mm (5 stk.), til engangsbrug
• K-wirer 2,8 mm/450 mm (5 stk.), til engangsbrug

• 52479
• 52485

Advarsel
Kontrollér, at pedikeladgangsnålens styrerør ikke bøjes under indføringen i pediklen.

Advarsel
Sørg for, at pedikeladgangsnålens styrerør er kalibreret med trokarindsatsen.
BEMÆRK: Nålesættet kan kun bruges med K-wirer og trokarindsatser, som Brainlab har
specificeret som kompatible. 

Samling af nålesæt til pedikeladgang

①

Figur 59  

Trin

1. Sæt trokarindsatsen ① i styrerøret, og drej det med urets retning, indtil fjederlåsen griber
fat.

2. Skru de reflekterende markørkugler til engangsbrug fast på sporingsenhedens monte-
ringsstifter med håndkraft.

Advarsel
Dybden af den indsatte K-wire styres ikke af det navigerede styrerør til
pedikeladgangsnålen.

Nålesæt til pedikeladgang
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6.2 Borestyr

Generelle oplysninger

Et borestyr bruges til navigation af borehoveder og/eller K-wirer.

Grundlæggende komponenter

①

② ③
⑤

④

Figur 60  

Nr. Komponent Artikelnr.

① Borehoved Forskellige

② Borestyrsrør Forskellige

③ Håndtagsbase Ikke rele-
vant

④ Fikseringsmøtrik Ikke rele-
vant

⑤

• Borestyrshåndtag med 3 markørkugler
• Borestyrshåndtag med 4 markørkugler
• Kompakt borestyrshåndtag med 4 markørkugler (bruges med Cirq-ro-

botsystemet)

• 41839
• 55839
• 56203

Samling af borestyret

Trin

1. Indsæt styrerøret ② gennem håndtagets base ③.
BEMÆRK: Kontrollér, at røret ikke er vippet. 

2. Drej røret mod uret for at stramme det.
BEMÆRK: Røret må ikke løsnes under brug. 

3. Kun for standardborestyret: Juster borestyrshåndtaget med 3 eller 4 markørkugler til
den bedst egnede vinkel. Kontrollér, at tænderne på håndtagets grænsefladelås er place-
ret korrekt.

4. Gør håndtaget ⑤ fast ved hjælp af fikseringsskruen ④.

5. Skru markørkuglerne på sporingsenhedens fastgøringsstifter med håndkraft. Kontrollér, at
det er forsvarligt fastspændte.

STYREENHEDER
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Tilgængelige borestyrsrør

Styrerør Robotstyret boring Artikelnr.

Borestyrsrør 2,4 mm x 150 mm

Kompatibelt med Cirq-systemet

41839-27

Borestyrsrør 3,2 mm x 150 mm 41839-30

Borestyrsrør 2,6 mm x 150 mm 41839-60

Borestyrsrør 3,2 mm x 200 mm 41839-31

Borestyrsrør 2,6 mm x 200 mm 41839-61

Borestyrsrør 3,0 mm x 150 mm

Ikke kompatibelt med Cirq-systemet

41839-20

Borestyrsrør 2,5 mm x 150 mm 41839-80

Borestyrsrør 1,8 mm x 180 mm 41839-70

Borestyrsrør 5,0 mm x 180 mm 55839-10

Borestyrsrør 4,5 mm x 200 mm 41839-40

Advarsel
Diameteren på borestyrsrøret skal svare til diameteren på borehovedet eller K-wiren, som
skal bruges, og den skal være egnet til den tiltænkte anvendelse. I modsat fald kan
navigationen være unøjagtig, hvilket kan være til fare for patienten.

Tilgængelige borehoveder

Bits Dybdekontrol Robotstyret boring Artikelnr.

