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1 ALLMÄN INFORMATION
1.1 Kontaktuppgifter

Support

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

Region Telefon och fax E-post

USA, Kanada, Central- och
Sydamerika

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

us.support@brainlab.com

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

Storbritannien Tel: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Spanien Tel: +34 900 649 115

Frankrike och fransktalande re-
gioner Tel: +33 800 676 030

Afrika, Asien, Australien, Euro-
pa

Tel: +49 89 991568 1044
Fax: +49 89 991568 811

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

Förväntad livslängd

Om inte annat anges tillhandahåller Brainlab fem års service på instrumenten.
Under denna tidsperiod erbjuds reservdelar såväl som support på plats.

Feedback

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

Tillverkare

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

ALLMÄN INFORMATION
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1.2 Juridisk information

Upphovsrätt

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

Varumärken som tillhör Brainlab

• Brainlab® är ett varumärke som tillhör Brainlab AG.
• PFC® är ett registrerad varumärke som tillhör DePuy.

Patentinformation

Denna produkt kan omfattas av ett eller flera patent eller pågående patentansökningar. För
detaljer se: www.brainlab.com/patent.

CE-märkning

CE-märkningen betyder att Brainlabs produkt uppfyller de väsentliga fordringar-
na i rådets direktiv 93/42/EEG (”MDD”).
Enligt de regler som fastställs i MDD definieras klassificeringen av Brainlab-pro-
dukten i motsvarande Användarhandbok för programvara.
OBS: CE-märkets giltighet kan endast bekräftas för produkter som tillverkats av
Brainlab. 

Kasseringsanvisningar

När en medicinteknisk produkt når slutet på sin funktionella livstid ska produkten rengöras från allt
biomaterial/alla biorisker och kasseras på ett säkert sätt i enlighet med tillämpliga lagar och
föreskrifter.

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

Rapportera incidenter gällande produkten

Du måste rapportera varje allvarlig incident som kan ha inträffat i samband med denna produkt till
Brainlab, och inom Europa även till din motsvarande nationella behöriga myndighet för
medicintekniska produkter.

Försäljning i USA

Enligt federal lag i USA får denna produkt endast köpas av eller på order av läkare.

Juridisk information
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1.3 Symboler

Varningar

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

Försiktighetsuppmaningar

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

Anmärkningar

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

Symboler på hårdvarukomponenter

Symbolerna nedan kan förekomma på systemet.

Symbol Förklaring

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

Patientansluten del typ BF
OBS: Patientanslutna delar som har ledande kontakt med patienten, eller har medel-
lång eller lång kontakt med patienten. 

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

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

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

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

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

ALLMÄN INFORMATION
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Symbol Förklaring

Steriliserad med etylenoxid

Steriliserad med strålning

Får inte användas om förpackningen är skadad

Håll borta från solljus

Förvaras torrt

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

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

Gräns för atmosfäriskt tryck
OBS: Indikerar det atmosfäriska tryckintervall som den medicintekniska enheten kan
utsättas för på ett säkert sätt. 

Antal artiklar som ingår

Tillverkarens batchkod

Tillverkarens serienummer

Referensnummer (artikelnummer)
OBS: Anger Brainlabs produktnummer. 

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

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

Tillverkare

Auktoriserad representant inom Europeiska Unionen

Symboler
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Symbol Förklaring

IPXY

Kapslingsklass
• Skydd mot främmande fasta partiklar (siffran 0 till 6 eller bokstaven X).
• Skydd mot främmande vätskor (siffran 0 till 9 eller bokstaven Y).

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

OBS: Se IEC 60529 för klargörande av sifferkoderna. 

Se bruksanvisningen

I USA får denna produkt enligt federal lag endast säljas av eller på order av läkare.

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

MR-osäker
OBS: Medför risker i alla MR-miljöer. 

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

Slå om för att försätta enheten i standbyläge

Slå om för att slå på/stänga av enheten

Innehåll eller förekomst av naturgummi (latex)
OBS: Förekomst av naturgummi eller torr naturgummilatex som ett konstruktionsma-
terial i den medicintekniska enheten eller dess förpackning. 

