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SLÅ PÅ AIRO

• Sett inn nøkkelen og slå på systemet ved å dreie nøkkelen til 
På-posisjon d.

• Trykk på Start-knappen a.
Den gule indikatorlampen s tennes.

TA BORT PASIENTBENKEN

• Kontroller at pasientbenken er tatt bort.

TRANSPORT

• Velg Transport på Choose Mode-skjermbildet på 
styreenheten.

• Du kan også velge Transport på styreenheten, ved å trykke 
på Menu a > Transport.

LÅSE AIRO

• Forsikre deg om at gantryet er i enden av skinnen, borte fra 
søylen på pasientbenken.

• Roter gantryet og innrett det med sokkelen. 
Kontroller at låsen er aktivert.

• Skyv gantryet mot søylen på pasientbenken til den også låses 
med sokkelen.

MERK: Sørg for at gantryet ikke kommer i kontakt med 
pasientbenken under innretting.

a

Transport
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Maskinvare: Airo

FLYTTE, PARKERE OG OPPBEVARE AIRO
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HEVE AIRO

• Koble fra alle strøm- og nettverkskabler.
• Hev Airo opp på hjulene ved å trykke på På a på 

styreenheten til kameravinduet foran er synlig.

MERK: Hvis kameravisningen ikke er synlig, må du sjekke at 
alle strøm- og nettverkskabler er frakoblet.

FLYTTE AIRO

• Se på skjermen på styreenheten a for å se området foran 
Airo.

• Trykk på fremover- s og bakover-knappe d etter behov for å 
aktivere drivmekanismen.

• Skyv på håndtakene på venstre og høyre side for å snu Airo.

MERK: Airo veier 975 kg. En kollisjon kan forårsake 
personskader eller skader på gjenstander.

MERK: Hellinger må ikke være brattere enn 5° og terskler 
må ikke være høyere enn 9,5 mm.

PARKERING I OPERASJONSSALEN

• Velg Scan a på Choose Mode-skjermbildet.
• Trykk på Ned-knappen s på styreenheten for å senke 

sokkelen til posisjon på gulvet.
• Sett inn strøm- og nettverkskabler.

MERK: Kontroller at det ikke er noen gjenstander under Airo 
før du senker den (f.eks. strømkabler eller føtter).

MERK: Parker kun på jevne overflater.

PARKERING I OPPBEVARINGSOMRÅDE 
(HVIS RELEVANT)

MERK: Kontroller at parkeringsområdet er sterkt nok til å tåle 
vekten.

• La Airo stå på hjulene når den er parkert.
• Velg Menu > Home på styreenheten.
• Drei nøkkelen til Standby s.
• Plugg Airo inn i en nettstrømkilde for å holde batteriene 

fulladet.
• Kontroller at strømindikatoren på strømpanelet a lyser grønt.

a

a ds
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a s
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VEDLIKEHOLD FØR OPERASJON

TRINN 1

• Velg Scan a på Choose Mode-skjermbildet.
• Trykk på Ned-knappen s for å senke sokkelen ned på gulvet i 

endelig operasjonsposisjon.
• Sett inn strøm- og nettverkskabler.

MERK: Kontroller at det ikke er noen gjenstander under Airo 
før du senker den (f.eks. strømkabler eller føtter).

DAGLIG OPPGAVE 1 – OPPVARMINGSSKANNING

• Velg Menu a.
• Velg Warm Up for å starte oppvarmingsekvensen.
• Ta av styreenheten og gå til et sikkert område, og forsikre deg 

om at skanningsområdet også er sikkert for 
røntgeneksponering.

• Velg og hold inne Scan-knappen.
• Velg Next hvis oppvarmingen er vellykket.

DAGLIG OPPGAVE 2 – TEST AV NØDSTOPP – TRINN 1

• Velg E-Stop Test på HOSPITAL SERVICE-skjermbildet.
• Følg instruksjonene underveis.
• Trykk på Next.
• Angi start- og sluttpunkt (Start/End point) for skanningen.

Maskinvare: Airo

a s

a

Warm Up

a

TRINN 2

• For å unngå skade på systemet må du kontrollere at 
strømkabelen ikke er viklet rundt brakettene før du roterer 
systemet.