Borehoved 2,4 mm AO-skaft
Understøtter dybde-
kontrol

Kompatibelt med Cirq-sy-
stemet

41839-28

Borehoved 2,6 mm AO-skaft 41839-65

Borehoved 3,2 mm AO-skaft 41839-36

Borehoved 2,4 mm AO-skaft

Understøtter ikke
dybdekontrol

Ikke kompatibelt med Cirq-
systemet

41839-29

Borehoved 2,6 mm AO-skaft 41839-69

Borehoved 3,2 mm AO-skaft 41839-35

Borehoved 4,5 mm AO-skaft 41839-45

Borestyr
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6.3 Tilbehør til borestyr

Generelle oplysninger

Afhængigt af borehovedet og borestyrets rør fås der ekstra tilbehør til borestyret.

Standardtilbehør

①

②

③

④

⑤

Figur 61  

Nr. Komponent Artikelnr.

① Dybdekontrol til borestyr 41839-50

②
• Skarp trokar til borestyrsrør 1,8 mm
• Stump trokar til borestyrsrør 5 mm x 180 mm

• 41839-75
• 55839-50

③

Reduktionsmanchet til borestyr:
• 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 Vævsbeskyttende muffe til borestyrsrør 5,0 mm x 180 mm 55839-40

⑤ Håndtag til vævsbeskyttende muffe 55839-45

Tilbehør til Cirq-borestyr

Artikelnr.

Indsættelig dybdekontrol til borestyr 41839-51

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

• 55839-64
• 55839-66
• 55839-62

STYREENHEDER
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6.3.1 Dybdekontrol til borestyr

Generelle oplysninger

Dybdekontrol til borestyr kan hvis ønsket benyttes til at indstille den maksimalt påkrævede
boredybde.

Advarsel
Sørg inden brug for, at den påkrævede boredybde er indstillet korrekt, og at
dybdekontrolrøret er strammet godt ved hjælp af kontramøtrikken.

Samling

①

②
③

④

⑤

Figur 62  

Trin

1. Skru dybdekontrollen til borestyret ② fast på borestyrets håndtag ①, og juster hånd-
taget til den bedst egnede vinkel.
BEMÆRK: Sørg for, at håndtagets tænder låses fast i den rette position. 

2. Indstil den maksimale boredybde ved hjælp af dybdekontrolrøret til borestyret ④ (millime-
terskalaen viser den faktiske maksimale boredybde).

3. Fastgør dybdekontrolrøret forsvarligt ved hjælp af ③.
BEMÆRK: Egnede borehoveder ⑤ er mærket ”Supports Depth Control” (Understøtter
dybdekontrol) og har et stopanslag (se pilen), som sikrer, at borehovedet rettes korrekt
ind efter dybdekontrollens skala og borestyrets rør. 

Advarsel
Brug kun dybdekontrollen til borestyr sammen med specificerede Brainlab-borehoveder,
som understøtter dybdekontrol og er forsynet med det tilsvarende mærke.

Dybdekontrol til borestyr
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6.3.2 Stump og skarp trokar til borestyrsrør

Generelle oplysninger

En borestyrstrokar kan efter ønske bruges til gøre minimalt invasiv indsætning af borestyrsrøret
gennem en lille incision.

Inden brug

Borestyret skal først verificeres eller valideres sammen med borestyrsrøret.
BEMÆRK: Verificering og validering af et borestyrsrør kan kun udføres, hvis der ikke er påsat
trokar. 

Indsætning af trokar

①

Figur 63  

Trin

1. Juster håndtaget til den bedst egnede vinkel.
BEMÆRK: Sørg for, at håndtagets tænder låses fast i den rette position. 

2. Spænd håndtaget fast i den ønskede position ved hjælp af trokarens låsemøtrik ①.

3. Sæt den egnede trokar i den bageste ende af borestyrsrøret.

4. Skru trokaren godt fast på låsemøtrikken (mod uret).
BEMÆRK: Sørg for, at trokarens spids stikker frem af den forreste ende af borestyrsrøret. 