Icke-pyrogen

Anger att utrustningen endast är lämplig för likström

Förbjudet att sitta

Håll händerna borta (klämningsrisk)

Innehåller en RF-sändare för användning

ALLMÄN INFORMATION
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Symbol Förklaring

Klass II-utrustning

Unik enhetsidentifierare

Se instruktionshandboken eller instruktionshäftet

Symboler
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1.4 Använda systemet

Avsett syfte

Denna Användarhandbok för instrument är avsedd för användning med Brainlab Knee
navigeringsprogramvara.

Varsam hantering av hårdvara

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

ALLMÄN INFORMATION
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1.5 Utbildning och dokumentation

Brainlab-utbildning

Alla användare måste innan de använder systemet delta i ett obligatoriskt utbildningsprogram som
hålls av Brainlabs auktoriserade representant för att säkerställa säker och lämplig användning.

Handlett stöd

Innan systemet används för kirurgiska procedurer där datorledd navigering anses kritiskt, ska ett
tillräckligt antal fullständiga procedurer utföras tillsammans med en representant från Brainlab.

Att läsa användarhandböcker

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

Tillgängliga användarhandböcker

OBS: Tillgängliga användarhandböcker varierar beroende på Brainlab-produkt. Kontakta Brainlab
support om du har frågor beträffande användarhandböckerna som du har fått. 

Användarhandbok Innehåll

Användarhandböcker för
programvara

• Översikt över behandlingsplanering och bildledd navigering
• Beskrivning av inställning av systemet i operationssalen
• Detaljerade programinstruktioner

Användarhandböcker för
hårdvara

Detaljerad information om hårdvara för strålbehandling och kirurgi,
vanligtvis definierad som stora komplexa instrument

Användarhandböcker för in-
strument Detaljerade anvisningar om hantering av instrument

Handbok för rengöring, des-
infektion och sterilisering

Detaljinformation om rengöring, desinfektion och sterilisering av in-
strument

Användarhandbok för sy-
stem Detaljerad information om systeminstallation

Teknisk användarhandbok Detaljerad teknisk information om systemet, inklusive specifikatio-
ner och efterlevnad

System- och Teknisk använ-
darhandbok

Kombinerar innehållet i användarhandbok för system och teknisk
användarhandbok

Utbildning och dokumentation
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2 ÖVERSIKT ÖVER
INSTRUMENTERING

2.1 Instrumenthantering
2.1.1 Säkerhetskritisk information för korrekt instrumenthantering

Varning
De instrument som beskrivs i denna handbok är ytterst exakt och känslig medicinsk
utrustning och måste hanteras mycket varsamt. Om du tappar ett instrument eller skadad
det på annat sätt, kontakta omedelbart Brainlab för att få råd om hur du ska gå vidare.
Underlåtenhet att göra detta kan leda till allvarlig patientskada.

Varning
Använd inte skadade eller korroderade instrument.

Varning
Planera inställningen i operationssalen före operationen. Kameran måste ha fri sikt över
alla reflekterande markörsfärer, annars kan felaktigheter i registrering och navigering
uppstå.

Sterilisering

Varning
Såvida inte annat anges måste instrumenten steriliseras före användning. Detaljer finns i
Handbok för rengöring, desinfektion och sterilisering.

Varning
Om ett sterilt instrument av misstag avlägsnas från det sterila fältet måste det steriliseras
igen.

ÖVERSIKT ÖVER INSTRUMENTERING
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2.1.2 Att använda fixeringsstift

Allmän information

Placering av ett fixeringsstift i benstrukturer är en minimalinvasiv kirurgisk standardmetod med låg
risk som krävs för att få en stabil grund för montering av referensanordningar och för att utföra
navigering.
Då ett snitt emellertid är nödvändigt måste följande information läsas igenom noggrant innan
fortsättning.

