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1 ALGEMENE INFORMATIE
1.1 Contactgegevens

Ondersteuning

Neem contact op met de klantenservice van Smith+Nephew als u de informatie die u nodig hebt
niet kunt vinden in deze handleiding of als u vragen of problemen hebt:

Regio Telefoon en fax E-mail

Internationale
klantenservice

Tel: +1 833 766 2846
Fax: +1 763 452 4980

CustomerSupport.Robotics@smith-nephew.com

Verwachte gebruiksduur

Tenzij anders aangegeven, wordt acht jaar service geboden.

Feedback

Ondanks zorgvuldige revisie van deze gebruikershandleiding kan deze fouten bevatten. Als u
suggesties voor verbetering heeft, kunt u contact met ons opnemen via
user.guides@brainlab.com.

Fabrikant

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

Contactgegevens fabrikant

Regio Telefoon en fax E-mail

Verenigde Staten, Canada,
Centraal- en Zuid-Amerika

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

us.support@brainlab.com

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

VK Tel: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Spanje Tel: +34 900 649 115

Frankrijk en Franssprekende
regio’s Tel: +33 800 676 030

Afrika, Azië, Australië, Europa
Tel: +49 89 991568 1044
Fax: +49 89 991568 811
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Regio Telefoon en fax E-mail

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

Contactgegevens
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1.2 Juridische informatie

Auteursrecht

Deze handleiding bevat informatie die door auteursrecht wordt beschermd. Niets uit deze
handleiding mag worden verveelvoudigd of vertaald zonder uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van Brainlab.

Brainlab-handelsmerken

• Brainlab® is een gedeponeerd handelsmerk van Brainlab AG in Duitsland en/of de VS.
• Buzz® Navigation (Ceiling-Mounted) is een gedeponeerd handelsmerk van Brainlab AG in

Duitsland en/of de VS.
• Curve® is een gedeponeerd handelsmerk van Brainlab AG in Duitsland en/of de VS.
• Kick® is een gedeponeerd handelsmerk van Brainlab AG in Duitsland en/of de VS.
• iHelp® is een gedeponeerd handelsmerk van Brainlab AG.

Niet-Brainlab-handelsmerken

Smith & Nephew, Smith+Nephew en het logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Smith
+Nephew plc.

Octrooi-informatie

Dit product kan onderworpen zijn aan een of meerdere octrooien of er kan een octrooiaanvraag
voor zijn ingediend. Voor aanvullende informatie raadpleeg: www.brainlab.com/patent.

CE-keurmerk

Het CE-keurmerk geeft aan dat het Brainlab-product voldoet aan de essentiële
vereisten van de Richtlijn 93/42/EEG (de "MDD").
Volgens de regels die zijn vastgelegd in de richtlijn betreffende medische hulp-
middelen is HIP7 een klasse IIb-product.

Afvalverwerkingsrichtlijnen

Wanneer een chirurgisch instrument het einde van de functionele gebruiksduur bereikt, moet het
instrument worden gereinigd van alle biomaterialen/biologisch gevaarlijke stoffen en veilig worden
afgevoerd overeenkomstig de toepasselijke wetten en regelgevingen.

Gooi elektrische en elektronische apparatuur alleen weg volgens de wettelijke regelge-
ving. Informatie over de richtlijn AEEA (Afgedankte Elektrische en Elektronische Appa-
ratuur) of over relevante substanties die in de medische apparatuur aanwezig zouden
kunnen zijn, vindt u op de website:
www.brainlab.com/sustainability

Productgerelateerde incidenten rapporteren

U bent verplicht elk ernstig incident dat mogelijk is opgetreden in relatie tot dit product te melden
aan Brainlab en, voor zover het binnen Europa is, aan de bevoegde nationale autoriteit voor
medische hulpmiddelen.
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Verkoop in de VS

Dit product mag alleen worden aangeschaft door of in opdracht van een arts (wetgeving VS).

Juridische informatie
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1.3 Symbolen

Waarschuwingen

Waarschuwing
Waarschuwingen worden aangeduid met driehoekige waarschuwingssymbolen. Deze
bevatten veiligheidskritische informatie aangaande mogelijk letsel, overlijden of andere
ernstige gevolgen als gevolg van het (oneigenlijke) gebruik van het apparaat.

Aandachtspunten

Aandachtspunten worden aangeduid door middel van een cirkelvormig
voorzichtigheidssymbool. Deze bevatten belangrijke informatie over een mogelijke storing
of onjuiste werking van het apparaat, beschadiging van het apparaat of beschadiging van
eigendommen.

Opmerkingen

OPMERKING. Opmerkingen worden weergegeven in een schuin lettertype en bevatten
aanvullende handige tips. 

Symbolen op de hardwareonderdelen

Onderstaande symbolen kunnen worden aangetroffen op het systeem.

Symbool Uitleg

Let op
OPMERKING. De gebruiker dient de gebruiksaanwijzing te raadplegen voor belang-
rijke waarschuwende informatie zoals waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen
die, vanwege diverse redenen, niet op het medisch hulpmiddel zelf vermeld kunnen
worden. 

Niet hergebruiken
OPMERKING. Duidt op een medisch hulpmiddel dat bedoeld is voor eenmalig ge-
bruik, of voor gebruik bij één enkele patiënt tijdens één enkele procedure. 

Niet-steriel
OPMERKING. Duidt op een medisch hulpmiddel dat geen sterilisatieproces heeft
ondergaan. 

Niet opnieuw steriliseren
OPMERKING. Duidt op een medisch hulpmiddel dat niet opnieuw gesteriliseerd mag
worden. 

Gesteriliseerd met ethyleenoxide

Niet gebruiken als de verpakking is beschadigd

Weghouden van zonlicht
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Symbool Uitleg

Droog houden

Temperatuurgrenzen
OPMERKING. Geeft de temperatuurgrenzen aan waaraan het medisch hulpmiddel
veilig kan worden blootgesteld. 

Beperkingen m.b.t. luchtvochtigheid
OPMERKING. Geeft het luchtvochtigheidsbereik aan waaraan het medisch hulpmid-
del veilig kan worden blootgesteld. 

Beperkingen m.b.t. atmosferische druk
OPMERKING. Geeft het bereik van atmosferische druk aan waaraan het medisch
hulpmiddel veilig kan worden blootgesteld. 

Aantal inbegrepen artikelen

Batchcode van de fabrikant

Serienummer van de fabrikant

Referentienummer (van artikel)
OPMERKING. Geeft het productnummer van Brainlab aan. 

Uiterste gebruiksdatum
OPMERKING. De datum moet worden vermeld overeenkomstig ISO 8601 als JJJJ-
MM-DD. 

Datum van vervaardiging
OPMERKING. De datum moet worden vermeld overeenkomstig ISO 8601 als JJJJ-
MM-DD. 

Fabrikant

Bevoegde vertegenwoordiger in de Europese Unie

IPXX

Mate van bescherming tegen binnendringing
• Bescherming tegen vreemde vaste stoffen (nummer 0 tot 6 of letter X).
• Bescherming tegen vreemde vloeistoffen (nummer 0 tot 9 of letter X).

OPMERKING. De letter X wordt vermeld indien er onvoldoende gegevens zijn verza-
meld om een beschermingsniveau te kunnen toekennen. 

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing

Volgens de federale wetgeving (VS) mag dit product alleen worden aangeschaft
door, of in opdracht van een arts

Symbolen
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Symbool Uitleg

Bevat of aanwezigheid van natuurrubberlatex
OPMERKING. Aanwezigheid van natuurlijk rubberlatex of droog natuurlijk rubberla-
tex als constructiemateriaal in het medisch hulpmiddel of de verpakking van een me-
disch hulpmiddel. 

Niet-pyrogeen

Geeft aan dat de apparatuur alleen geschikt is voor gelijkstroom

Bevat een RF-zender voor gebruik

Klasse II-apparatuur

Unieke instrumentidentificatie

Raadpleeg de instructiehandleiding of het instructieboekje

Medisch instrument
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1.4 Het systeem gebruiken

Beoogd doel

Deze instrumentenhandleiding is bedoeld voor gebruik met Brainlab software voor heupen en
bevat informatie over het monteren en veilig gebruiken van de benodigde instrumenten tijdens de
operatie.
HIP7 is bedoeld als intraoperatief beeldgestuurd lokalisatiesysteem voor minimaal-invasieve
chirurgie. Het koppelt een vrije hand-sonde, getracked door een passief markersensorsysteem,
aan een virtueel computerbeeldvlak op de preoperatieve beeldgegevens van de patiënt die door
Brainlab IGS-platforms worden verwerkt of op een individueel 3D-model van het bot van de
patiënt, verkregen door het plaatsen van meerdere oriëntatiepunten op het botoppervlak.
Het systeem is geïndiceerd voor alle medische aandoeningen waarbij het gebruik van
stereotactische chirurgie wordt beschouwd als veilig en effectief en waarbij kan worden
gerefereerd aan een rigide anatomische structuur, zoals een pijpbeen of wervel, op basis van een
anatomiemodel, gemaakt aan de hand een CT-scan, röntgenopnamen of MRI-scan. Het systeem
helpt de chirurg bij het nauwkeurig navigeren van een heup-endoprothese naar de pre- of
intraoperatief geplande positie.
Mogelijke orthopedisch-chirurgische toepassingen zijn onder andere:
• Totale gewrichtsvervanging
• Minimaal-invasieve orthopedische chirurgie

Plaats van gebruik

De toepassing dient te worden gebruikt in een operatiekamer/-ruimte.
Specifieke omgevingsfactoren tijdens gebruik, opslag of transport worden gemeld in deze
handleiding of in de gebruikersdocumentatie van het betreffende platform.

Zorgvuldige behandeling van de hardware

De systeemonderdelen en het bijbehorende instrumentarium bestaan uit mechanische
precisie-onderdelen. Ga daar voorzichtig mee om.

Het systeem gebruiken
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1.5 Training en documentatie

Training

Voorafgaand aan gebruik van het systeem moeten alle gebruikers deelnemen aan een verplicht
trainingsprogramma die wordt geleid door een bevoegde vertegenwoordiger van Smith+Nephew
om veilig en toepasselijk gebruik te waarborgen.

Toezicht

Voorafgaand aan gebruik van het systeem voor chirurgische procedures waarvoor
computerondersteunde navigatie belangrijk wordt geacht, moeten voldoende complete
procedures worden uitgevoerd samen met een vertegenwoordiger van Smith+Nephew.

Verantwoordelijkheid

Waarschuwing
Dit systeem biedt enkel ondersteuning aan de chirurg en vervangt in geen geval de
ervaring en/of verantwoordelijkheid van de chirurg tijdens het gebruik ervan. Het moet te
allen tijde mogelijk zijn dat de gebruiker de procedure voortzet zonder het systeem.
De systeemcomponenten en aanvullende instrumenten mogen uitsluitend door getraind medisch
personeel worden bediend.

Het lezen van gebruikershandleidingen

In deze handleiding wordt complexe medische software of medische hulpmiddelen omschreven
die met zorg moet worden gebruikt.
Het is daarom belangrijk dat alle gebruikers van het systeem, de instrumenten en software:
• deze handleiding zorgvuldig doorlezen alvorens de apparatuur te gebruiken;
• altijd toegang hebben tot deze handleiding.

Beschikbare gebruikershandleidingen

OPMERKING. Welke gebruikershandleidingen beschikbaar zijn, is afhankelijk van het product van
Brainlab. Als u vragen heeft over de gebruikershandleidingen die u hebt ontvangen, neem dan
contact op met de klantenservice van Smith+Nephew. 