5. Før borestyret ind gennem en lille incision, indtil det ønskede mål nås.

6. Når borestyret er placeret korrekt, skrues trokaren med uret (som vist af pilen) og fjernes
fra røret.
BEMÆRK: Borestyrsrøret kan nu bruges til navigation af borehoveder eller K-wirer. 

Advarsel
Diameteren på borestyrets rør skal svare til diameteren på borehovedet eller K-wiren, som
skal bruges til indgrebet. I modsat fald er der ikke nogen garanti for nøjagtig navigation, og
det kan medføre alvorlig skade på patienten.

STYREENHEDER
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6.3.3 Vævsbeskyttende muffe til borestyrsrør

Generelle oplysninger

Den vævsbeskyttende muffe til borestyrsrør 5 mm x 180 mm kan efter ønske bruges til at
navigere K-wirer ved minimalt invasiv traume- eller spinalkirurgi.

Samling af beskyttelsesmuffen og håndtaget

①

②

③

Figur 64  

Trin

1. Fastgør håndtaget til den vævsbeskyttende muffe ③ til den modsvarende grænsefla-
de på den vævsbeskyttende muffe ①.
BEMÆRK: Sørg for, at stifterne på håndtaget sættes i de modsvarende åbninger på den
vævsbeskyttende muffe. 

2. Når stifterne er placeret korrekt, skal håndtaget fastgøres forsvarligt ved hjælp af kontra-
møtrikken ②.

Fastgøring af beskyttelsesmuffen til borestyret

Trin

1. Samling af borestyret.

2. Skub beskyttelsesmuffen ① over borestyrsrøret.

3. Afhængig af indgrebet, der skal gennemføres, indsættes enten en trokar eller boresty-
rets reduktionsmanchet på borestyrsrøret fra bagsiden af borestyrets håndtag, indtil
det klikker fast i låsemøtrikken.

Vævsbeskyttende muffe til borestyrsrør
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7 FLUOROREGISTRERINGS-
SÆT

7.1 Oversigt over Fluoro-hardware til
automatisk registrering

Generelle oplysninger

Et fluoro-registreringssæt muliggør registrering af fluoroskopiske 2D- eller 3D-scanninger og/eller
billeder ved hjælp af en C-arm og et Brainlab-navigationssystem.

Tilgængelige fluoro-registreringssæt

Registrering Registreringssæt Artikelnr.

Kun 2D-data
Registreringssæt til 2D C-arme 55705

Håndholdt 2D Fluoro-registreringsenhed 55741

Både 3D- og 2D-
data

2D/3D Fluoro-hardware til automatisk registrering til 3D
C-arme
• Skal have 2D-registreringsringen tilsluttet (2D/3D Fluoro-

opgraderingssættet til 3D C-arm)

55720
• 55715-20

Kun 3D-data

3D Fluoro-hardware til automatisk registrering til 3D C-
arme 55715

3D Fluoro-hardware til automatisk registrering til Ziehm
Vision RFD 3D 19154

Advarsel
Registreringssættene må kun bruges i forbindelse med C-arme, der er godkendt af
Brainlab som kompatible. Brainlab påtager sig intet ansvar ved anvendelse af ikke-
godkendte C-arme.

Montering på C-arme

En Brainlab-supportspecialist skal kalibrere registreringssættet med C-armen for at muliggøre
registrering af billedoptagelserne.

Advarsel
Hvis der registreres fejl eller uacceptable unøjagtigheder, er det nødvendigt at kontakte
Brainlab-support for at få C-armen omkalibreret med navigationssystemet.

Advarsel
C-armens balance kan påvirkes ved montering af et registreringssæt. Undgå at anbringe C-
armen i ekstreme positioner, når registreringssættet er monteret.

FLUOROREGISTRERINGS- SÆT
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Advarsel
C-armen med det påmonterede fluoro-registreringssæt må ikke roteres under
operationsbordet.