• Vurder hvilken retning gantryet må dreies i.
• Løft låseklemmen a for å låse opp gantryet og rotere det 

manuelt. Gantryet låses ved ±90°.

MERK: Under navigering må du kontrollere at 
refleksmarkørene vender mot kameraet.

Før skanning må du kontrollere at området er sikkert for 
røntgeneksponering.
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DAGLIG OPPGAVE 3 – 
FORSTERKNINGSKALIBRERING – TRINN 1

• Det kan ta opptil 30 minutter før Airo når driftstemperaturen.
• Velg Hospital Service på SERVICE FUNCTIONS-

skjermbildet.
• Skriv inn passordet når du blir bedt om det.
• Velg Gain Calibration a på HOSPITAL SERVICE-

skjermbildet
• Velg Next når du blir bedt om det, for å gå videre.

MERK: Kontroller at synsfeltet til Airo er fritt for hindringer.

DAGLIG OPPGAVE 2 – TEST AV NØDSTOPP – TRINN 2

• Ta av styreenheten og gå til et sikkert område.
• Trykk på og hold inne Scan-knappen, og vent til gantryet 

begynner å bevege seg og en pipetone avgis.
• Hold inne Scan-knappen og trykk samtidig på 

nødstoppknappen på styreenheten, og forsikre deg om at 
pipetonen stopper innen 0,5 sekunder og gantryet stopper 
umiddelbart.

• Klikk på Next for å fortsette. Kontakt Brainlab hvis testen 
mislykkes.

DAGLIG OPPGAVE 3 – 
FORSTERKNINGSKALIBRERING – TRINN 2

• Ta av styreenheten og gå til et sikkert område, og forsikre deg 
om at skanningsområdet også er sikkert for 
røntgeneksponering.

• Velg og hold inne Scan-knappen.
• Velg Next hvis forsterkningskalibreringen er vellykket.

Hvis den ikke er vellykket, må du evaluere området og fjerne 
alle gjenstander som kan forstyrre skanningen, og skanne 
på nytt.

DAGLIG OPPGAVE 4 – 
KVALITETSKONTROLLSKANNING

• Velg Quality Check Scans på HOSPITAL SERVICE-
skjermbildet.

• Velg Daily Helical QC a og/eller Daily Axial QC s 
(avhengig av den kliniske bruken).

• Posisjoner fantomet på pasientbenken og innrett laserne når 
du blir bedt om det (bruk kun Carbon X-tra).

• Kontroller at innrettingen er perfekt, og klikk på Next for 
å fortsette.

• Ta av styreenheten og gå til et sikkert område.
• Trykk og hold inne Scan-knappen til det gule lyset på 

styreenheten slukker.
• Velg Next og gjenta når du blir bedt om det for omvendt 

skanneretning hvis skanningen er vellykket.

Scan

a
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Scan
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OPPSETT I OPERASJONSSALEN (LUMBAL-TORAKAL)

FØR SKANNING

• Kontroller at navigasjonssystemet er tilkoblet.
• Unngå at lysstrålen fra posisjoneringslaseren krysser over 

pasientens øyne.

Pass på at:

• markører på Airo er synlig for kameraet
• pasienten er minst 5 cm fra den indre overflaten inni ringen for 

å unngå brannskader
• personalet har forlatt rommet eller er skjermet

SKANNINGSPOSISJON – HODET FØRST

• Posisjoner kameraet a.
• Posisjoner pasienten på pasientbenken med føttene vendt 

mot kameraet.
• Ta av styreenheten og gå til et sikkert område.
• Stans pasientens åndedrett umiddelbart før skanning.
• Trykk og hold inne Scan-knappen under skanning og følg 

meldingene fra styreenheten.

OPERASJONSPOSISJON 1 – INGEN ROTASJON

• Flytt gantryet f så langt som sokkelen tillater, og bort fra 
pasienten.

• Hold pasienten i opprinnelig skanningsposisjon.
• Kontroller at utstyret og medisinsk personell er i korrekte 

posisjoner: Kamera a, monitor s, anestesilege d og 
kirurg g.

OPERASJONSPOSISJON 2 – ROTERT 90 GRADER

• Flytt gantryet f så langt som sokkelen tillater, og bort fra 
pasienten.