Gebruikershandleiding Inhoud

Softwarehandleidingen
• Overzicht van behandelplanning en beeldgestuurde navigatie
• Beschrijving van de opstelling van het systeem in de ok
• Gedetailleerde software-instructies

Hardwarehandleidingen
Uitgebreide informatie over radiotherapeutische en chirurgische
hardware, doorgaans gedefinieerd als grote complexe instrumen-
ten

Instrumentenhandleidingen Gedetailleerde instructies over het gebruik van het instrument

Handleiding voor reiniging,
ontsmetting en sterilisatie

Bijzonderheden voor het reinigen, ontsmetten en steriliseren van
instrumenten

Systeemhandleiding Uitgebreide informatie over de opstelling van het systeem

Technische handleiding Gedetailleerde technische informatie over het systeem, met inbe-
grip van specificaties en richtlijnen

Systeem- en technische
handleiding

Een combinatie van de inhoud van de systeemhandleiding en de
technische handleiding
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2 INSTRUMENTEN-
OVERZICHT

2.1 Instrumenten hanteren

Correcte hantering

Waarschuwing
De instrumenten die in deze gebruikershandleiding worden omschreven, zijn zeer
nauwkeurige en gevoelige medische hulpmiddelen en moeten zeer voorzichtig worden
behandeld. Als u een instrument laat vallen of het instrument op andere wijze beschadigd
raakt, dient u onmiddellijk contact op te nemen met Smith+Nephew voor advies over hoe u
moet verdergaan. Als u dit nalaat, kan dat leiden tot ernstig letsel bij de patiënt.

Waarschuwing
Gebruik geen beschadigde of aangetaste instrumenten.

Waarschuwing
Plan de opstelling op de ok voorafgaand aan de operatie. De camera dient een
onbelemmerd zicht te hebben op alle markeerbollen, anders kunnen er
onnauwkeurigheden optreden bij registratie en navigatie.

Sterilisatie

Waarschuwing
Tenzij anders aangegeven, moeten de instrumenten voor gebruik worden gesteriliseerd. In
de Handleiding voor reiniging, ontsmetting en sterilisatie vindt u hierover meer informatie.

Waarschuwing
Als een steriel instrument per ongeluk uit het steriele veld wordt verwijderd, moet het
opnieuw worden gesteriliseerd.

MR-veiligheid

Tenzij anders aangegeven, zijn de instrumenten MR-onveilig.

INSTRUMENTENOVERZICHT
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2.1.1 Fixatiepennen gebruiken

Algemene informatie

De plaatsing van een fixatiepen in botstructuren is een minimaal invasieve, chirurgische
standaardprocedure met een laag risico die noodzakelijk is om een stabiele basis te bieden voor
de bevestiging van referentieframes en voor het uitvoeren van navigatie.
Omdat een incisie vereist is, moet u wel de volgende informatie grondig doornemen voordat u
doorgaat.

Risico’s

Waarschuwing
Omdat voor het plaatsen van een fixatiepen een incisie nodig is, kunnen een of meerdere
van de volgende complicaties optreden: infectie, lokale pijn, bloeding, laesie van
bloedvaten of zenuwen, botfracturen of trombose. De plaatsing van een fixatiepen in de
heupkom kan ook tot beschadiging van de ingewanden leiden.

Voorzorgsmaatregelen

Waarschuwing
In bepaalde gevallen kunnen fixatiepennen met behulp van een automatische boor worden
geplaatst. Dit gebeurt echter het best met de laagste boorsnelheid om een maximale
controle te behouden over de boordiepte.

Waarschuwing
Gebruik uitsluitend een fixatiepen met schroefdraad met specifieke diameter. Het gebruik
van een fixatiepen met foutieve diameter kan leiden tot onstabiele bevestiging.

Waarschuwing
Om een stabiele bevestiging te garanderen, moet de fixatiepen waar mogelijk bicorticaal
worden geplaatst.

Fixatiepennen gebruiken
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2.1.2 Verkrijgbare instrumenten

Algemene instrumentatie

Illustratie Naam

Reflecterende wegwerpmarkeerbollen

Schanzschroeven voor eenmalig gebruik

Steriele wegwerp-touchpen
OPMERKING. Niet opgenomen in deze gebruikershandlei-
ding. Raadpleeg de aparte instructiebijsluiter voor aanvul-
lende informatie. 

Pensleuteladapter voor AO-koppeling

Pointers

Illustratie Naam

Pointer verlengd voor heup

Afstandsbediening voor eenmalig gebruik

Voetschakelaar

Illustratie Naam

Voetschakelaar (USB)

INSTRUMENTENOVERZICHT
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Schuifmaat voor bekken

Illustratie Naam

Schuifmaat voor bekken

Referentieframes/botfixators, X-Press

Illustratie Naam

Referentieframe, T-vormig, X-Press

Botfixator 1 pen, X-Press, maten S/M/L

Sleutel voor wervelkolomklemmen en botfixator 1
pen, X-Press

Botfixator 2 pennen, Flip-Flop, X-Press

Verkrijgbare instrumenten
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Referentieframe - Femur

Illustratie Naam

Referentieframe, zonder pennen, femur

Wegwerpbotschroeven 3,5 mm/14 mm

Inbusschroevendraaier 2,5 mm met spanbus

Tapboor 2,5 mm met AO-interface-aansluiting

Instrumentadapter

Illustratie Naam

Referentieframe StarLock voor komimpactor univer-
seel

Komimpactors

Illustratie Naam

Komimpactor universeel recht

Komimpactor universeel offset

INSTRUMENTENOVERZICHT
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Illustratie Naam

Inzetstuk voor komimpactor universeel

Verkrijgbare instrumenten
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3 ALGEMENE
INSTRUMENTATIE

3.1 Reflecterende wegwerpmarkeerbollen

Over reflecterende wegwerpmarkeerbollen

Afbeelding 1  

Product Onderdelen Artikelnr. Verkrijgbaar bij

Reflecterende wegwerpmarkeerbollen 90 (30 x 3) 41773 Brainlab en NDI

Reflecterende wegwerpmarkeerbollen worden bevestigd op referentieframes en instrumenten,
waardoor het systeem de positie van de patiënt en instrumenten in het operatiegebied kan
bepalen.

Waarschuwing
Brainlab-navigatiesystemen kunnen uitsluitend met de hiervoor genoemde markeerbollen
worden gebruikt. Het gebruik van andere markeerbollen kan de navigatienauwkeurigheid
nadelig beïnvloeden, hetgeen een risico voor de patiënt inhoudt.

Wanneer moeten markeerbollen worden bevestigd

Bevestig markeerbollen op instrumenten en frames vóór kalibratie of gebruik tijdens operatie.

Steriliteit waarborgen

Markeerbollen worden steriel geleverd. Zij kunnen niet opnieuw worden gesteriliseerd en moeten
na gebruik worden weggegooid.

ALGEMENE INSTRUMENTATIE
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Waarschuwing
Steriliseer markeerbollen voor eenmalig gebruik niet opnieuw omdat dit hun
nauwkeurigheid sterk vermindert, waardoor risico voor de patiënt ontstaat. Reflecterende
markeerbollen zijn uitsluitend bedoeld voor eenmalig gebruik.

Reflecterende wegwerpmarkeerbollen
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3.1.1 Markeerbollen gebruiken

Waarborgen van navigatienauwkeurigheid

Navigatienauwkeurigheid hangt vooral af van de staat van de gebruikte markeerbollen.

Waarschuwing
Verifieer voor gebruik of het reflecterende oppervlak van alle markeerbollen in goede
conditie is en niet afbladdert.

Waarschuwing
Gebruik uitsluitend schone en droge markeerbollen. Natte of vuile markeerbollen moeten
worden schoongemaakt en gedroogd voordat u deze gebruikt, of worden vervangen.

Waarschuwing
Gebruik geen kapotte of misvormde markeerbollen omdat dit de navigatie nadelig
beïnvloedt en de patiënt schade kan toebrengen.

Waarschuwing
Plan de opstelling op de ok voorafgaand aan de operatie om ervoor te zorgen dat de
camera een onbelemmerd zicht heeft op alle markeerbollen op de instrumentadapters en
referentieframes. De markeerbollen mogen niet worden bedekt omdat navigatie anders
onmogelijk of onnauwkeurig wordt.

Markeerbollen bevestigen

Afbeelding 2  

Stap

Draai met de hand op elke bevestigingspen van het instrument een markeerbol stevig vast.

Voor een stevige verbinding zorgen

Waarschuwing
Zorg ervoor dat de markeerbollen op de pen kunnen worden geschroefd totdat er geen
opening meer is tussen de bol en de voet van de pen. Gebruik geen markeerbol als deze
niet stevig op zijn plaats is bevestigd.

Waarschuwing
Als veel kracht nodig is om een markeerbol op een pen te draaien, moet u de markeerbol
weggooien en een nieuwe gebruiken.

ALGEMENE INSTRUMENTATIE
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Waarschuwing
Als u markeerbollen gebruikt op of in de nabijheid van oscillerende of trillende
instrumenten, moet u de markeerbollen regelmatig controleren om te controleren of deze
stevig bevestigd blijven.

Markeerbollen reinigen

Waarschuwing
Gebruik uitsluitend een zachte doek, bevochtigd met gesteriliseerd water, om het
oppervlak van vuile markeerbollen te reinigen. Zorg er voor dat de gereinigde markeerbol
volledig droog is voor het gebruik.

Waarschuwing
Als u een markeerbol op een instrument of referentieframe reinigt of vervangt, moet u de
nauwkeurigheid van de navigatie controleren voordat u doorgaat.

Markeerbollen gebruiken
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3.2 Schanz-schroeven voor eenmalig gebruik

Overzicht

Afbeelding 3  

Product Type Artikelnr.

Schanz-schroeven voor een-
malig gebruik

3,2 mm x 100 mm (10 stuks) 54922

(AO) 4 mm x 125 mm (10 stuks) 54908

(AO) 5 mm x 175 mm (10 stuks) 54909

3 mm / 100 mm (10 stuks) 54900

4 mm / 130 mm (10 stuks) 54901

5 mm / 150 mm (10 stuks) 54902

5 mm / 200 mm (10 stuks) 54903

Er worden schanzschroeven voor eenmalig gebruik gebruikt om botfixators of zaagblokken
rechtstreeks op het bot van de patiënt te bevestigen.

Waarschuwing
Bevestig schanzschroeven alleen aan botstructuren, nooit aan weefsel of delen van het
zenuwstelsel.

Waarschuwing
Gebruik uitsluitend schanzschroeven van Brainlab.

Steriliteit

Schanzschroeven worden niet-steriel geleverd en moeten voor gebruik worden gesteriliseerd. Zij
kunnen niet opnieuw worden gesteriliseerd en moeten na gebruik worden weggegooid.

Waarschuwing
Schanzschroeven voor eenmalig gebruik mogen niet opnieuw worden gesteriliseerd omdat
dit een risico voor de patiënt vormt.

ALGEMENE INSTRUMENTATIE
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3.3 Pensleuteladapter voor AO-koppeling (54932)

Overzicht

Afbeelding 4  

De pensleuteladapter voor AO-koppeling zorgt voor een eenvoudige en snelle set-up van
compatibele schanzschroeven door de standaard AO-koppeling op elke boor.

Compatibele schanzschroeven

Product Type Artikelnr.