Risker

Varning
Eftersom placering av ett fixeringsstift kräver ett snitt kan en eller flera av följande
komplikationer inträffa: infektion, lokal smärta, blödning, lesion i blodkärl eller nerver,
benfraktur eller trombos.

Försiktighetsåtgärder

Varning
I vissa fall kan fixeringsstift placeras med användning av en automatisk borr. Dock ska
endast den lägsta borrhastigheten användas för att behålla maximal kontroll över
borrdjupet.

Varning
Använd endast gängade fixeringsstift med den specificerade diametern. Användning av
fixeringsstift med felaktig diameter kan leda till ostabil montering.

Varning
För att säkerställa stabil montering ska fixeringsstiftet om möjligt positioneras bikortikalt.

Att använda fixeringsstift
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2.1.3 Tillgängliga instrument

Allmän instrumentering

Illustration Namn

Reflekterande markörsfärer för engångsbruk

Schanz-skruvar för engångsbruk

Fjärrkontroll med clips för engångsbruk

Fotomkopplare (USB)

Pekare

Illustration Namn

Pekare rak för knä

Pekare, vinklad, för höft och knä

Referenskomponenter

Illustration Namn

Referensanordning med T-geometri X-Press

ÖVERSIKT ÖVER INSTRUMENTERING
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Illustration Namn

Referensanordning med Y-geometri X-Press

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

Benfixator 1-stifts, X-Press, storlek S/M/L

1-stifts skiftnyckel X-Press/ryggradsklämmor

Plane Tool-verktyg

Illustration Namn

Plane Tool-sats
• Plane Tool - spårningsanordning
• Plane Tool - skärblocksadapter
• Plane Tool - benverifieringsplatta - spetsig
• Plane Tool - benverifieringsplatta - plan
• Plane Tool - benverifieringsplatta - Partial

Tillgängliga instrument
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Skärblocksmall

Illustration Namn

4-i-1-skärblocksmall

Femorala och tibiala skärblocksadaptrar

Illustration Namn

Femoral och tibial skärblocksadapter ”Universal”

Justerbara skärblock

Illustration Namn

Justerbart skärblock - femursats
• Justeringsenhet
• Skärskåra femur 1,19/1,27/1,37 mm
• Femoral inriktningsguide
• Femoral bottenplatta
• Referens med Y-geometri
• Skruvmejsel (3,5 mm)
• Steriliseringsbricka

Justerbart skärblock - grundläggande femursats
• Justeringsenhet
• Skärskåra femur 1,19/1,27/1,37 mm
• Liten femoral bottenplatta
• Skruvmejsel (3,5 mm)

ÖVERSIKT ÖVER INSTRUMENTERING
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ClearLens-instrument

Illustration Namn

ClearLens Knee Plane Tool - gränssnitt

ClearLens-pekarhandtag - knä

ClearLens benfixator 2-stifts

ClearLens spårningsanordning för femur

ClearLens spårningsanordning för tibia

ClearLens spårningsanordning för pekare

Tillgängliga instrument
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Illustration Namn

ClearLens spårningsanordning, Plane Tool

ÖVERSIKT ÖVER INSTRUMENTERING
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Tillgängliga instrument
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3 ALLMÄN
INSTRUMENTERING

3.1 Reflekterande markörsfärer för engångsbruk

Allmän information

Figur 1  

Produkt Delar Artikelnr Tillgänglig från

Reflekterande markörsfärer för en-
gångsbruk 90 (30 x 3) 41773 Brainlab och NDI

Reflekterande markörsfärer för engångsbruk monteras på referensanordningar och instrument,
vilket gör det möjligt för systemet att detektera patientens och instrumentens position i
operationsområdet.

Varning
Brainlabs navigationssystem kan endast användas tillsammans med de ovan nämnda
markörsfärer. Användning av andra markörsfärer kan påverka navigeringsnoggrannheten,
vilekt utgör en risk för patienten.

När man ska montera markörsfärer

Montera markörsfärer på instrument och anordningar före kalibrering eller användning vid
operation.

Säkerställande av sterilitet

Reflekterande markörsfärer för engångsbruk levereras sterila. De får inte omsteriliseras och
måste kasseras efter användning.