• Roter pasientbenken 90 grader.
• Kontroller at utstyret og medisinsk personell er i korrekte 

posisjoner: Monitor a, kirurg s, anestesilege d og 
kamera g. 

MERK: Bruk en enhet med fire markører for 90 graders 
rotasjon.

Maskinvare: Airo
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Kontroller at området er sikkert for røntgeneksponering.
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OPPSETT I OPERASJONSSALEN (RYGGSØYLE)

FØR SKANNING

• Kontroller at navigasjonssystemet er tilkoblet.
• Unngå at lysstrålen fra posisjoneringslaseren krysser over 

pasientens øyne.

Pass på at:

• markører på Airo er synlig for kameraet
• pasienten er minst 5 cm fra den indre overflaten inni ringen for 

å unngå brannskader
• personalet har forlatt rommet eller er skjermet

SKANNINGSPOSISJON – SAB
SKANNINGSPOSISJON – HODET FØRST 

• Posisjoner kameraet a ved sokkelen til pasientbenken.
• Posisjoner pasienten på pasientbenken med hodet vendt bort 

fra kameraet.
• Ta av styreenheten og gå til et sikkert område.
• Stans pasientens åndedrett umiddelbart før skanning.
• Trykk og hold inne Scan-knappen under skanning og følg 

meldingene fra styreenheten.

OPERASJONSPOSISJON 1 – ROTERT 180 GRADER

• Flytt gantryet g til enden av skinnen og bort fra pasienten.
• Roter pasientbenken 180 grader.
• Kontroller at utstyret og medisinsk personell er i korrekte 

posisjoner: Kirurg a, kamera s, anestesilege d og 
monitor f.

MERK: Bruk en enhet med fire markører for 180 graders 
rotasjon.

OPERASJONSPOSISJON 2 – ROTERT 90 GRADER

• Flytt gantryet g til enden av skinnen og bort fra pasienten.
• Roter pasientbenken 90 grader.
• Posisjoner kameraet d på nytt.
• Kontroller at utstyret og medisinsk personell er i korrekte 

posisjoner: Monitor a, kirurg s, kamera d og 
anestesilege f.

MERK: Bruk en enhet med fire markører for 90 graders 
rotasjon.

Maskinvare: Airo
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Kontroller at området er sikkert for røntgeneksponering.
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OPERASJONSPOSISJON 3 – NÆRSKANNING

• Flytt gantryet f til enden av skinnen og bort fra pasienten.
• Hold pasienten i opprinnelig skanningsposisjon.
• Posisjoner kameraet a på nytt.
• Kontroller at utstyret og medisinsk personell er i korrekte 

posisjoner: Anestesilege s, monitor d, kirurg g.

MERK: Kirurgen må holde avstand fra det usterile gantryet.

SKANNINGSPOSISJON – STB
SKANNINGSPOSISJON – HODET FØRST 

• Posisjoner kameraet a ved hodeenden av pasientbenken.
• Posisjoner pasienten på pasientbenken med hodet vendt mot 

kameraet.
• Ta av styreenheten og gå til et sikkert område.
• Stans pasientens åndedrett umiddelbart før skanning.
• Trykk og hold inne Scan-knappen under skanning og følg 

meldingene fra styreenheten.

OPERASJONSPOSISJON 4 – INGEN ROTASJON

• Hold pasienten i opprinnelig skanningsposisjon.
• Posisjoner pasienten midt i gantryet s.
• Kontroller at utstyret og medisinsk personell er i korrekte 

posisjoner: Anestesilege a, kamera d, monitor f og 
kirurg g.

MERK: Kirurgen er posisjonert mellom Airo og kameraet. 
Kirurgen må holde avstand fra det usterile gantryet og 
kameraet, ettersom plassen er begrenset.
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Maskinvare: Airo

FØR SKANNING

• Unngå at lysstrålen fra posisjoneringslaseren krysser over 
pasientens øyne.