Schanzschroeven voor een-
malig gebruik 3,2 mm x 100 mm (10 stuks) 54922

Gerelateerde links

Schanz-schroeven voor eenmalig gebruik op pagina 25

Pensleuteladapter voor AO-koppeling (54932)
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4 POINTERS
4.1 Pointers gebruiken
4.1.1 Pointers hanteren

Functionaliteit van pointers

De pointers worden gebruikt:
• voor pointer-gebaseerde patiëntregistratie,
• ter verificatie van het behoud van de registratienauwkeurigheid,

Gedetailleerde informatie over het gebruik van pointers vindt u in uw softwarehandleiding.
OPMERKING. Pointers zijn voorgekalibreerd. Zij kunnen zonder verdere kalibratie worden
gebruikt. 

Pointers correct hanteren

Waarschuwing
De markerbollen van de actieve pointer moeten tijdens de registratie en navigatie te allen
tijde zichtbaar zijn voor de camera.

Waarschuwing
Als een pointer door de software is aangeduid voor een registratiestap moet u deze pointer
gebruiken.

Compatibiliteit van de software

Uw softwarehandleiding geeft een lijst van de pointers die door de navigatiesoftware van
Brainlab worden ondersteund.

POINTERS
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4.1.2 Waarborgen van pointernauwkeurigheid

Opslag

Elke pointer wordt geleverd met een mal, die de pointer beschermt tegen beschadiging en een
maximale nauwkeurigheid van de pointer waarborgt.

Pointers altijd steriliseren en bewaren in de aangewezen inzetstukken in de pointerhouder.

Nauwkeurigheid van de pointer controleren met behulp van de pointermal

① ②

Afbeelding 5  

Als een pointer onbeschadigd is, ligt zijn punt ① op één lijn met de overeenkomstige overzijde
van de mal ②.

Waarschuwing
Controleer de nauwkeurigheid van de pointer vóór ieder gebruik. Zorg ervoor dat de
pointerpunt op één lijn ligt met de overzijde op de pointermal.

Waarborgen van pointernauwkeurigheid
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4.2 Pointer voor heup

Overzicht

De punten van de pointers zijn afgerond als een halve bol. Hierdoor wordt voorkomen dat
pointerpunten aan bot of zacht weefsel blijven haken en is vlottere verplaatsing langs het
botoppervlak mogelijk tijdens registratie en planningprocedures.
OPMERKING. Elke pointer heeft een verschillende kleurindicatie aan het uiteinde van de
handgreep om identificatie gemakkelijker te maken. 

Pointer verlengd voor heup (53108)

Afbeelding 6  

De pointer verlengd voor heup is een rechte pointer met een langere steel. Deze zorgt dat
punten eenvoudiger kunnen worden vastgelegd bij grotere patiënten en van diepere gebieden,
zoals de basis van de acetabulum, tijdens de registratieprocedure. De pointer heeft een rode
kleurindicatie.
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4.3 Afstandsbediening voor eenmalig gebruik
(53153)

4.3.1 Overzicht

Algemene informatie

Afbeelding 7  

De afstandsbediening voor eenmalig gebruik maakt actieve patiëntregistratie en
softwarecontrole mogelijk in combinatie met bestaande pointers van Brainlab. 
De afstandsbediening voor eenmalig gebruik is een actief, niet-invasief instrument voor
eenmalig gebruik en wordt steriel geleverd in een steriele verpakking.

Ondersteunde pointers

De afstandsbediening voor eenmalig gebruik kan met de volgende pointers worden gebruikt:
verlengde pointer voor heup.

Afstandsbediening voor eenmalig gebruik (53153)
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4.3.2 De afstandsbediening voor eenmalig gebruik bevestigen

Apparaatoverzicht

① ④②③

Afbeelding 8  

Nr. Onderdeel Functie

① Bedieningsknop Activeert infrarode LED

② Infrarode LED Gedetecteerd door de camera maar niet zichtbaar voor
het blote oog

③ Groene statusled Geeft batterijstatus en functionaliteit aan

④ Centrale opening Tussenstuk voor bevestiging aan pointer

Steriliteit waarborgen

Waarschuwing
De afstandsbediening voor eenmalig gebruik wordt steriel geleverd. Indien een van de
steriele onderdelen in aanraking komt met een onsteriele omgeving tijdens het uitpakken
of klinisch gebruik, gooi het apparaatje dan onmiddellijk weg.

Voorafgaand aan gebruik

Stap

1. Haal de afstandsbediening voor eenmalig gebruik uit zijn steriele verpakking.

2. Voer een functionaliteitscontrole uit door op de bedieningsknop te drukken ① en na te
gaan of:
• De statusled ③ aan is.
• Het infrarode ledlampje ② wordt weergegeven als een gekleurd flitslicht op de came-

raweergave van het navigatiescherm.

Waarschuwing
Verifieer voor opening van de steriele verpakking of de vervaldatum niet verstreken en de
verpakking niet beschadigd is. Indien de vervaldatum verstreken of de verpakking
beschadigd is, gebruik de afstandsbediening voor eenmalig gebruik dan niet en werp hem
onmiddellijk weg.

Waarschuwing
Indien er binnenin de steriele verpakking batterijlekkage zichtbaar is, gebruik de
afstandsbediening voor eenmalig gebruik dan niet en werp hem onmiddellijk weg.
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Niet gebruiken als de verpakking is geopend.

Hoe de afstandsbediening voor eenmalig gebruik op de pointer bevestigen

④

⑤

①

②
③

Afbeelding 9  

Stap

1. Bevestig de afstandsbediening voor eenmalig gebruik door de centrale opening ②
over de aangegeven bevestigingspen ① op de pointerhandgreep te schuiven.
OPMERKING. Controleer eerst de positie door voor de bevestiging na te gaan of de ge-
bruiker ④ links- of rechtshandig is ⑤.
 

2. Klik de afstandsbediening voor eenmalig gebruik volledig op de pointerhandgreep.

3. Bevestig markeerbollen ③ op de pointer.

OPMERKING. Bij gebruik van de pointer raden we aan om de pointer vast te houden met de
afstandsbediening voor eenmalig gebruik tussen duim, wijsvinger en middenvinger, waarbij u
met de duim op de bedieningsknop duwt. 

Correcte bevestiging waarborgen

Plan de positie van de afstandsbediening voor eenmalig gebruik in overeenstemming met
het gebruik door een links- of rechtshandige gebruiker, net zoals de ok-opstelling voor de
operatie. De camera moet een onbelemmerd zicht hebben op de reflecterende
markeerbollen en infrarode LED.

Zorg ervoor dat de afstandsbediening voor eenmalig gebruik correct op de
bevestigingspen van de pointer is bevestigd en dat de reflecterende markeerbol voor
eenmalig gebruik volledig is aangeschroefd zodat er geen opening meer is tussen de bol
en de voet van de pen.

De afstandsbediening voor eenmalig gebruik bevestigen
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4.3.3 De afstandsbediening voor eenmalig gebruik gebruiken

Algemene informatie

Als u op de bedieningsknop drukt, gaat de infrarode led aan en kan deze door de camera op het
navigatiesysteem worden gevolgd.
De infrarode led wordt weergegeven als een gekleurd flitslicht op het cameraweergave van het
navigatiescherm. Afhankelijk van de softwaretoepassing kan de infrarode led voor verschillende
functies worden gebruikt, voor de acquisitie van oppervlaktepunten tijdens de registratie
bijvoorbeeld.
OPMERKING. Zorg er tijdens het gebruik voor dat de infrarode led zichtbaar is voor de camera en
dat hij niet bevuild is (met bloed bijvoorbeeld). 

Verifieer de functionaliteit van de infrarode led voor het gebruik door de statusled op de
afstandsbediening voor eenmalig gebruik en de cameraweergave op het navigatiescherm
te controleren.

Meer informatie

Raadpleeg uw bijbehorende softwarehandleiding voor meer informatie over het gebruik van de
afstandsbediening voor eenmalig gebruik in combinatie met de software.

Correcte hantering van instrumenten

Waarschuwing
Zorg er tijdens vastleggen punten altijd voor dat de pointerpunt contact maakt met de
patiënt of het bot wanneer de afstandsbediening voor eenmalig gebruik wordt geactiveerd.

Duw niet op de behuizing van de afstandsbediening voor eenmalig gebruik waar de leds
zich bevinden.

Veiligheidsrichtlijnen

Waarschuwing
Kijk niet rechtstreeks vanaf een korte afstand in de infrarode led van de afstandsbediening
voor eenmalig gebruik wanneer de bedieningsknop is geactiveerd.
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4.3.4 Na gebruik

Correcte hantering bij afvalverwijdering

Waarschuwing
Gebruik de batterij niet opnieuw, vervang ze niet, en stoom de afstandsbediening voor
eenmalig gebruik niet na gebruik. Dit zal het apparaat vernietigen en kan leiden tot ernstige
schade aan de stoomapparatuur of tot letsel bij patiënt en gebruiker.

Waarschuwing
Wijzigen van het apparaat is niet toegestaan.

Dompel de afstandsbediening voor eenmalig gebruik niet volledig onder in een vloeistof.

De afstandsbediening voor eenmalig gebruik bevat een primaire lithiumcel. Overweeg om
het apparaat na gebruik te desinfecteren en te scheiden voor afvalverwijdering. Raadpleeg
de speciale instructies voor afvalverwijdering van uw lokale agentschap voor
milieubescherming en afvalverwijdering voor het weggooien van de elektronica en de
primaire lithiumcel.

De afstandsbediening voor eenmalig gebruik losmaken en weggooien

Waarschuwing
De afstandsbediening voor eenmalig gebruik is een apparaat voor eenmalig gebruik en kan
niet worden gesteriliseerd. Haal het van de pointer af en gooi het weg na gebruik.

Stap

1. Haal na gebruik de afstandsbediening voor eenmalig gebruik, van de pointer af.

2. Reinig alle oppervlakken met een oppervlakte-ontsmettingsmiddel voordat u het weg-
gooit.

3.

①
③
②

Open indien nodig met een klein, scherp stuk gereedschap de behuizing bij de groef ①
en verwijder de batterij ③ en elektronica ② voor gescheiden afvalophaling.

Na gebruik
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4.3.5 Technische specificaties

Afmetingen en gewicht

Afmeting Waarde

Hoogte 17,3 mm

Lengte 53,9 mm

Breedte 27,0 mm

Gewicht 12 g

Elektrische

Specificaties Beschrijving

Voeding 3 V primaire lithiumcel CR2032

Stroomverbruik Max. 36 mW

Stroom 12 mA, gelijkstroom (DC)

Elektrische veiligheid Conform de normen van IEC 60601-1

Leds

Specificaties Infrarode LED Statusled

Golflengte 870 nm 570 nm

Kijkhoek op 50% intensi-
teit 120° 120°

Fotobiologische veiligheid Conform de normen van IEC
62471

Conform de normen van IEC
62471

Behuizing

Specificaties Beschrijving

IP-classificatie IP44 volgens IEC 60529 (beschermd tegen stofdeeltjes > 1 mm en te-
gen vloeistofspatten)

Materialen Polyamide 12

Omgevingsspecificaties

Specificaties Opslagvoorwaarden Bedrijfscondities

Temperatuur 0 °C tot 30 °C 10 °C tot 40 °C

Vochtigheid 15% tot 80% niet-condenserend 20% tot 80% niet-condenserend

Druk 700 hPa tot 1.060 hPa 700 hPa tot 1.060 hPa

Wegwerpen In overeenstemming met de plaatselijke reglementering voor afval-
verwijdering
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Steriliteit en toepassing

Specificaties Beschrijving

Steriliteitstatus Steriel

Methode Ethyleenoxide

Bewaartijd Drie jaar

Toepassing Eenmalig gebruik

Technische specificaties
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4.3.6 Elektromagnetische compatibiliteit en emissies

Elektromagnetische compatibiliteit: Verklaring

Er moet rekening worden gehouden met de speciale veiligheidsmaatregelen met betrekking tot
elektromagnetische compatibiliteit voor medische elektrische apparatuur. De apparatuur mag
uitsluitend geïnstalleerd en gebruikt worden volgens de overeenstemmende elektromagnetische
compatibiliteitsrichtlijnen, zoals beschreven in deze gebruikershandleiding.
Draagbare of mobiele RF-communicatieapparatuur kan de beoogde functionaliteit van medische
elektrische apparatuur beïnvloeden.