ALLMÄN INSTRUMENTERING

Användarhandbok för instrument Rev. 1.3 Knä 21



Varning
Man får inte omsterilisera reflekterande markörsfärer för engångsbruk eftersom detta
minskar deras noggrannhet, vilket utgör en risk för patienten. Reflekterande markörsfärer
för engångsbruk är endast avsedda för engångsbruk.

Reflekterande markörsfärer för engångsbruk
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3.1.1 Att använda markörsfärer

Säkerställa noggrannhet i navigering

Noggrannhet i navigering är kritiskt beroende av skicket hos de markörsfärer som används.

Varning
Kontrollera innan användning att markörsfärernas reflekterande yta är i gott skick och inte
flagar.

Varning
Reflekterande markörsfärer för engångsbruk är mycket känsliga medicintekniska produkter
och bör hanteras med försiktighet.

Varning
Använd endast rena och torra markörsfärer. Blöta eller smutsiga markörsfärer måste
antingen rengöras och torkas innan fortsatt användning, eller bytas ut.

Varning
Använd inte defekta eller deformerade markörsfärer då detta negativt påverkar navigering
och eventuellt skadar patienten.

Varning
Ställ i ordning operationssalen före operationen så att kameran har fri sikt över alla
markörsfärer på instrumentadaptrar och referensanordningar. Maskera eller täck inte över
några markörsfärer. I annat fall kan navigeringen bli omöjlig eller felaktig.

Säkerställa säker montering

Varning
Kontrollera att markörsfärer kan skruvas på stiftet tills det inte finns något mellanrum
mellan sfären och stiftets bas. Använd inte en markörsfär om den inte är säkert fäst i detta
läge.

Varning
Om överdriven styrka behövs för att skruva fast en markörsfär på dess stift ska
markörsfären kasseras och en ny användas.

Varning
Om markörsfärer används på, eller i närheten av, svängande eller vibrerande instrument
måste du regelbundet kontrollera markörsfärerna för att säkerställa att de förblir säkert
fästa.

Rengöring av markörsfärer

Varning
Använd endast en mjuk trasa fuktad med sterilt vatten för att rengöra ytan på smutsiga
markörsfärer. Kontrollera att den rengjorda markörsfären är helt torr före användning.

Varning
Om du rengör eller byter ut en markörsfär på ett instrument eller en referensanordning
måste du kontrollera navigeringens noggrannhet innan du fortsätter.

ALLMÄN INSTRUMENTERING
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Så här monterar du markörsfärer

Figur 2  

Steg

Skruva fast markörsfärerna ordentligt för hand på varje fäststift på instrumentet.

Att använda markörsfärer
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3.2 Schanz-skruvar för engångsbruk

Allmän information

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

Typer

Figur 3  

Ben-
fixator

Skruv Gräns-
snitt

Artikelnr

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

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

2-stifts

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

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

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

Schanz-skruvar för engångsbruk 3,2 mm/100 mm

AO

99104

Schanz-skruvar för engångsbruk 4 mm/125 mm 99101

Schanz-skruvar för engångsbruk 4 mm/125 mm (10 st) 54908

Schanz-skruvar för engångsbruk 5 mm/175 mm (10 st) 54909

Sterilitet

Schanz-skruvar för engångsbruk levereras icke-sterila och måste steriliseras före användning.
De är engångsinstrument och måste därför kasseras efter användningen.
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3.3 Fjärrkontroll med clips för engångsbruk (53153)

Allmän information

Figur 4  

Fjärrkontrollen med clips för engångsbruk möjliggör aktiv patientregistrering och
programkontroll i kombination med befintliga pekare från Brainlab. 
Fjärrkontrollen med clips för engångsbruk är en aktiv, noninvasiv utrustning för engångsbruk
som levereras steril i steril förpackning.