Pass på at:

• markører på Airo er synlig for kameraet
• personalet har forlatt rommet eller er skjermet
• røntgengjennomskinnelig referanseenhet, hodeklemme og 

stifter brukes
• de relative posisjonene til kameraet og referanseenheten 

forblir de samme under skanningen og under operasjonen

SKANNINGSPOSISJON – HODET FØRST

• Posisjoner kameraet a ved sokkelen til pasientbenken.
• Posisjoner pasienten på pasientbenken med hodet vendt bort 

fra kameraet.
• Ta av styreenheten og gå til et sikkert område.
• Trykk og hold inne Scan-knappen under skanning og følg 

meldingene fra styreenheten.

OPERASJONSPOSISJON 1 – ROTERT 90 GRADER

• Flytt gantryet g til enden av skinnen og bort fra pasienten.
• Roter pasientbenken 90 grader.
• Kontroller at utstyret og medisinsk personell er i korrekte 

posisjoner: Anestesilege a, kamera s, monitor d og 
kirurg f.

OPERASJONSPOSISJON 2 – ROTERT 180 GRADER

• Flytt gantryet f til enden av skinnen og bort fra pasienten.
• Roter pasientbenken 180 grader.
• Kontroller at utstyret og medisinsk personell er i korrekte 

posisjoner: Monitor a, kirurg s, anestesilege d og 
kamera g.
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OPPSETT I OPERASJONSSALEN (KRANIE)

Kontroller at området er sikkert for røntgeneksponering.
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OVERFØRE PASIENTBENKEN TIL SØYLEN

TRINN 1

• Sett transportvognen i nullposisjon (nøytral).
• Sett pedalen a til det femte hjulet i fri.
• Frigjør bremsepedalen s.
• Kontroller at Airo-gantryet er borte fra søylen slik at det ikke 

kolliderer med hjulene.

TRINN 2

• Sett transportvognen mot søylen. 
• Juster høyden på søylen tilsvarende for å unngå kollisjon. 
• Trykk og hold inne Transfer-pedalen d på transportvognen 

eller Nullposisjon-tasten på fjernkontrollen.
• Søylen flyttes til øverste løfteposisjon.

MERK: Du finner mer informasjon i instruksjonshåndboken 
for pasientbenken.

TRINN 3

• Overfør pasientbenken til søylen, og forsikre deg om at 
pasientbenken ikke kolliderer med gantryet under 
manøvrering.

MERK: Kontroller at pasientbenken eller andre pasientstøtter 
er forsvarlig låst på holdekilene på søylen.

MERK: Når overføringen av pasientbenken er fullført, avgis 
et lydsignal med to toner, og det står Table top (type) 
recognized på skjermen på fjernkontrollen.

TRINN 4

• Flytt bort transportvognen når lydsignalet er avgitt.

Maskinvare: Airo

sa

d
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TRINN 2 – AIRO-STYREENHET

• Velg New Scan på WELCOME-skjermbildet.
• Velg New Patient på PATIENT DATA-skjermbildet (velg et av 

de andre tilgjengelige alternativene for å laste inn et 
eksisterende pasientnavn eller en eksisterende pasient-ID).

• For nye pasienter legger du inn pasientdata i henhold til 
instruksjonene på skjermen.

• Velg Next.

SKANNE PASIENT

TRINN 1 – OPPSETT AV CURVE

• Start Curve-navigasjonssystemet.
• Velg programmet på Curve:

- I Cranial Navigation
Velg Register > Automatic Registration Airo

- I Spine & Trauma Navigation
Velg Register > New Scan > Airo Scanner

MERK: Det kreves ingen interaksjon på Curve under 
registreringsarbeidsflyten.

TRINN 3

• Skriv inn pasientens vekt når du blir bedt om det.
Airo beregner dosen automatisk basert på pasientens vekt.

• Velg Next.

MERK: 50 kg er minste dosevekt. All vekt som er lavere enn 
dette mottar dosen for 50 kg. 

MERK: Maksimal belastning for pasientbenken er 180 kg.

TRINN 4

• Kontroller at kameraet er innenfor området.
• Se til at markørene på gantryet er synlige for kameraet.
• Velg Next.

MERK: Et typisk oppsett i operasjonssalen har kameraet 
posisjonert ved sokkelen til pasientbenken. Under skanning 
flyttes gantryet bort fra kameraet.