Elektromagnetische omgeving

De afstandsbediening voor eenmalig gebruik is bedoeld voor gebruik in de elektromagnetische
omgeving zoals aangegeven in de tabellen in dit hoofdstuk.
De klant of gebruiker moet ervoor zorgen dat de afstandsbediening voor eenmalig gebruik in
deze omgeving wordt gebruikt.

RF-emissiestoringen

De afstandsbediening voor eenmalig gebruik gebruikt RF-energie uitsluitend voor interne
functies.
Daardoor zijn de RF-emissies zeer laag en veroorzaken zij hoogstwaarschijnlijk geen storing in
nabije apparaten.

Verklaring

Richtlijn en verklaring van de fabrikant met betrekking tot elektromagnetische emissies:

Emissietest Compliantie Elektromagnetische omgeving - Richtlijn

RF-emissie CISPR 11 Groep 1 Klasse
B.

De afstandsbediening voor eenmalig gebruik is ge-
schikt voor gebruik in alle omgevingen, waaronder
thuisomgevingen en overal waar het openbare laag-
spanningsnetwerk wordt gebruikt in gebouwen voor
huiselijke doeleinden.

Harmonische emis-
sies IEC 61000-3-2

Niet van toepas-
sing.

Voltagefluctuaties/flik-
keremissies IEC
61000-3-3

Niet van toepas-
sing.
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4.3.7 Elektromagnetische immuniteit

Elektromagnetische omgeving

De afstandsbediening voor eenmalig gebruik is bedoeld voor gebruik in de elektromagnetische
omgeving zoals aangegeven in de tabellen in dit hoofdstuk.
De klant of gebruiker moet ervoor zorgen dat de afstandsbediening voor eenmalig gebruik in
deze omgeving wordt gebruikt.

Elektromagnetische immuniteitsverklaring

De tabellen in de volgende hoofdstukken geven de richtlijn en verklaring van de fabrikant met
betrekking tot elektromagnetische immuniteit.

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

Immuniteitstest IEC 60601 Test- en
compliantieniveau

Elektromagnetische omgeving - Richtlijn

Elektrostatische
ontlading IEC
61000-4-2

6 kV contact
±8 kV lucht

Vloeren moeten van hout, beton of keramische te-
gels zijn.
Als vloeren zijn bekleed met synthetische vloerbe-
dekking, moet de relatieve vochtigheid minstens
30% zijn.

Voedingsfrequen-
tie (50/60 Hz)
magnetisch veld
IEC 61000-4-8

3 A/m

De magnetische velden dienen van een niveau te
zijn dat kenmerkend is voor een typische locatie in
een typische commerciële of ziekenhuis omge-
ving.

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

Immuniteitstest IEC 60601
Testniveau

Compliantieni-
veau

Elektromagnetische omgeving - Richt-
lijn

De afstand tussen draagbare en mobiele
RF-communicatieapparatuur en enig on-
derdeel van de afstandsbediening voor
eenmalig gebruik, met inbegrip van ka-
bels, mag niet kleiner zijn dan de aanbe-
volen scheidingsafstand die is berekend
volgens de vergelijking die van toepas-
sing is op de frequentie van de zender.
Aanbevolen scheidingsafstand:

Geleide RF IEC
61000-4-6

3 Veff 150 kHz
tot 80 MHz 3 V 1,2 * √P

Uitgestraalde RF
IEC 61000-4-3

3 V/m 80 MHz
tot 2,5 GHz 3 V/m

1,2 * √P (80 MHz tot 800 MHz)

2,3 * √P (800 MHz tot 2,5 GHz)

waarbij P het maximale nominale uitgangsvermogen van de zender in watt (W) volgens de fabri-
kant van de zender is en d de aanbevolen scheidingsafstand in meter (m).b

De veldsterkte van vaste RF-zenders, zoals bepaald door een elektromagnetische inspectie ter
plaatsea, moet minder zijn dan het conformiteitsniveau in elk frequentiebereik.b

Interferentie kan zich voordoen in de nabijheid van apparatuur gemarkeerd met dit symbool.

Elektromagnetische immuniteit
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Immuniteitstest IEC 60601
Testniveau

Compliantieni-
veau

Elektromagnetische omgeving - Richt-
lijn

OPMERKING. Bij 80 MHz en 800 MHz zijn de daarboven gelegen frequentiegebieden van toe-
passing. 

OPMERKING. Deze richtlijnen zijn mogelijk niet in alle omstandigheden van toepassing. Elektro-
magnetische straling wordt beïnvloed door absorptie en reflectie van structuren, objecten en
mensen. 
a Veldsterktes van vaste zenders, zoals basisstations voor radiotelefonie (cellulair/draadloos) en
mobilofoons, amateurradiozenders, AM- en FM-radiozenders en tv-zenders kunnen in theorie
niet nauwkeurig worden voorspeld. Om de elektromagnetische omgeving als gevolg van vaste
RF-zenders te beoordelen, dient een elektromagnetisch locatieonderzoek te worden overwogen.
Indien de gemeten veldsterkte op de locatie waar de afstandsbediening voor eenmalig ge-
bruik wordt gebruikt de eerder genoemde toegestane RF-waarden overstijgt, moet de afstands-
bediening voor eenmalig gebruik worden geobserveerd om het normaal functioneren vast te
stellen. Als abnormaal functioneren wordt vastgesteld, zijn wellicht extra maatregelen nodig,
zoals het verdraaien of verplaatsen van de afstandsbediening voor eenmalig gebruik.
b Binnen het frequentiegebied van 150 kHz tot 80 MHz moet de veldsterkte lager zijn dan [V1]
V/m.
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4.3.8 RF-communicatieapparatuur

Effecten op het apparaat

Draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur kan de afstandsbediening voor eenmalig
gebruik beïnvloeden.

Elektromagnetische omgeving

De afstandsbediening voor eenmalig gebruik is bedoeld voor gebruik in de elektromagnetische
omgeving waarin RF-stralingsstoringen onder controle zijn.
De klant of gebruiker van de afstandsbediening voor eenmalig gebruik kan elektromagnetische
storing helpen voorkomen.
Dit kan worden uitgevoerd door een minimumafstand te bewaren tussen draagbare en mobiele
RF-communicatieapparatuur (zenders) en de afstandsbediening voor eenmalig gebruik zoals
hieronder aanbevolen, volgens het maximale uitgangsvermogen van de communicatieapparatuur.

Onderlinge afstand

Onderlinge afstand tussen draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur en de
afstandsbediening voor eenmalig gebruik:

Nominaal maximaal uit-
gangsvermogen van
zender

Scheidingsafstand volgens zenderfrequentie (m)

W
150 kHz tot 80 MHz
1,2 * √P

80 MHz tot 800 MHz
1,2 * √P

800 MHz tot 2,5 GHz
2,3 * √P

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,38 0,38 0,73

1 1,20 1,20 2,30

10 3,80 3,80 7,30

100 12,00 12,00 23,00

Voor zenders met een maximaal uitgangsvermogen dat niet hierboven wordt vermeld, kan de
aanbevolen scheidingsafstand d in meter (m) worden bepaald aan de hand van de vergelijking
die van toepassing is op de zenderfrequentie, waarbij P het maximale uitgangsvermogen in watt
(W) is van de zender volgens opgave van de fabrikant van de zender.
OPMERKING. Bij 80 MHz en 800 MHz is de onderlinge afstand voor de daarboven gelegen fre-
quentiegebieden van toepassing. 

OPMERKING. Deze richtlijnen zijn mogelijk niet in alle omstandigheden van toepassing. Elektro-
magnetische straling wordt beïnvloed door absorptie en reflectie van structuren, objecten en
mensen. 

RF-communicatieapparatuur
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4.4 Voetschakelaar (USB) (18460)

Overzicht

Afbeelding 10  

De voetschakelaar (USB) zorgt ervoor dat de patiëntregistratie kan worden uitgevoerd met
verminderde touchscreeninteractie. 
De voetschakelaar (USB) gebruikt de USB-verbinding met het navigatiesysteem (bijv. Curve of
Kick).
OPMERKING. De voetschakelaar wordt automatisch geactiveerd wanneer hij wordt aangesloten. 

Functies voetschakelaarpedaal

Pedaal Functie

Blauw Registreert oriëntatiepunten of selecteert blauw gemarkeerde ele-
menten.

Geel Selecteert geel gemarkeerde elementen.

Zwart Loopt door de te bedienen elementen in navigatie en planning.

Een voetschakelaar gebruiken

Raadpleeg uw bijbehorende softwarehandleiding voor meer informatie over het gebruik van de
voetschakelaar (USB) in combinatie met de software.
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Voetschakelaar (USB) (18460)
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5 SCHUIFMAAT VOOR
BEKKEN

5.1 Schuifmaat voor bekken (52876)

Over de schuifmaat voor bekken

Afbeelding 11  

De schuifmaat voor bekken van Brainlab wordt gebruikt om de afstand op vaste ASIS-punten te
bepalen voor genavigeerde heupchirurgie met gebruik van het navigatiesysteem van Brainlab.
Deze informatie is nodig voor het bepalen van het bekken en het navigeren van heupimplantaten.
De schuifmaat voor bekken is bedoeld om te worden gebruikt voorafgaand aan de operatie op
huid die intact is. De mate van nauwkeurigheid van het instrument is bepaald op ±1 mm.
De schuifmaat voor bekken is niet bedoeld om te worden gebruikt met een andere toepassing of
metingen.

Het instrument mag alleen worden gebruikt op huid die intact is. Steriliseer het instrument
als het in contact komt met bloed.

SCHUIFMAAT VOOR BEKKEN
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De schuifmaat voor bekken gebruiken

①

②

Afbeelding 12  

Stap

1. Palpateer beide ASIS-oriëntatiepunten ①.
OPMERKING. De ASIS aan de behandelde zijde moet worden vastgelegd met behulp
van de pointer tijdens registratie van oriëntatiepunten. Zorg dat u tijdens registratie naar
precies hetzelfde punt refereert als waarnaar werd gerefereerd met behulp van de
schuifmaat voor bekken. 

2. Plaats de markers van de schuifmaat voor bekken boven op de gedefinieerde ASIS-ori-
ëntatiepunten ①.

3. Let op de waarde die wordt weergegeven in het inspectievenster ②.
Voer deze waarde in tijdens de workflowconfiguratie.

De schuifmaat voor bekken is een zeer nauwkeurig en gevoelig instrument. Om
kalibratieprecisie te handhaven, dient het met uiterste nauwkeurigheid te worden
behandeld. Als het instrument valt of beschadigd raakt, dient u onmiddellijk contact op te
nemen met Smith+Nephew voor advies over hoe u moet verdergaan.

Schuifmaat voor bekken (52876)
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6 REFERENTIEFRAMES,
X-PRESS

6.1 Overzicht van instrumenten

Over referentieframes, X-Press

De referentieframes, X-Press zijn bevestigingssystemen voor referentieframes die het volgende
hebben:
• Een instelkoppeling om het referentieframe optimaal voor het zichtveld van de camera te

richten.
• Een snelsluitmechanisme om de referentieframes, X-Press tijdens de operatie te verwijderen

wanneer dit niet nodig is voor navigatie, en terug te plaatsen in dezelfde richting zodat er geen
registratie-informatie verloren gaat.