Pekare som stöds

Fjärrkontrollen med clips för engångsbruk kan användas med följande pekare:
• Pekare rak för knä
• Pekare, vinklad, för höft och knä

Fjärrkontroll med clips för engångsbruk (53153)
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3.3.1 Montering av fjärrkontroll med clips för engångsbruk

Översikt över utrustningen

①

②

③
④

Figur 5  

Nr Komponent Funktion

① Kontrollknapp Aktiverar infraröd lysdiod

② Centralt hål Monteringsgränssnitt till pekare

③ Grön lysdiod för status Indikerar batteriets status och funktionalitet

④ Infraröd lysdiod Detekterad av kameran, men inte synlig för blotta ögat

Att säkerställa sterilitet

Varning
Fjärrkontrollen med clips för engångsbruk levereras steril. Om någon av de sterila
komponenterna kommer i kontakt med en osteril miljö under uppackning eller klinisk
användning ska utrustningen kasseras omedelbart.

Att säkerställa korrekt montering

Planera positionen för fjärrkontrollen med clips för engångsbruk i enlighet med om
användaren är vänster- eller högerhänt, samt i enlighet med inställningen i operationssalen
före operationen. Kameran måste ha fri sikt över de reflekterande markörsfärerna för
engångsbruk och den infraröda lysdioden.

Se till att du monterar fjärrkontrollen med clips för engångsbruk ordentligt på pekarens
fäststift och att du skruvar åt de reflekterande markörsfärerna för engångsbruk helt tills det
inte finns något mellanrum mellan sfären och stiftets bas.

Före användning

Steg

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

2. Utför en funktionskontroll genom att trycka på kontrollknappen ① och kontrollera att:
• Lysdioden för status ③ lyser
• Den infraröda lysdioden ④ visas som en färgad blixt på navigeringsskärmens kamera-

display.

Varning
Innan den sterila förpackningen öppnas måste du kontrollera att utgångsdatumet inte har
passerats och att förpackningen inte är skadad. Om utgångsdatumet har passerats, eller
om det finns skador, får fjärrkontrollen med clips för engångsbruk inte användas, utan ska
kasseras omedelbart.

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

Använd den inte om förpackningen är trasig.

Så här monterar du fjärrkontrollen med clips för engångsbruk på pekaren

④

⑤

①

②
③

Figur 6  

Steg

1. Montera fjärrkontrollen med clips för engångsbruk genom att placera det centrala hå-
let ② över det fäststift som indikeras ① på pekarens handtag.
OBS: Före monteringen måste du överväga positionen beroende på om användaren är ④
vänsterhänt eller högerhänt ⑤.
 

2. Snäpp fast fjärrkontrollen med clips för engångsbruk helt på pekarens handtag.

3. Fäst markörsfärer ③ på pekaren.

OBS: När du använder pekaren rekommenderar vi att du håller pekaren med fjärrkontrollen med
clips för engångsbruk mellan tummen och långfingret, och trycker på kontrollknappen med
pekfingret. 

Montering av fjärrkontroll med clips för engångsbruk
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Relaterade länkar

Så här monterar du markörsfärer på s. 24
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3.3.2 Att använda fjärrkontrollen med clips för engångsbruk

Allmän information

När du trycker på kontrollknappen aktiveras den infraröda lysdioden och den kan därmed spåras
av kameran på navigeringssystemet.
Den infraröda lysdioden visas som en färgad blixt på navigeringsskärmens kameradisplay.
Beroende på programvaruapplikation kan den infraröda lysdiodssignalen användas för olika
funktioner, t.ex. förvärvning av ytpunkter under registrering.
OBS: Under användning måste du se till att den infraröda lysdioden är synlig för kameran och att
den inte är förorenad (t. ex. med blod). 

Verifiera den infraröda lysdiodens funktion före användning genom att kontrollera
lysdioden för status på fjärrkontrollen med clips för engångsbruk och kameradisplayen på
navigeringsskärmen.

Ytterligare information

Se motsvarande Användarhandbok för programvara för mer information om användning av
fjärrkontrollen med clips för engångsbruk i kombination med programmet.