Reflekterende skiver til hardware til automatisk registrering

Antal reflekterende skiver, som skal
være synlige

2D/3D Fluoro-hardware til automatisk registrering til
3D C-arme

Mindst fem3D Fluoro-hardware til automatisk registrering til 3D
C-arme

Registreringssæt til 2D C-arme

BEMÆRK: Brug kun reflekterende skiver fra Brainlab med fluoro-registreringssæt. 

Isætning af reflekterende skiver

Hvis et registreringssæt ikke benytter referenceenheder, skal sættet med reflekterende skiver til
fluoro-registreringssæt (7 stk.) eller (21 stk.) (41775) (55775) indsættes i holderne på
registreringssættet.

① ② ③ ④

Figur 65  

Trin

1. Ret skiven koncentrisk ind efter holderen, således at den flade side med den reflekteren-
de folie vender udad ①.

2. Tryk skiven ind i holderen, indtil den klikker på plads ②. Hvis skiven sætter sig fast, kan
man trykke på forsiden af skiven i nærheden af det fjedermonterede kugleleje ③.
BEMÆRK: Når man hører et klik, er skiven indsat korrekt. Skiverne må ikke vippes. 

3. Gentag trin 1-2, indtil alle skiver er sat i og flugter med overfladen af registreringssættet
④.

BEMÆRK: Hvis systemets kamera ikke kan detektere registreringssættet, skal det kontrolleres, at
C-armens afdækning er monteret korrekt, og at de reflekterende skiver er i god stand. 

Oversigt over Fluoro-hardware til automatisk registrering
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7.2 Registreringssæt til 2D C-arme

Generelle oplysninger

Registreringssæt til 2D C-arme (55705) bruges til at optage 2D fluoroskopiske billeder til
registrering og må kun bruges i kombination med C-arme, som har en 9 tommer billedforstærker.

Komponenter

①

②

③

Figur 66  

Nr. Komponent

① Registreringssæt

② Fikseringsskrue

③ Aftagelig kalibreringsplade

Montering af registreringssæt

Trin

1. Afdæk C-armen og kontrollér, at afdækningen ikke bliver beskadiget eller skygger for de
reflekterende skiver i kameraets synsfelt.
BEMÆRK: Hvis registreringssættet skal afdækkes, er det ikke nødvendigt at afdække bil-
ledforstærkeren. 

2. Monter registreringssættet ① på billedforstærkeren og anbring C-armen (med registre-
ringssættet påmonteret), så det ikke kan komme i kontakt med patienten eller referen-
ceenheden under brugen.
BEMÆRK: Sørg for, at sættet er på linje med og centreret på billedforstærkerens plan. 

3. Spænd fikseringsskruen ② godt fast og kontrollér, at den ikke er placeret i kameraets
synsfelt.

4. Sørg for, at den aftagelige kalibreringsplade er monteret.

FLUOROREGISTRERINGS- SÆT
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Sterilitet

Registreringssættet kan steriliseres før brug eller afdækkes med en godkendt steril, gennemsigtig
afdækning fra Brainlab.

Montering af kalibreringspladen

① ② ③

Figur 67  

Trin

1. Placer den aftagelige kalibreringsplade under registreringssættet ①.

2. Mens kalibreringspladen holdes fast med den ene hånd, så den ikke falder ned, justeres
udskæringen på registreringssættet med udskæringen på den aftagelige kalibreringspla-
de ②.
BEMÆRK: Sørg for, at kalibreringspladen er afbalanceret og tilpasset, samt at der ikke er
noget mellemrum mellem kalibreringspladen og registreringssættet. 

3. Luk alle tre låsegreb og sørg for, at kalibreringspladen er forsvarligt fastgjort til registre-
ringssættet ③.

Opbevaring

Placeringen af fluororegistreringssættet på billedforstærkeren må ikke ændres efter scanning af
billederne. Efter aftagning af den aftagelige kalibreringsplade, skal det sikres, at den forbliver
steril, og at den opbevares i sterile omgivelser.