Maskinvare: Airo og Curve
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TRINN 5

• Velg undersøkelsesregionen og skannemodusen (f.eks. 
Spine (Ryggrad) > Lumbar (Lumbal) > Helical (Helisk)).

• Velg Next.

MERK: Rørstrømmodulering er bare tilgjengelig i helisk 
skannemodus.

TRINN 6

Velg skanneparametere under:

• Kernel.
• Field of View.
• Navigation (for å utføre en skanning med/uten automatisk 

registrering. Hvis Navigation ikke er haket av, vil ikke dataene 
bli automatisk registrert for navigasjon).

• Velg Next.
Systemet verifiserer automatisk hvis oppsettet er klart for 
navigasjon.

TRINN 7

• Velg pasientens orientering a og posisjon s.
• Velg Next for å fortsette.

TRINN 8

• Velg enten:
- A-P 
- Lateral 
- Skip Scout Scan for å omgå Scout-skanningen

• Velg Next.

MERK: Rørstrømmodulering er bare tilgjengelig hvis en A-P 
Scout-skanning utføres.

s

a
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FINALISERE SKANNING

SCOUT-SKANNING – TRINN 1

• Utfør en kollisjonskontroll, og kontroller at draperingen og 
pasientens armer ikke er i veien for ringen.

• Flytt gantryet ved bruk av venstre- og høyre-knappene på 
styreenheten s for å angi sluttpunktet for 2D Scout-skanning.

• Velg Next. 
• Angi startpunktet for 2D Scout-skanningen ved bruk av 

venstre- og høyre-knappene.
• Velg Next a.

SCOUT-SKANNING – TRINN 2

• Se gjennom skanneparametrene a.
• Ta av styreenheten og gå til et sikkert område.
• Kontroller at området er sikkert for røntgeneksponering.
• Trykk og hold inne Scan s under skanningens varighet.

ANGI 3D-SKANNINGSOMRÅDET

• Definer 3D-skanningsområdet d ved bruk av Left Bound, 
Right Bound og Field of View a.

• Velg Next f.

MERK: Gule linjer s indikerer bredden på strålen utenfor de 
planlagte grensene for skanningen. Dette er kritisk ved 
planlegging av prosedyrer som involverer øynene eller 
hjernen.

MERK: Unngå å stråle øynene, når dette er mulig.

Minimum og maksimum skannelengder for navigering er 
79 mm og 300 mm.

POSISJONERING AV GANTRY

• Trykk og hold inne Move a for å flytte gantryet til 
startposisjonen.
Når gantryet når startposisjonen, klargjøres 3D-skanningen 
automatisk.
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Maskinvare: Airo og Curve Før skanning må du kontrollere at området er sikkert for 
røntgeneksponering.
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RØRSTRØMMODULERING (HVIS NØDVENDIG)

MERK: Dette er kun aktuelt hvis helisk skannemodus er 
valgt og det har blitt utført en A-P Scout-skanning.

MERK: Minimum, maksimum og gjennomsnittlige 
rørstrømverdier, basert på tidligere utført A-P Scout-
skanning vises under Modulated Tube Current a.

• Velg ønsket skannemodus:
- Constant Tube Current 
- Modulated Tube Current 

• Velg Next.

ENDELIG SKANNING

• Vent til begge markørenheter er synlige a (indikeres av 
hakemerker).

• Ta av styreenheten og gå til et sikkert område.
• Trykk og hold inne Scan s i ca. 15 sekunder, til skanningen 

starter, og hold den inne under hele varigheten til skanningen. 
Følg instruksjonene på skjermen.
Performing 3D Scan-dialogboksen åpnes når skanningen er 
fullført.

*60917-32NO*
Dokumentrevisjon: 1.3

Artikkelnummer: 60917-32NO

VERIFISERE REGISTRERINGEN

Data sendes automatisk fra Airo til Curve. Data kan også 
sendes manuelt fra DICOM Viewer på styreenheten.

• Verifiser registreringsnøyaktigheten ved å holde pekerspissen 
på minst tre kjente anatomiske landemerker og verifisere 
posisjonene deres på skjermen.

MERK: Verifiser registreringsnøyaktigheten i alle anatomiske 
retninger (kranial/kaudal, medial/lateral, anterior/posterior).
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