Korrekt instrumenthantering

Varning
Se till att pekarspetsen under förvärvning av punkt alltid är i kontakt med patienten eller
benet när fjärrkontrollen med clips för engångsbruk aktiveras.

Tryck inte på höljet på fjärrkontrollen med clips för engångsbruk där lysdioderna sitter.

Säkerhetsövervägande

Varning
När kontrollknappen är aktiverad får du inte på nära håll titta direkt in i den infraröda
lysdioden på fjärrkontrollen med clips för engångsbruk.

Att använda fjärrkontrollen med clips för engångsbruk
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3.3.3 Efter användning

Korrekt hantering under kassering

Varning
Fjärrkontrollen med clips för engångsbruk får inte återanvändas eller autoklaveras efter
användning. Batteriet får inte heller återanvändas eller bytas ut. Detta förstör utrustningen
och kan leda till allvarliga skador på autoklavutrustningen eller skador på patient och
användare.

Varning
Inga modifieringar av utrustningen är tillåtna.

Fjärrkontrollen med clips för engångsbruk får inte sänkas ned helt i vätskor.

Fjärrkontrollen med clips för engångsbruk innehåller ett primärelement av litium. Överväg
desinfektion av utrustningen efter användning och kassera den separat. För kassering av
den innehållande elektroniken och primärelementet av litium måste du kontrollera med din
lokala instans för miljöskydd och avfall om det finns särskilda restriktioner för kassering.

Att frigöra och kassera fjärrkontrollen med clips för engångsbruk

Varning
Fjärrkontrollen med clips för engångsbruk är en utrustning för engångsbruk och kan inte
steriliseras. Ta bort den från pekaren och kassera efter användning.

Steg

1. Efter användning ska fjärrkontrollen med clips för engångsbruk tas bort från pekaren.

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

3.

①

③
②

Öppna höljet vid spåret ① med ett litet, vasst verktyg om det behövs och ta ut batteriet ③
och elektroniken ② för separat kassering.
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3.3.4 Tekniska specifikationer

Mått och vikt

Mått Värde

Höjd 17,3 mm

Längd 53,9 mm

Bredd 27,0 mm

Vikt 12 g

Elektrisk

Specifikation Beskrivning

Strömförsörjning 3 V primärelement av litium CR2032

Strömförbrukning Max 36 mW

Ström 12 mA likström (DC)

Elektrisk säkerhet Uppfyller IEC 60601-1

Lysdioder

Specifikation Infraröd lysdiod Lysdiod för status

Våglängd 870 nm 570 nm

Synvinkel vid 50 % styr-
ka 120° 120°

Fotobiologisk säkerhet Uppfyller IEC 62471 Uppfyller IEC 62471

Hölje

Specifikation Beskrivning

IP-klassificering IP44 enligt IEC 60529 (skyddade mot partiklar > 1 mm och mot stänk
av vätska)

Material Polyamid 12

Miljöspecifikationer

Förvaringsförhållanden Driftsförhållanden

Temperatur 0 °C till 30 °C 0 °C till 30 °C

Luftfuktighet 15 % till 80 %, ej kondenserande 20 % till 80 %, ej kondenserande

Tryck 700 hPa till 1 060 hPa 700 hPa till 1 060 hPa

Kassering I enlighet med lokala föreskrifter gällande miljöavfall

Tekniska specifikationer
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Sterilitet och användbarhet

Specifikation Beskrivning

Sterilitetsstatus Steril

Metod Etylenoxid

Hållbarhet Tre år

Användbarhet Engångsbruk
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3.3.5 Elektromagnetisk kompatibilitet och emission

Elektromagnetisk kompatibilitet: Deklaration

Särskilda säkerhetsmått beträffande elektromagnetisk kompatibilitet måste tas i beaktande för
medicinsk elektrisk utrustning. Utrustning kan endast installeras och användas i enlighet med
motsvarande riktlinjer för elektromagnetisk kompatibilitet som beskrivs i denna användarhandbok.
Bärbar eller mobil RF-kommunikationsutrustning kan påverka den medicinska elektriska
utrustningens avsedda funktionalitet.