Registreringssæt til 2D C-arme
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7.3 Håndholdt 2D Fluoro-registreringsenhed

Generelle oplysninger

Håndholdt 2D Fluoro-registreringsenhed (55741) er et mobilt instrument til intraoperativ
optagelse af 2D fluoroskopiske billeder til brug i kombination med en 9 tommer eller 12 tommer C-
arm. Registreringsenheden er ikke fastgjort på en C-arm og skal holdes af kirurgen under
billedoptagelsen.

Komponenter

①

② ③

④

Figur 68  

Nr. Komponent Artikelnr.

① Hoved til registreringsenhed Ikke relevant

② Stopanslag Ikke relevant

③ Registreringsenhedens legeme Ikke relevant

④ Håndtag til 2D Fluoro-registreringsenhed 55742

Sterilitet

Steriliser registreringsenheden og håndtaget før brug, eller hvis de forlader det sterile felt.

Brug af gummibånd

Til at begynde med er de to plastholdere sat på det lille gummibånd. Hvis du har behov for det
store gummibånd, skal begge plastholdere flyttes over på det store gummibånd. Kontrollér, at det
valgte gummibånd og korrektionspladen er kompatible med C-armen.

Gummibånd Min. diameter på C-armen Maks. diameter på C-armen

Lille (S) 290 mm 350 mm

Stor (L) 350 mm 390 mm

Gummibåndene skal udskiftes mindst én gang om året. Gummibåndene leveres som en del
af sættet med engangsartikler (DePuy Synthes). Nærmere oplysninger om bestilling fås
ved henvendelse til Brainlab-support.

FLUOROREGISTRERINGS- SÆT
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Tilbehørskomponenter

①

②③④⑤
Figur 69  

Komponent Artikelnr.

① Selvklæbende puder til engangsbrug (50 stk.) og gummibånd (2
stk.) til 2D fluoro-registrering 55746

②
Korrektionsplade til håndholdt 2D Fluoro-registreringsenhed
(9 tommer eller 12 tommer billedforstærker) med fastgøringsklem-
mer

55744, 55745

③ Gummibånd (S, L) Ikke relevant

④ Plastikbøsninger Ikke relevant

⑤ Selvklæbende puder til engangsbrug Ikke relevant

Montering af korrektionspladen

Når den bruges i forbindelse med konventionelle C-arme, skal der monteres en korrektionsplade
på C-armen.
BEMÆRK: C-arme med flade paneler bør ikke anvendes med tilbehøret håndholdt 2D Fluoro-
registreringsenhed. 

①

②

③

④

Figur 70  

Trin

1. Gør gummibåndet rent med isopropanol. Lad det tørre.

2. Aktivér C-armens bremser, eller gør C-armen fast manuelt, hvis bremserne ikke kan akti-
veres.

Håndholdt 2D Fluoro-registreringsenhed

92 Instrumentbrugervejledning Rev. 3.1 Hvirvelsøjle og traume



Trin

3. Træk gummibåndet over C-armen ③, indtil det er tilstrækkeligt langt væk fra enden af rø-
ret.

4. Gør korrektionspladens overflade ren med isopropanol. Lad den tørre.

5. Fjern beskyttelsesfilmen fra begge sider af klæbepuden, og gør den fast midt på korrekti-
onspladen ②.
BEMÆRK: Brug kun dobbeltklæbende, selvklæbende puder fra Brainlab til montering af
korrektionspladen på billedforstærkeren. 

6. Tryk korrektionspladen på C-armen. Kontrollér, at de påsatte selvklæbende puder har god
kontakt med både plade og C-arm, så en god fastgøring er sikret.

7. Sæt begge monteringsclips ① i plastholderne ④ på gummibåndet, og juster dem efter
behov, indtil deres placering er optimal.