Een volledig functioneel referentieframe, X-Press omvat het volgende:
• een referentieframe (T-vormig) dat tracking van het bot van de patiënt inschakelt;
• een botfixator (met 1 of 2 pennen) die het tussenstuk vormt tussen het referentieframe en het

bot;
• een of twee schanzschroeven.

Waarschuwing
De X-Press componenten zijn gevoelige medische hulpmiddelen. Oefen geen kracht of
torsie meer uit op de X-Press botfixators of referentieframes als ze eenmaal op de patiënt
zijn bevestigd.

Waarschuwing
Hanteer het referentieframe, X-Press uitermate voorzichtig wanneer dit om een bepaalde
reden tijdens de operatie moet worden losgemaakt. Beschadiging van de
markeerbolpennen kunnen leiden tot onnauwkeurige navigatie en letsel bij de patiënt.

REFERENTIEFRAMES, X-PRESS
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Gemonteerde referentieframes, X-Press

①

Afbeelding 13  

Nr. Referentieframe, X-Press

① T-vorm, bevestigd aan een botfixator met 2 pennen

OPMERKING. Het referentieframe kan worden gebruikt in combinatie met ofwel botfixator 1 pen,
X-Press of de botfixator 2 pennen, Flip-Flop, X-Press. 

Overzicht van instrumenten
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6.1.1 Kits referentieframe, X-Press

Over kits

De onderdelen van het referentieframe, X-Press kunnen afzonderlijk worden besteld of als
onderdeel van een toepassingsspecifieke kit.
De precieze onderdelen van een referentieframekit, X-Press hangen af van de beoogde
chirurgische procedure.

Onderdelen referentieframekit, X-Press

③

①

②

④

Afbeelding 14  

Nr. Onderdeel

① Sleutel voor wervelkolomklemmen en botfixator, 1 pen, X-Press (52424)

② Botfixator, 1 pen, X-Press: S (52421), M (52422) en L (52423)

③
Referentieframe, T-vorm, X-Press (52410)
• Referentiester, T-vorm, X-Press (52412)
• Bevestigingseenheid van referentieframe voor referentieframe X-Press (52414)

④ Botfixator 2 pennen, Flip-Flop, X-Press (52429)

REFERENTIEFRAMES, X-PRESS
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6.2 Botfixators, X-Press
6.2.1 Overzicht

Algemene informatie

Botfixators vormen het tussenstuk tussen X-Press-referentieframes en het bot. Ze worden met
schanzschroeven op het bot bevestigd.

De botfixator 1 pen of 2 pennen, Flip-Flop, X-Press moet met een X-Press-referentieframe
worden gebruikt.

Plaats de botfixators zodanig dat de positie van het referentieframe het gebruik van andere
instrumenten niet hindert, zoals de bevestiging van een zaagblok met adapter.

Houd altijd rekening met de grootte van de componenten van het implantaat wanneer de
schanzschroef van het referentieframe worden geplaatst. Als er tijdens de implantatie een
botsing optreedt, moeten de frames worden verwijderd. Zorgt dat er altijd voldoende ruimte
is voor het maken van een incisie, het positioneren van het implantaat en het ruimen of
boren zonder dat de referentieframes bewegen.

Beschikbare botfixators

① ②

Afbeelding 15  

Nr. Botfixator

① 1 pen, X-Press

② 2 pennen, Flip-Flop, X-Press

Botfixators, X-Press
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6.2.2 Schanzschroeven gebruiken met botfixators

Voorafgaand aan gebruik

De procedure voor het gebruik van fixatiepennen wordt in meer detail beschreven onder
Betreffende links.

Rotatie van botfixators op schanzschroeven

① ②

Afbeelding 16  

Nr. Botfixator Rotatie mogelijk?

① 1 pen, X-Press Ja, vóór fixatie

② 2 pennen, Flip-Flop, X-Press Nee

Waarschuwing
Bevestig schanzschroeven alleen aan botstructuren, nooit aan weefsel of delen van het
zenuwstelsel.

De botfixator 2 pennen, Flip-Flop, X-Press kan niet draaien rond de schanzschroef. Bekijk
daarom de oriëntatie van botfixator en referentieframe voordat u de schanzschroeven in
het bot brengt, zodat de markerbollen zichtbaar blijven voor de camera.

Omdat de botfixator 1 pen, X-Press rond de as van de schanzschroef kan worden gedraaid,
kunt u de buis met punten rechtstreeks op het botoppervlak plaatsen zonder zacht weefsel
te doorboren. Houd hiermee rekening wanneer u de incisie maakt, vóór de fixatie van de
schanzschroef.

Vereiste grootte van de schanzschroef

Botfixator Vereiste schanzschroefdoorsnede en artikelnummer

1 pen, X-Press 5 mm (54902/54903/54909)

REFERENTIEFRAMES, X-PRESS
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Botfixator Vereiste schanzschroefdoorsnede en artikelnummer

2 pennen, Flip-Flop, X-Press

• 3 mm (54900)
• 3,2 mm (54922)
• 4 mm (54901/54908)

Een combinatie met deze schroeftypen is ook mogelijk

OPMERKING. De 3,2 mm schanzschroeven zijn compatibel met de pensleuteladapter voor AO-
koppeling (54932). 

Waarschuwing
Gebruik met de hierboven vermelde diameters uitsluitend botfixators met
schanzschroeven met schroefdraad. De lengte van de draad moet bicorticale fixatie
mogelijk maken.

Waarschuwing
Unicorticale fixatie of het gebruik van smallere dan voorgeschreven schanzschroeven, kan
leiden tot onstabiele bevestiging of kan tot gevolg hebben dat de schanzschroef per
ongeluk uit het bot wordt getrokken bij het aandraaien van de botfixator.

Waarschuwing
Gebruik geen schanzschroeven die langer of smaller zijn dan voorgeschreven, omdat ze
kunnen buigen of krom trekken en daardoor onnauwkeurige navigatie en mogelijk letsel bij
de patiënt kunnen veroorzaken.

Waarschuwing
Vermijd meerdere boorpogingen bij het plaatsen van de schanzschroeven. Dit verzwakt het
bot en verhoogt het risico op postoperatieve stressfractuur. Zet het boren van de
schanzschroef stop wanneer het tegenoverliggende corticale bot is bereikt.

Gerelateerde links

Fixatiepennen gebruiken op pagina 16

Schanzschroeven gebruiken met botfixators
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6.2.3 De botfixator, 1 pen, X-Press gebruiken

Onderdelen

De botfixator, 1 pen, X-Press is verkrijgbaar in drie afmetingen: S (52421), M (52422) en L
(52423). Zorg ervoor dat u de juiste maat voor de ingreep kiest.

① ② ③ ④ ⑤

Afbeelding 17  

Nr. Onderdeel

① Inzet

②
Fixatieschroef
OPMERKING. De fixatieschroef is verkrijgbaar als los onderdeel en moet worden vervan-
gen als hij niet vlot werkt. 

③ Trekmoer

④ Buis met punten

⑤ Verbindingsplaat

REFERENTIEFRAMES, X-PRESS
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De botfixator monteren

Botfixators mogen alleen uit elkaar worden gehaald voor reiniging. Monteer ze opnieuw voor
sterilisatie en bewaar ze gemonteerd in hun sterilisatienet.

①

②

③

④

Afbeelding 18  

Stap

1. Schroef de fixatieschroef ② vast in het inzetstuk ①.

2. Schroef de trekmoer ③ vast op het inzetstuk ①.

3. Schroef ①, ② en ③ in de buis met punten ④.

OPMERKING. In elk onderdeel is een onderdeelnummer gegraveerd voor een gemakkelijke
identificatie. 

De botfixator, 1 pen, X-Press gebruiken
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De botfixator bevestigen

①
②

③

Afbeelding 19  

Stap

1. Schuif de gemonteerde botfixator over de schanzschroef ③.

2. Bevestig het referentieframe op de botfixator.
Zorg ervoor dat er geen opening is tussen de trekmoer ② en het inzetstuk.
Zorg ervoor dat de vereiste oriëntatie van het referentieframe mogelijk is vanuit de huidi-
ge positie van de botfixator.

3. Maak de botfixator vast door de fixatieschroef ① aan te draaien met de moersleutel.

4. Draai de trekmoer ② vast met de moersleutel.

Veilige bevestiging

Waarschuwing
Als u een kleine incisie in het bot maakt voor de bevestiging van de botfixator, plaats dan
eerste de schanzschroef in de incisie. Daarna kunt u de botfixator over de schanzschroef
schuiven tot op het botoppervlak. Zo wordt voorkomen dat de buis met punten het
omliggende weefsel onnodig afschaaft.

De botfixator 1 pen vastzetten

Waarschuwing
Voordat u de botfixator 1 pen, X-Press op de schanzschroef vastzet, moet u het
referentieframe, X-Press bevestigen en aanpassen zodat de camera een volledig beeld
heeft van het referentieframe.
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Waarschuwing
Schroef nooit de schanzschroef los als de botfixator 1 pen, X-Press nog is bevestigd, want
dit zal de corticalis uitermate afschaven. Overweeg dit alleen als het instrument niet met
behulp van de standaardprocedure kan worden verwijderd.

Waarschuwing
Zorg ervoor dat alle schroefkoppelingen goed vastgedraaid zijn voordat u met de
patiëntregistratie begint. Elke beweging van de botfixator tijdens of na de patiëntregistratie
zal onnauwkeurige navigatie tot gevolg hebben.

De botfixator, 1 pen, X-Press gebruiken
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6.2.4 Botfixator 2 pennen, Flip-Flop, X-Press (52429)

Algemene informatie

De botfixator 2 pennen, Flip-Flop, X-Press heeft:
• een wigvormig kleminstrument waarmee u het stevig aan twee schanzschroeven in het bot

kunt vastmaken;
• een dubbelzijdige verbindingsplaat voor de bevestiging van een X-Press-referentieframe.

Onderdelen

②

③

①

Afbeelding 20  

Nr. Onderdeel

① Bevestigingsknop

② Openingen voor bevestiging aan schanzschroeven

③ Verbindingsplaat

Plaatsing van schanzschroeven

Waarschuwing
Gebruik geen verbindingsplaat ③ op de botfixator als sjabloon voor de plaatsing van
schanzschroeven. Dit heeft onnauwkeurige navigatie tot gevolg en kan ernstig patiëntletsel
veroorzaken.

Zorg ervoor dat de schanzschroeven op een juiste afstand van elkaar worden geplaatst bij
gebruik van de botfixator 2 pennen, Flip-Flop, X-Press. U kunt de openingen van de
botfixator gebruiken om de correcte plaats te schatten. Als de schanzschroeven te dicht bij
of te ver van elkaar liggen, kan dit tot gevolg hebben dat de schroeven tijdens de
bevestiging van de fixator uitrekken waardoor ze onherstelbaar worden beschadigd.
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6.2.5 Boorsjabloon 2 pennen, X-Press (52425) (optioneel)

Over de boorsjabloon

Met het boorsjabloon kunt u schanzschroeven op de juiste afstand van elkaar in het bot plaatsen
ter bevestiging van de botfixator 2 pennen, X-Press.
Hij bevat drie paren boorgaten voor gebruik met schanzschroeven in de volgende combinaties:
• 3 mm en 3 mm diameter
• 3 mm en 4 mm diameter
• 4 mm en 4 mm diameter

Boorsjabloon

① ②

Afbeelding 21  

Nr. Onderdeel

① Boorsjabloon met ingebrachte schanzschroeven

② Overeenkomende boorgaten op boorsjabloon (3 mm-openingen hier omcirkeld)

De boorsjabloon gebruiken

Stap

1. Houd bij het plannen van de oriëntatie van het referentieframe rekening met het feit dat
de markeerbollen op elk moment zichtbaar moeten zijn voor de camera.