Elektromagnetisk miljö

Fjärrkontrollen med clips för engångsbruk är avsedd för användning i den elektromagnetiska
miljö som specificeras i tabellerna i detta avsnitt.
Kunden eller användaren måste se till att fjärrkontrollen med clips för engångsbruk används i
sådan miljö.

RF-emissioner Interferens

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

Deklaration

Vägledning och tillverkarens deklaration rörande elektromagnetisk emission:

Emissionstest Efterlevnad Elektromagnetisk miljö - vägledning

RF-emissioner
CISPR 11 Grupp 1 Klass B

Fjärrkontrollen med clips för engångsbruk är lämp-
lig för användning på alla platser, inklusive i bostäder
och platser som är direktanslutna till det allmänna låg-
spänningsnät som används för strömförsörjning av
byggnader som används som bostäder.

Harmonisk emission
IEC 61000-3-2 Ej relevant

Spänningsvariationer/
flimmer IEC
61000-3-3

Ej relevant

Elektromagnetisk kompatibilitet och emission
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3.3.6 Elektromagnetisk immunitet

Elektromagnetisk miljö

Fjärrkontrollen med clips för engångsbruk är avsedd för användning i den elektromagnetiska
miljö som specificeras i tabellerna i detta avsnitt.
Kunden eller användaren måste se till att fjärrkontrollen med clips för engångsbruk används i
sådan miljö.

Deklaration om elektromagnetisk immunitet

I tabellerna i följande avsnitt finns vägledning och tillverkarens deklaration rörande
elektromagnetisk immunitet.

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

Immunitetstest IEC 60601 testnivå
och efterlevnadsnivå

Elektromagnetisk miljö - vägledning

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

6 kV kontakt
± 8 kV luft

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

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

3 A/m
Magnetiska fält vid nätfrekvens ska vara vid en
nivå som är karaktäristisk för en typisk plats i en
typisk kommersiell eller sjukhusmiljö.

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

Immunitets-
test

IEC 60601
testnivå

Efterlevnads-
nivå

Elektromagnetisk miljö - vägledning

Ledningsbun-
den RF IEC
61000-4-6

3 Vrms 150
kHz till 80
MHz

3 V

Bärbar och mobil RF-kommunikationsutrustning
får inte användas närmare någon del av fjärr-
kontrollen med clips för engångsbruk, inklu-
sive kablar, än det rekommenderade separa-
tionsavstånd som beräknats med den ekvation
som är tillämplig för sändarens frekvens.
Rekommenderat separationsavstånd:

d 1 2 P,= 80 MHz till 800 MHz

d 2 3 P,= 800 MHz till 2,5 GHz

Utstrålad RF
IEC
61000-4-3

3 V/m 80
MHz till 2,5
GHz

3 V/m

Där P är sändarens högsta utgående effekt i
watt (W) enligt sändarens tillverkare och d är det
rekommenderade separationsavståndet i meter
(m).
Fältstyrkorna från fasta RF-sändare, vilka ska
fastställas genom en elektromagnetisk under-
sökning av lokalernaa ska vara mindre än efter-
levnadsnivånb inom varje frekvensområde.
Interferens kan uppstå i närheten av utrustning
som är märkt med denna symbol:
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Immunitets-
test

IEC 60601
testnivå

Efterlevnads-
nivå

Elektromagnetisk miljö - vägledning

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

OBS: Dessa riktlinjer gäller kanske inte i alla situationer. Elektromagnetisk spridning påverkas av
absorption och reflektion från strukturer, föremål och människor. 
a Fältstyrkor från fasta sändare, t.ex. basstationer för radiotelefoner (mobiltelefoner/sladdlösa te-
lefoner) samt landbaserad mobil radio, amatörradio, AM- och FM-radiosändningar och TV-sänd-
ningar, kan inte förutsägas teoretiskt med noggrannhet. För att bedöma den elektromagnetiska
miljön på grund av fasta RF-sändare bör en elektromagnetisk undersökning av lokalen övervä-
gas. Om den uppmätta fältstyrkan på den plats där fjärrkontrollen med clips för engångsbruk
används överstiger tillämplig RF-efterlevnadsnivå ovan, ska fjärrkontrollen med clips för en-
gångsbruk observeras för att verifiera normal funktion. Om onormal prestanda observeras kan
ytterligare åtgärder bli nödvändiga, t.ex. att vända eller flytta på fjärrkontrollen med clips för
engångsbruk.
b Inom frekvensområdet 150 kHz till 80 MHz ska fältstyrkorna vara mindre än 3 V/m.