8. Kontrollér, at korrektionspladen er nøjagtigt placeret og ikke er bøjet.

9. Afdæk C-armen som normalt.

10. For at beskytte afdækningen mod at gå i stykker anvendes tape på kanten, hvor den
håndholdte 2D Fluoro-registreringsenhed er presset mod billedforstærkeren.

Afmontering af korrektionspladen

Trin

1. Aktivér C-armens bremser, eller gør C-armen fast manuelt, hvis bremserne ikke kan akti-
veres.

2. Løsn de to fastgøringsclips ① fra plastholderne ④.

3. Korrektionspladen ② fjernes bedst ved at dreje pladen. Brug de to fingerudskæringer til at
holde fast i korrektionspladen.

4. Drej forsigtigt korrektionspladen rundt, indtil den er fri af C-armen.

5. Tag den selvklæbende pude af korrektionspladen eller C-armen.
BEMÆRK: Du kan bruge isopropanol til at fjerne rester af den selvklæbende pude. 

6. Tag gummibåndet af C-armen ③.
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7.4 2D/3D og 3D Fluoro-hardware til automatisk
registrering til 3D C-arme

Generelle oplysninger

2D/3D Fluoro-hardware til automatisk registrering til 3D C-arme (55720) bruges til at optage
2D og 3D billeder til registrering, mens 3D Fluoro-hardware til automatisk registrering til 3D C-
arme (55715) bruges til at optage 3D billeder til registrering.
BEMÆRK: Hardwaren til automatisk registrering skal afdækkes før brug. 

Komponenter

①

②

Figur 71  

Nr. Komponent Artikelnr.

①
• 2D/3D Fluoro-hardware til automatisk registrering til 3D C-arme
• 3D Fluoro-hardware til automatisk registrering til 3D C-arme

• 55720
• 55715

② 2D-registreringsring (2D/3D Fluoro-opgraderingssæt til 3D C-arm) 55715-20

Kompatible C-arme

Producent Kompatibel C-arm Interface

Siemens
Siremobil ISO-C 3D

NaviLink-interface
Arcadis Orbic 3D

Ziehm Vision Vario 3D NaviPort-HW-interface

2D/3D og 3D Fluoro-hardware til automatisk registrering til 3D C-arme
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Montering af registreringssæt

① ② ④③

Figur 72  

Trin

1. Sæt de tre huller på registreringssættet over de tilsvarende stifter på billedforstærkeren
①.
BEMÆRK: Billedforstærkerens stifter skal sættes helt ind og passe godt ind i hullerne på
registreringssættet. 

2. Sørg for, at sættet er afbalanceret på C-armen ②.

3. For at opnå en sikker og reproducerbar fastgøring skal udskæringen på registreringssæt-
tet flugte med hakket på billedforstærkeren ③.

4. Registreringssættet skal være forsvarligt monteret, på linje med og centreret på billedfor-
stærkerens overfladeplan. Spænd de tre låseskruer ④ godt fast.
BEMÆRK: Placer registreringssættet, så det ikke kommer i kontakt med patienten eller
referenceenheden under brug. 
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7.4.1 Anvendelse af et lasersigte til Siemens C-arme

Generelle oplysninger

Der kan monteres et Siemens-lasersigte til 3D C-arme på registreringssættet til brug ved 3D-
billedoptagelse.

Advarsel
Brug kun et lasersigte til 3D-scanning, hvis C-armen er kalibreret med lasersigte.

Montering af lasersigte

① ③②

④

⑤

Figur 73  

Trin

1. Lasersigtet monteres på C-armens inderside over den store udskæring ① på 2D/3D Flu-
oro-hardware til automatisk registrering til 3D C-arme.