2. Met een stel gepaarde openingen ② op de boorsjabloon 2 pennen, X-Press als lei-
draad, boort u twee schanzschroeven ① in het bot, nagenoeg parallel aan elkaar.

Waarschuwing
Gebruik geen boorsjabloon bij schanzschroeven met een snelle koppeling (bijv. AO snelle
koppeling). De schroefuiteinden zijn groter dan de sjabloongaten, waardoor u het
boorsjabloon niet kunt verwijderen.

Boorsjabloon 2 pennen, X-Press (52425) (optioneel)
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6.2.6 De botfixator 2 pennen, Flip-Flop, X-Press bevestigen

Voorafgaand aan gebruik

De botfixator 2 pennen, Flip-Flop, X-Press kan voldoende worden vastgedraaid met de
hand.

Om beschadiging van de schanzschroeven te vermijden, moet u ervoor zorgen dat de
bevestigingsknop open is wanneer u de schanzschroeven rechtstreeks door de
respectievelijke openingen van de botfixator 2 pennen, Flip-Flop, X-Press boort.

De botfixator bevestigen

①

②

Afbeelding 22  

Stap

1. Schuif de gemonteerde fixator over de schanzschroef ①.
OPMERKING. Indien nodig kan de fixator worden omgedraaid zodat de the referentiever-
binding aan beide zijden kan worden gebruikt. 

2. Zorg ervoor dat de vereiste oriëntatie van het referentieframe mogelijk is vanuit de huidi-
ge positie van de botfixator.

3. Draai de bevestigingsknop met de hand vast ②.

Veilige bevestiging

Waarschuwing
De botfixator 2 pennen, Flip-Flop, X-Press moet worden gekoppeld aan schanzschroeven
die zijn vastzet in botstructuren bedekt met dun weefsel. Gebruik alleen schanzschroeven
van Brainlab. Als de schroeven te kort zijn, kan het bedekkende weefsel te dik zijn om
stabiele fixatie toe te laten.

Waarschuwing
Bevestig de botfixator 2 pennen, Flip-Flop, X-Press niet aan botzones die met sterke
spieren zijn bedekt. Vermijd het doorboren van spierweefsel bij het bevestigen van de
botfixator. Extensieve spierbeweging kan de pen doen buigen. Dit kan onherstelbare
schade veroorzaken aan de schanzschroef en de navigatienauwkeurigheid verminderen.
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De botfixator 2 pennen vastzetten

Waarschuwing
Bevestig de botfixator 2 pennen, Flip-Flop, X-Press zo dicht mogelijk op het bot- of
weefseloppervlak voor een optimale stabiliteit.

Waarschuwing
Draai de bevestigingsknop stevig vast vóór de patiëntregistratie.

Waarschuwing
Bij het gebruik van schanzschroeven met een speciale snelkoppelverbinding (bijv. AO-
snelkoppeling), moet u de boorsjabloon niet gebruiken, omdat het schroefeinde groter is
dan de openingen in de boorsjabloon. Hierdoor wordt het onmogelijk om de boorsjabloon
na het boren te verwijderen.

Om een stabiele verbinding te krijgen en om schade aan de botfixator te vermijden, moet u
deze uitsluitend aan delen van de schanzschroeven bevestigen die een ronde doorsnede
hebben.

Veilig verwijderen

Als de botfixator om een of andere reden niet van de schanzschroeven kan worden
afgehaald, kunnen de schroeven onder de fixator worden afgesneden en afzonderlijk
worden losgeschroefd.

De botfixator 2 pennen, Flip-Flop, X-Press bevestigen
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6.3 Referentieframes, X-Press
6.3.1 Overzicht referentieframe, X-Press

Gemonteerd referentieframe

①

Afbeelding 23  

Nr. Referentieframe

① T-vorm (52410)

Zorg dat de T-vorm correct en alleen op het bekken wordt geplaatst.
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Het X-Press-referentieframe monteren

②

①

Afbeelding 24  

Stap

Draai de klemschroef ② in de snelsluiting ①.

Referentieframes, X-Press
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6.3.2 Bevestigen en losmaken van het referentieframe

Overzicht

Het referentieframe wordt aangesloten door de steelpennen en de fixatiehaken op de botfixator op
elkaar uit te lijnen en het geheel te vergrendelen met behulp van de snelsluiters.

Het referentieframe op de botfixator bevestigen

①

②

③

Afbeelding 25  

Deze procedure geldt voor botfixators met zowel 1 als 2 pennen.

Stap

1. Knijp de zijkanten van de snelsluitklem ① naar elkaar toe om de klauwen van de klem te
openen.

2. Breng de ankerpennen ② van de snelsluiting in de overeenkomstige openingen ③ op de
verbindingsplaat van de botfixator (in de richting van de pijl).

3. Laat de snelsluitklem los en zorg ervoor dat de ankerpennen stevig in de overeenkomsti-
ge openingen op de verbindingsplaat zitten.

Waarschuwing
Als u de pennen van het frame niet volledig in de verbindingsplaat kunt brengen, dient u
onmiddellijk contact op te nemen met Smith+Nephew voor advies over hoe u moet
verdergaan. Het gebruik van beschadigde apparatuur kan ernstig letsel veroorzaken bij de
patiënt.

Na het bevestigen

OPMERKING. Oefen geen kracht of torsie meer uit op de botfixators of referentieframes als ze
eenmaal op de patiënt zijn bevestigd. 
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Het referentieframe losmaken

Om het frame los te maken de klembek openen en het frame recht naar boven uit de
verbindingsplaat halen.

Waarschuwing
Gebruik alleen de snelsluiting als u het referentieframe tijdens de operatie wilt verwijderen.
Draai de stelschroef op de botfixator niet los.

Waarschuwing
Hanteer het referentieframe, X-Press uitermate voorzichtig wanneer dit om een bepaalde
reden tijdens de operatie moet worden losgemaakt. Beschadiging van de
markeerbolpennen kunnen leiden tot onnauwkeurige navigatie en letsel bij de patiënt.

Waarschuwing
Referentieframes kunnen tijdens het zagen worden verwijderd zodat het risico van
beweging wordt geminimaliseerd.

Als overmatige kracht op de schroef (bijv. met een tang) wordt uitgeoefend, kan deze
breken.

Bevestigen en losmaken van het referentieframe
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6.3.3 Voorbereiden op registratie

Optimaliseren van framezichtbaarheid

Het systeem herkent een instrument door de geometrische ordening van de markeerbollen op het
referentieframe.
Om een instrument te identificeren moet de camera een duidelijk beeld hebben van de
markerbollen. De kijkhoek van de camera voor de beste herkenning van het frame is loodrecht op
het vlak door het midden van alle markerbollen in het frame.

Afbeelding 26  

De camera kan een frame het best herkennen wanneer het vlak tussen de markerbollen op
het frame zich loodrecht bevindt op de kijkrichting van de camera.

Hoe de oriëntatie van het frame instellen

Gebruik de instelverbinding van het referentieframe, X-Press om het frame zodanig te oriënteren
dat de camera het beste zicht heeft op het frame met het oog op tracking.

①

②

Afbeelding 27  

Stap

1. Maak de schroef van de snelsluitklem los ①.
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Stap

2. Stel de hoogte van het referentieframe in door het omhoog of omlaag te duwen rond de
verbinding van de snelsluitklem.

3. Stel het referentieframe side-to-side in en kantel het door hem rond zijn steel te draaien.

4. Draai de schroef van de snelsluitklem vast met de hand. Zorg ervoor dat de verbindings-
pennen zich in de uitsparingen bevinden.

De instelbare verbinding kan voldoende worden vastgemaakt door de vergrendelschroef
met de hand vast te draaien. Gebruik geen gereedschap omdat dit de onderdelen kan
beschadigen.

Vóór de registratie

Bevestig markerbollen op het referentieframe. Raadpleeg het hoofdstuk Betreffende links voor
meer informatie.

Waarschuwing
Controleer regelmatig of de markerbollen stevig blijven vastzitten op het referentieframe.

Waarschuwing
Draai schroeven van de instelbare verbindingen aan vóór de patiëntregistratie.
Verplaatsing van het referentieframe, X-Press tijdens of na patiëntregistratie zal
onnauwkeurige navigatie tot gevolg hebben.

Waarschuwing
Controleer voor registratie of het bewegingsbereik voldoende is en of de botfixator geen
zwaar weefsel tegenkomt. Als er kans is op weefselcontact, vergroot dan de incisie om de
spanning op de botfixator te verminderen. Als u dit niet doet, kan de botfixator buigen of
losraken waardoor de navigatie onnauwkeurig wordt.

Gerelateerde links

Markeerbollen gebruiken op pagina 23

Tand-op-tanduitlijning vermijden

Afbeelding 28  

Voor een goede verbinding moet u zorgen dat de tanden van de instelbare gewrichten van het
referentieframe in de betreffende groeven vallen en niet op de andere tanden.

Voorbereiden op registratie
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Niet-stabiele gewrichtsuitlijning vermijden

① ②

Afbeelding 29  

Een hoorbare klik geeft aan dat het tweede gewricht in de correcte stabiele positie ① staat.
Zet of bevestig het tweede gewricht niet in een niet-stabiele positie ②.

REFERENTIEFRAMES, X-PRESS

Instrumentenhandleiding Rev. 1.3 Heup 65



Voorbereiden op registratie
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7 REFERENTIEFRAME,
ZONDER PENNEN, FEMUR

7.1 Overzicht van instrumenten

Over het frame

Met het referentieframe zonder pennen voor femur kan de beenlengte en offsetverandering
van het behandelde femur tijdens de operatie worden bepaald. Deze metingen worden verkregen
zonder extra pennen of incisies.

Referentieframe, zonder pennen, femur (52400)

①

②

③

Afbeelding 30  

Nr. Onderdeel Uitleg

① Referentieframe Maakt patiënttracking mogelijk.

② Basisplaat Biedt een basis om het frame op het been te bevestigen.

③ Fixatieschroef met
puntige punt

Doorboort het steriele doek en maakt het frame vast op de basis-
plaat.

REFERENTIEFRAME, ZONDER PENNEN, FEMUR

Instrumentenhandleiding Rev. 1.3 Heup 67



Onderdelen

Artikelnr. Onderdeel Uitleg

52400-01

Referentieframe, zonder pennen, femur
(alleen frame)

Het referentieframe wordt gebruikt
voor tracking van de patiënt.

52477

Wegwerpbotschroeven 3,5 mm/14 mm

De schroeven worden gebruikt als re-
ferentie voor de registratie van het
proximale femorale oriëntatiepunt.

54916

Inbusschroevendraaier 2,5 mm met
spanbus

De schroevendraaier wordt gebruikt
met de wegwerpbotschroeven 3,5
mm/14 mm.

54919

Tapboor 2,5 mm met AO-interface-aan-
sluiting

Wordt gebruikt om een gat te boren in
het bot voordat de wegwerpbot-
schroeven 3,5 mm/14 mm worden
ingebracht.

Overzicht van instrumenten
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7.2 Bevestigen van de basisplaat en het
referentieframe

Voorbereiding

Alvorens het referentieframe zonder pennen voor het femur te bevestigen, moet de patiënt op
de operatie worden voorbereid en correct in de operatiekamer worden gepositioneerd.
Houd bij het plannen van de oriëntatie van het referentieframe rekening met het feit dat de
reflecterende markerbollen op elk moment zichtbaar moeten zijn voor de camera.

Bevestiging van markerbollen

Als ze nog niet zijn bevestigd, de reflecterende markerbollen op de bevestigingspennen van het
referentieframe vastzetten. Raadpleeg het hoofdstuk Betreffende links voor meer informatie.

Positionering van de basisplaat

①

②

Afbeelding 31  

Nr. Onderdeel

① Steriele omgeving na bekkenregistratie

② Te behandelen zijde

Gerelateerde links

Markeerbollen gebruiken op pagina 23

REFERENTIEFRAME, ZONDER PENNEN, FEMUR
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Het referentieframe zonder pennen voor het femur bevestigen

①

Afbeelding 32  

Stap

1. Creëer een steriele omgeving op het bekken van de patiënt en op het dijbeen aan de be-
handelkant.

2. Plaats de basisplaat op het distale dijbeen aan de behandelzijde zodat het referentiefra-
me zo distaal mogelijk kan worden bevestigd.

3. Gebruik het steriele kleefdoek ① om de basisplaat aan het dijbeen te bevestigen.

4. Wikkel het doek rond het been tot de basisplaat goed op het dijbeen vastzit.

5. Doorboor het doek met de gerichte punt van de bevestigingsschroef en maak het frame
vast met de schroef.
OPMERKING. Doorboor het doek nabij de draad van de basisplaat. Aangezien de basis-
plaat steriel is, komt de steriliteit niet in het gedrang. 

Gebruik van zelfklevend doek

De basisplaat wordt eerst op de patiënt vastgemaakt met strips of kleefband. Voor de
eindbevestiging kan het beendoek over de basisplaat worden getrokken.
Het zelfklevende doek is niet bedoeld om een steriele omgeving te creëren, maar om de
basisplaat op het dijbeen van de patiënt vast te maken.

De bevestiging van het referentieframe garanderen

Waarschuwing
De basisplaat moet stevig op de patiënt worden vastgemaakt zodat ze niet kan kantelen.
Kanteling van de plaat kan onnauwkeurige navigatie tot gevolg hebben.

Waarschuwing
Vermijd doorligwonden bij de plek waar het instrument op het dijbeen van de patiënt is
bevestigd door het doek niet te vast aan te trekken.

Bevestigen van de basisplaat en het referentieframe
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8 INSTRUMENTADAPTERS
8.1 Adapters gebruiken

Optimaliseren van framehoek voor tracking

Het systeem herkent een instrument door de geometrische posities van de markerbollen op zijn
trackingframe.
Om een instrument te identificeren moet de camera een duidelijk beeld hebben van de
markerbollen. De kijkhoek van de camera voor de beste herkenning van het frame is loodrecht op
het vlak door het midden van alle markerbollen in het frame.

①

②

Afbeelding 33  

U kunt de zichtbaarheid van de instrumenten optimaliseren door:
• de camera optimaal te plaatsen in de operatiekamer (zie de Softwarehandleiding)
• de frames op de instrumenten zo te oriënteren dat tijdens de navigatie hun volledige geometrie

zichtbaar is voor de camera

Nr. Onderdeel

① Optimale kijkhoek

② Minst effectieve kijkhoek

INSTRUMENTADAPTERS
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8.2 Referentieframe StarLock voor komimpactor
universeel (55085)

Over het referentieframe StarLock voor komimpactor universeel

Het referentieframe StarLock voor komimpactor universeel heeft een bajonetsluiting om
snelle bevestiging en loskoppeling van een trackingframe mogelijk te maken.
Hij is compatibel met vooraf gekalibreerde instrumenten of instrumenten van derden waaraan een
StarLock-adapterbasis is bevestigd.

Referentieframe StarLock voor komimpactor universeel

①

②

Afbeelding 34  

Nr. Onderdeel

① Trackingframe

② Koppelbus

Het referentieframe StarLock voor komimpactor universeel bevestigen

①

②

③

④

Afbeelding 35  

Stap

1. Breng de steel van het referentieframe StarLock voor komimpactor universeel ② in
het basisstuk ③ en zorg er daarbij voor dat de gegraveerde pijlen op één lijn liggen.

Referentieframe StarLock voor komimpactor universeel (55085)
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Stap

2. Duw de koppelbus ① omlaag, draai hem met de wijzers van de klok mee en laat hem los
als de afsluitpennen in de bajonetsluitingen ④ zitten.

3. Controleer of er geen opening zichtbaar is tussen instrument en adapter.

Waarschuwing
De StarLock adapterbasis mag niet bevuild worden met bloed of celweefsel.

INSTRUMENTADAPTERS
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Referentieframe StarLock voor komimpactor universeel (55085)
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9 CHIRURGISCHE
INSTRUMENTEN

9.1 Komimpactor universeel offset (52856)

Overzicht

Afbeelding 36  

De komimpactor universeel offset geeft de mogelijkheid tot gestuurde positionering van een
acetabulair komimplantaat via een kleine incisie. Het offsetdesign zorgt voor een minimale
invasieve transmissie van impactkracht rechtstreeks op het acetabulum. 
De komimpactor universeel offset wordt geleverd met verwisselbare schroefdraadpunten en
neusstukken om hem te kunnen aanpassen aan gebruik met verschillende types komimplantaten.
Raadpleeg de interfacecompatibiliteitslijst onder Betreffende links voor meer informatie.
Hij heeft een bevestigingsbasis voor het bevestigen van het referentieframe StarLock voor
komimpactor universeel om vervolgens tracking van het instrument mogelijk te maken tijdens
computerondersteunde chirurgie.

Instrumenten hanteren

Waarschuwing
Als de komimpactor universeel offset beschadigd is of op de vloer is gevallen, mag hij niet
meer worden gebruikt. Neem onmiddellijk contact op met Smith+Nephew voor advies over
hoe u moet verdergaan.

Gerelateerde links

Inzetstuk voor komimpactor universeel (52855) op pagina 91
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Compatibiliteit waarborgen

Waarschuwing
Als u een nieuwe standaardinbrenginstrument (en nieuwe implantaten) krijgt, neem dan
contact op met Smith+Nephew om de compatibiliteit van schroefdraadpunten en
neusstukken met nieuwe implantaten te verzekeren.

Onderdelen

① ② ④⑤⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩③

⑪ ⑫

Afbeelding 37  

Nr. Onderdeel

① Neus: Insertiepunt voor implantaatspecifieke neusstukken

② Groef voor stelpennen puntaandrijfas

③ Ontsluithendel voor puntaandrijfas

④ Puntaandrijfas met ergonomisch handvat (blauw)

⑤ Pal

⑥ Ontsluithendel voor pal

⑦ Bevestigingsbasis voor het referentieframe StarLock voor komimpactor universeel

⑧ Handgreep

⑨ Neusstuk

⑩ Schroefdraadpunt

⑪ Schroefdraad

⑫ Sluitmoer

Komimpactor universeel offset (52856)
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9.1.1 De komimpactor universeel offset monteren en demonteren

Algemeen gebruik

De verwisselbare schroefdraadpunten van de komimpactor universeel offset zijn ontworpen
voor gebruik met specifieke implantaten.
De procedure voor het verwisselen van de schroefdraadpunt wordt in meer detail beschreven
onder Betreffende links.
Zorg ervoor dat de schroefdraadpunt dat op de impactor wordt bevestigd compatibel is met het
implantaat.

Waarschuwing
Zorg ervoor dat u de juiste schroefdraadpunt en neusstuk voor het implantaat bevestigt.
Het gebruik van een niet-compatibele schroefdraadpunt of neusstuk kan ertoe leiden dat
het implantaat niet van de impactor loskomt.

Hoe de pal losmaken

①

②

Afbeelding 38  

Stap

1. Druk op de ontsluithendel van de pal ① en hef de puntaandrijfas omhoog om de pal van
de as te halen.

2. Schuif de cilinder van de pal ② naar de blauwe knop van de aandrijfas tot de pal los is en
vrij op en neer de aandrijfas kan bewegen.

Hoe de aandrijfas losmaken

②

③

Afbeelding 39  

CHIRURGISCHE INSTRUMENTEN

Instrumentenhandleiding Rev. 1.3 Heup 77



Stap

1. Trek terwijl u de ontsluithendel van de aandrijfas ② naar beneden houdt, de aandrijfas
terug (in de richting van de handgreep van de impactor) en omhoog om de stelpennen uit
de groeven te halen ③.

2. Breng de aandrijfas omhoog en buig hem in zijn eerste scharnier (pijl) om de punt van de
neus los te maken en de aandrijfas van het impactorlichaam te halen. De punt moet nu
los van de neus hangen.

Hoe de schroefdraadpunt verwijderen en terugplaatsen

Afbeelding 40  

Stap

1. Schroef de borgmoer van de schroefdraadpunt los.

2. Schuif de oude punt uit het eindscharnier van de aandrijfas.

3. Steek de nieuwe punt in het eindscharnier van de aandrijfas.

4. Draai de borgmoer met de hand aan zodra de punt volledig is ingebracht.

Hoe de punt opnieuw inbrengen in de impactor

Stap

1. Buig de aandrijfas bij beide scharnieren en steek de punt in de neus van de impactor.

2. Maak de aandrijfas recht en duw deze omlaag naar de as van de impactor tot de vergren-
delingspennen op hun plaats klikken in de uitlijningsgroeven.
De punt moet nu uit de neus van de impactor steken.

3. Bevestig het implantaatspecifieke neusstuk door het op de neus van de impactor te druk-
ken tot u het op zijn plaats hoort klikken.
De impactor is nu gereed om het implantaat vast te maken.

Hoe het neusstuk verwijderen en terugplaatsen

Stap

1.

Trek het neusstuk voorzichtig uit de neus van de impactor om het te verwijderen.

De komimpactor universeel offset monteren en demonteren
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Stap

2.

Druk het neusstuk op de neus van de impactor tot u een klik hoort om hem terug te plaat-
sen.

CHIRURGISCHE INSTRUMENTEN
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9.1.2 Het implantaat op de impactor vastmaken en vergrendelen

Voordat u begint

Waarschuwing
Draai niet te vast. Te vast aandraaien kan de schroefdraad van de impactorpunt
kapotmaken en voor problemen zorgen bij het losmaken van het implantaat.

Het implantaat vastmaken

Stap

1. Als de pal niet is vrijgemaakt, de pal vrijmaken.

2.

Breng de impactorpunt in de centrale (schroefdraad) opening van het implantaat.

3. Schroef de impactorpunt op het implantaat door de blauwe knop op het einde van de aan-
drijfas met de wijzers van de klok mee te draaien.

4.

Breng de pal opnieuw in de overeenkomstige opening met het implantaat op de impactor-
punt.

5.

Druk voorzichtig op de aandrijfas om de pal op zijn plaats te brengen. U moet drie klikken
horen.
Na drie klikken moet het implantaat nog altijd kunnen roteren als de blauwe aandrijfas-
knop wordt omgedraaid.

Het implantaat op de impactor vastmaken en vergrendelen
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9.1.3 Stappen voorafgaand aan impactie

Voorafgaand aan impactie

De volgorde van uw volgende stappen hangt af van het type implantaat dat u gebruikt.