2. Før spænderemmen ③ på lasersigtet gennem registreringssættet og rundt om billedfor-
stærkeren.

3. Luk snaplåsen ② for at fastgøre spænderemmen.

4. Juster lasersigtets ④ position, begge laserstråler er rettet gennem de modsvarende åb-
ninger i registreringssættet og krydser hinanden på midten afC-armen, og det er passen-
de placeret til brug ⑤.

Anvendelse af et lasersigte til Siemens C-arme
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7.4.2 Brug af opgraderingssæt

Generelle oplysninger

2D/3D Fluoro-opgraderingssæt til 3D C-arm er en 2D registreringsring, som gør det muligt at
optage 2D fluoroskopiske billeder med 2D/3D Fluoro-hardware til automatisk registreringssæt
til 3D C-arme.

Kalibreringsbilleder

Opgraderingssættet er også nødvendigt for at danne kalibreringsbilleder. Hvis dette er
nødvendigt, så vil softwaren anmode om dets montering.

Montering af opgraderingssæt

②①

Figur 74  

Trin

1. For at sikre, at den maksimale vægt for de monterede enheder ikke overskrides, skal la-
sersigtet afmonteres, inden opgraderingssættet monteres.

2. Placer 2D/3D Fluoro-opgraderingssættet til 3D C-arm (2D registreringsring) ved siden
af registreringssættet.

3. Hold registreringsringen med den ene hånd for at forhindre, at det falder ned, og anbring
den således, at udskæringerne på ringen flugter med udskæringerne på registreringssæt-
tet ①.
BEMÆRK: Kontrollér, at udskæringerne flugter, så der ikke er nogen afstand mellem op-
graderingssættet og registreringssættet, og ringen er fastgjort, så den er lige og afbalan-
ceret. 

4. Luk alle tre låsegreb på opgraderingssættet ② og sørg for, at registreringsringen er for-
svarligt fastgjort til registreringssættet.

Advarsel
Sørg for, at 2D-registreringsringen er forsvarligt monteret på 2D/3D Fluoro-hardware til
automatisk registreringssæt til 3D C-arme forud for scanning af 2D-fluoroskopibilleder.

Advarsel
Sørg for, at 2D-registreringsringen er monteret ved dannelse af intraoperative 2D-
fluorobilleder eller præoperative kalibreringsbilleder. Når kalibreringsbillederne er blevet
dannet, skal 2D-registreringsringen blive siddende i forbindelse med hele 2D-
fluoroskopibilleddannelsen, og den må ikke fjernes (hvis der f.eks. er behov for mere
plads).
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Advarsel
Sørg for at afmontere 2D-registreringsringen forud for 3D-scanning.

Brug af opgraderingssæt
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7.4.3 Afdækning af registreringssæt

Før du begynder

Registreringssættet skal afdækkes ved brug med en C-arm. Når 2D/3D Fluoro-hardware til
automatisk registrering til 3D C-arme bruges i sterile omgivelser med 2D/3D Fluoro-
opgraderingssættet til 3D C-arm monteret, skal også opgraderingssættet afdækkes med et
sterilt klæde.

Afdækning af registreringssæt

Trin

1. Anbring afdækningen over registreringssættet og C-armens ved at følge anvisningerne
fra C-armens og afdækningens producenter. Pas på, at afdækningen ikke går i stykker.

2. Gør afdækningen fast til C-armen med et sterilt gummibånd og/eller sterilt tape på bagsi-
den af registreringssættet.
BEMÆRK: Reflekterende skiver må ikke dækkes af foldede eller ugennemsigtige dele af
afdækningen, såsom sømme eller mærkater. 

Kompatible afdækninger

C-arm Producent og referencenummer Distributør

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

Siemens
Siemens Arcadis Orbic 3D

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

Ziehm

Advarsel
Afdæk kun registreringssættet med en afdækning, som er godkendt af Brainlab og
specificeret til den anvendte C-armmodel.
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7.5 3D Fluoro-hardware til automatisk registrering til
Ziehm Vision RFD 3D

Generelle oplysninger

3D Fluoro-hardware til automatisk registrering til Ziehm Vision RFD Vario (19154) bruges til
at optage 3D-billeder til registrering.

Montering

①

②

③④

Figur 75  

Trin

1. Afdæk C-armen med en kompatibel steril afdækning.
BEMÆRK: Genplacer altid afdækningen, hvis referenceenhederne udskiftes under opera-
tionen, men sæt ikke tape på afdækningen rundt om adapteren. 

2. Vælg den korrekte referenceenhed ① afhængig af højre eller venstre mærkat på adapte-
ren ④, hvor enheden skal monteres.

3. Monter de reflekterende markørkugler til engangsbrug ② på begge enheder.

4. Åbn låseskruen ③ helt ved at dreje to hele omgange mod uret.

5. Skub referenceenheden på adapteren.

6. Spænd låseskruen, indtil der er opnået en solid forbindelse.
BEMÆRK: Anvend ikke kraft på referenceenhederne, og brug dem ikke som håndtag til
at justere C-armen. 

7. Gentag fra trin 2 til 6 på den anden side af C-armen.

Kompatible afdækninger

Brug kun Ziehm engangsafdækningssæt fra Ziehm til Vision RFD-enheder.

3D Fluoro-hardware til automatisk registrering til Ziehm Vision RFD 3D
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Advarsel
Referenceenhederne skal monteres på sterile, afdækkede adaptere, og anvisningerne fra
afdækningens producent skal følges nøje for at sikre, at feltet holdes sterilt. Afdæk aldrig
referenceenhederne med et klæde.
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7.6 3D Fluoro-hardware til automatisk registrering til
Siemens Cios Spin

Generelle oplysninger

3D Fluoro-hardware til automatisk registrering til Siemens Cios Spin (19168) bruges til at
registrere 3D-billeder.

Kompatibilitet for enheden

Brug kun sterile afdækninger anbefalet af Siemens, som er kompatible med 3D Fluoro-hardware
til automatisk registrering til Siemens Cios Spin.

Montering

Trin

1. Afdæk C-armen med en kompatibel, steril afdækning.
Sørg for, at afdækningen omkring adapteren ikke er foldet eller spændt under procedu-
ren.

2. Vælg den korrekte referenceenhed ① afhængig af højre eller venstre mærkat på adapte-
ren ④, hvor enheden skal monteres.
BEMÆRK: Adapterne bør allerede være monteret på C-armen af Brainlab-support. 

3. Monter nye reflekterende markørkugler til engangsbrug ② på referenceenheden.
BEMÆRK: Kuglerne må ikke være beskadiget eller kontamineret, og kameraet skal til
enhver tid have uhindret udsyn til kuglerne. 

4. Åbn låseskruen ③ helt ved at dreje to hele omgange mod uret.

5. Skub referenceenheden ind på adapteren, og sørg for, at den ikke er dækket af afdæknin-
gen.

6. Spænd låseskruen, indtil der er opnået en solid forbindelse.
Der må ikke anvendes kraft på referenceenheden (lige som den ikke må bruges som
håndtag til at justere C-armen).

7. Gentag trin 2-6 for den anden referenceenhed.

3D Fluoro-hardware til automatisk registrering til Siemens Cios Spin
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Bedste praksis

• C-armen med de påmonterede referenceenheder må ikke roteres under operationsbordet.
• Genplacer altid afdækningen, hvis referenceenhederne udskiftes under operationen, men sæt

ikke tape på afdækningen rundt om adapteren.
• Informer Brainlab om alle hændelser, når huset eller adapteren til fladpanelet åbnes eller

udskiftes i forbindelse med service.
• Årlig inspektion og kalibrering af C-armen med referenceenhederne anbefales for at opretholde

nøjagtigheden.
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3D Fluoro-hardware til automatisk registrering til Siemens Cios Spin
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