Opties

Indien u het implantaat niet hoeft te draaien om deze uit te lijnen, zijn uw volgende stappen:
• het implantaat op de impactor vastzetten
• het referentieframe StarLock voor komimpactor universeel op de impactor bevestigen
• het implantaat bij de patiënt inbrengen
• impactie uitvoeren

Als u een implantaat gebruikt met schroefgaten en u dient het implantaat te kunnen draaien om
deze uit te lijnen, zijn uw volgende stappen:
• het referentieframe StarLock voor komimpactor universeel op de impactor bevestigen
• het implantaat bij de patiënt inbrengen en de schroefopeningen indien nodig aanpassen door

de blauwe knop met de wijzers van de klok mee te draaien
• het implantaat op de impactor vastzetten
• impactie uitvoeren

Waarschuwing
Als u problemen ondervindt bij het vastschroeven van het implantaat op de impactor, zet
de procedure dan voort met uw standaardimpactor (niet-navigatie) en breng Smith
+Nephew onmiddellijk op de hoogte.

Het implantaat op de impactor vergrendelen

Door het implantaat op de impactor vast te zetten, neemt de druk op de implantaatschroefdraad af
zodat deze tijdens impactie niet afslijt.

Waarschuwing
Zorg ervoor dat het implantaat op de impactor is vergrendeld voor impactie. Als u dit niet
doet, kan de kracht van de impactie de schroefdraad van de impactor of het implantaat
kapotmaken zodat het moeilijk of zelfs onmogelijk wordt om het implantaat van de
impactor te verwijderen.

Stap

Om het implantaat vast te zetten op de impactor moet u de aandrijfas krachtig naar het impac-
torlichaam duwen tot het implantaat niet langer kan roteren met behulp van de blauwe knop.
Zodra het implantaat is vastgezet, kunt u impactie uitvoeren.

Het referentieframe StarLock voor komimpactor universeel gebruiken

Om computergestuurde tracking van de impactor in te schakelen tijdens de chirurgische ingreep,
moet u het referentieframe StarLock voor komimpactor universeel bevestigen.

CHIRURGISCHE INSTRUMENTEN
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Waarschuwing
Alle reflecterende markeerbollen op het referentieframe StarLock voor komimpactor
universeel moeten zichtbaar zijn voor de camera tijdens de navigatie van het instrument.

Zorg ervoor dat het referentieframe StarLock voor komimpactor universeel correct op de
impactor is gemonteerd en dat de reflecterende markeerbollen door beide cameralenzen
kunnen worden gedetecteerd voordat u de navigatie begint.

Stappen voorafgaand aan impactie
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9.1.4 Het implantaat losmaken na impactie

Over

De volgende stappen laten u zien hoe het implantaat na impactie moet worden losgemaakt.

Hoe het implantaat losmaken

Stap

1. Duw op de palhefboom. Het palmechanisme komt los.

2. Schroef de impactorpunt van het implantaat door de blauwe knop op de aandrijfas tegen
de wijzers van de klok in te draaien.

3. Trek de impactor eruit.

CHIRURGISCHE INSTRUMENTEN
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9.2 Komimpactor universeel recht (52858)

Overzicht

Afbeelding 41  

De komimpactor universeel recht geeft de mogelijkheid tot gestuurde positionering van een
meervoudig acetabulair komimplantaat via een incisie.
De komimpactor universeel recht wordt geleverd met verwisselbare schroefdraadpunten en
neusstukken om hem te kunnen aanpassen aan gebruik met verschillende types komimplantaten.
Raadpleeg de interfacecompatibiliteitslijst onder Betreffende links voor meer informatie.
Hij heeft een verwijderbare bevestigingsbasis voor het bevestigen van het referentieframe
StarLock voor komimpactor universeel om tracking van het instrument mogelijk te maken
tijdens computerondersteunde chirurgie.

Instrumenten hanteren

Waarschuwing
Als de komimpactor universeel recht beschadigd is of op de vloer is gevallen, mag hij niet
meer worden gebruikt. Neem onmiddellijk contact op met Smith+Nephew voor advies over
hoe u moet verdergaan.
De neusstukken en schroefdraadpunten van de komimpactor universeel recht zorgen ervoor
dat de impactor aangepast is aan gebruik met verschillende types implantaten.
Bevestig voor gebruik van de impactor de juiste punt en het juiste neusstuk voor het implantaat
dat u wilt gebruiken.

Gerelateerde links

Inzetstuk voor komimpactor universeel (52855) op pagina 91

Compatibiliteit waarborgen

Waarschuwing
Als u een nieuwe standaardinbrenginstrument (en nieuwe implantaten) krijgt, neem dan
contact op met Smith+Nephew om de compatibiliteit van schroefdraadpunten en
neusstukken met nieuwe implantaten te verzekeren.

Komimpactor universeel recht (52858)
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Onderdelen

① ② ④ ⑤ ⑥ ⑦

⑧ ⑨

③
Afbeelding 42  

Nr. Onderdeel

① Neus - insertiepunt voor implantaatspecifieke neusstukken

② Kunststof moer (blauw)

③ Vleugelschroef

④ Bevestigingsbasis voor het referentieframe StarLock voor komimpactor universeel

⑤ Hendel (blauw)

⑥ Neusstuk

⑦ Schroefdraadpunt

⑧ Sluitmoer

⑨ Schroefdraad

De komimpactor universeel recht monteren

Stap

1.

Maak de blauwe moer los door hem naar links te draaien en de aandrijfas te verschuiven
totdat het uiteinde volledig zichtbaar is.
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Stap

2.

Steek de implantaatspecifiek schroefdraadpunt in het eindscharnier van de aandrijfas.

3.

Zodra de punt volledig in het eindscharnier is ingebracht, moet de borgmoer met de hand
worden aangedraaid om de punt vast te zetten.

4.

Draai de blauwe moer enkele slagen naar rechts op de schroefdraad.

5.

Bevestig het implantaatspecifieke neusstuk door het op de impactor te drukken tot u een
klik hoort.

6.

Plaats de bevestigingsbasis voor de komimpactor universeel recht in de correcte oriën-
tatie en zet de vleugelschroef vast.

Komimpactor universeel recht (52858)
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9.2.1 Het impactorneusstuk plaatsen en verwijderen

Algemene informatie

De neusstukken en schroefdraadpunten van de komimpactor universeel recht zorgen ervoor
dat de impactor aangepast is aan gebruik met verschillende types implantaten. 
Bevestig voor gebruik van de impactor de juiste punt en het juiste neusstuk voor het implantaat
dat u wilt gebruiken.

Het neusstuk plaatsen en verwijderen

Stap

1.

Bevestig het implantaatspecifieke neusstuk door het op de impactor te drukken tot u een
klik hoort (alleen voor symmetrische neusstukken).

2.

Trek het neusstuk voorzichtig uit de neus van de impactor om het te verwijderen.
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9.2.2 Het implantaat op de impactor vastmaken en vergrendelen (symmetrisch
neusstuk)

Voordat u begint

Waarschuwing
Draai niet te vast. Te vast aandraaien kan de schroefdraad van de impactorpunt
kapotmaken en voor problemen zorgen bij het losmaken van het implantaat.

Het implantaat vastmaken

Stap

1.

Zorg dat de schroefdraad van de schroefdraadpunt volledig zichtbaar is door de blauwe
moer af te stellen.

2.

Breng de impactorpunt in de middelste (schroefdraad) opening van het implantaat.

3.

Met het implantaat op de impactorpunt zet u het implantaat vast door de blauwe moer
naar rechts te draaien.

Het implantaat op de impactor vastmaken en vergrendelen (symmetrisch neusstuk)
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9.2.3 Stappen voorafgaand aan impactie

Het referentieframe StarLock voor komimpactor universeel gebruiken

Om computergestuurde tracking van de impactor in te schakelen tijdens de chirurgische ingreep,
moet u het referentieframe StarLock voor komimpactor universeel bevestigen.

Waarschuwing
Alle reflecterende markeerbollen op het referentieframe StarLock voor komimpactor
universeel moeten zichtbaar zijn voor de camera tijdens de navigatie van het instrument.

Zorg ervoor dat het referentieframe StarLock voor komimpactor universeel correct op de
impactor is gemonteerd en dat de reflecterende markeerbollen door beide cameralenzen
kunnen worden gedetecteerd voordat u de navigatie begint.

Voorafgaand aan impactie

Stap

1. Bevestig het referentieframe StarLock voor komimpactor universeel op de bevesti-
gingsbasis van de impactor.

2. Breng het implantaat bij de patiënt in.

3. Lijn de schroefgaten van het implantaat uit door de impactor dienovereenkomstig te draai-
en.

4. Als het referentieframe StarLock voor komimpactor universeel niet zichtbaar is voor
de camera’s, draai dan de vleugelschroef iets los, draai de bevestigingsbasis met het
StarLock-instrument om de zichtbaarheid te verbeteren en draai de vleugelschroef dan
weer aan.

Waarschuwing
Vergrendel het implantaat op de impactor voorafgaand aan impactie. Anders kan de kracht
van de impactie de schroefdraad van de impactor of het implantaat kapotmaken zodat het
moeilijk of zelfs onmogelijk wordt om het implantaat van de impactor te verwijderen.

Waarschuwing
Als u problemen ondervindt bij het vastschroeven van het implantaat op de impactor, zet
de procedure dan voort met uw standaardimpactor (niet-navigatie) en breng Smith
+Nephew onmiddellijk op de hoogte.

Waarschuwing
Controleer voorafgaand aan impactie of de blauwe moer volledig is aangedraaid. Als u het
instrument niet vergrendelt, neemt de nauwkeurigheid van de navigatie af.
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9.2.4 Het implantaat losmaken na impactie

Over

De volgende stappen laten u zien hoe het implantaat na impactie moet worden losgemaakt.

Het implantaat losmaken na impactie

Stap

1.

Ontgrendel het implantaat door de blauwe moer naar links te draaien.

2.

Schroef de impactorpunt volledig los van het implantaat door het inbrenginstrument naar
links te draaien.

3.

Trek de impactor naar buiten.

Het implantaat losmaken na impactie
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9.3 Inzetstuk voor komimpactor universeel (52855)
9.3.1 Overzicht

Afbeelding 43  

Een inzetstuk voor komimpactor universeel is een uitwisselbaar inzetstuk voor gebruik in
combinatie met komimpactor universeel recht en komimpactor universeel offset die dienen te
worden gebruikt met specifieke kommen; dit is afhankelijk van de fabrikant.

Compatibiliteit van de interface

Medisch instrument/Fabrikant Brainlab artikelnummer Schroefdraad/neusstuk

DePuy: 52855-03 N.v.t.

• Pinnacle
52855-33/
52855-61

7/16-20UNF/
Conisch 12 mm

Smith & Nephew: 52855-04 N.v.t.

• Reflection
• R3

52855-34/
52855-65

3/8-16UNC/
Hemisferisch PPSU

• EP-FIT 52855-40/
52855-65 M6/Hemisferisch PPSU

Compatibiliteit waarborgen

Bij gebruik van proefkommen in combinatie met de standaard komimpactor moet u deze proeven
gebruiken om de compatibiliteit van de schroefdraadpunt en de neus met het overeenkomstige
implantaat te controleren.

Waarschuwing
Voorafgaand aan gebruik van de impactor moet u de juiste punt en het juiste neusstuk
bevestigen voor het implantaat dat u wilt gebruiken.

Waarschuwing
Als u een nieuwe standaardinbrenginstrument (en nieuwe implantaten) krijgt, neem dan
contact op met Smith+Nephew om de compatibiliteit van schroefdraadpunten en
neusstukken met nieuwe implantaten te verzekeren.

CHIRURGISCHE INSTRUMENTEN
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