Elektromagnetisk immunitet
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3.3.7 RF-kommunikationsutrustning

Effekter på utrustningen

Bärbar och mobil RF-kommunikationsutrustning kan påverka fjärrkontrollen med clips för
engångsbruk.

Elektromagnetisk miljö

Fjärrkontrollen med clips för engångsbruk är avsedd för användning i en elektromagnetisk
miljö där utstrålade RF-störningar är kontrollerade.
Kunden eller användaren av fjärrkontrollen med clips för engångsbruk kan hjälpa till att
förhindra elektromagnetisk interferens.
Detta uppnås genom att upprätthålla ett minsta avstånd mellan bärbar och mobil RF-
kommunikationsutrustning (sändare) och fjärrkontrollen med clips för engångsbruk enligt
nedanstående rekommendationer, enligt kommunikationsutrustningens högsta utgående effekt.

Separationsavstånd

Rekommenderade separationsavstånd mellan bärbar och mobil RF-kommunikationsutrustning
och fjärrkontrollen med clips för engångsbruk:

Sändarens angivna
högsta utgående ef-
fekt (W)

Separationsavstånd beroende på sändarens frekvens (m)

150 kHz till 80 MHz

d 1 2 P,=

80 MHz till 800 MHz

d 1 2 P,=

800 MHz till 2,5 GHz

d 2 3 P,=

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

0,1 0,37 0,37 0,74

1 1,2 1,2 2,3

10 3,7 3,7 7,4

100 12 12 23

För sändare med en angiven högsta utgående effekt som inte finns med i ovanstående lista kan
det rekommenderade separationsavståndet d i meter (m) fastställas genom att man använder
den ekvation som är tillämplig för sändarens frekvens, där P är sändarens högsta utgående ef-
fekt i watt (W) enligt sändarens tillverkare.
OBS: Vid 80 MHz och 800 MHz gäller separationsavståndet för det högre frekvensområdet. 

OBS: Dessa riktlinjer gäller kanske inte i alla situationer. Elektromagnetisk spridning påverkas av
absorption och reflektion från strukturer, föremål och människor. 
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3.4 Fotomkopplare (USB) (18460)

Allmän information

Figur 7  

Fotomkopplaren (USB) gör det möjligt att registrera patienter med minskad interaktion med
pekskärmen. 
Fotomkopplaren (USB) använder USB-anslutning till navigationssystemet, t.ex. Curve eller
Kick.
OBS: Fotomkopplaren aktiveras automatiskt när den ansluts. 

Fotomkopplarens pedalfunktioner

Pedal Funktion

Blå Registrerar riktmärken eller väljer element markerade i blått.

Gul Väljer element markerade i gult.

Svart Går igenom kontrollerbara element vid navigering och planering.

Så här använder du en fotomkopplare

Se motsvarande Användarhandbok för programvara för mer information om användning av
fotomkopplaren (USB) i kombination med programmet.

Fotomkopplare (USB) (18460)
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4 PEKARE
4.1 Att använda pekare

Att hantera pekare

Pekare används:
• För att utföra pekarbaserad patientregistrering
• För att verifiera att registreringens noggrannhet bibehålls

Detaljerade instruktioner om användning av pekare finns i din Användarhandbok för
programvara.
OBS: Pekarna är förkalibrerade. De kan användas utan ytterligare kalibrering. 

Korrekt hantering av pekare

Varning
Den aktiva pekarens markörsfärer måste alltid vara synliga för kameran under registrering
och navigering.

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

PEKARE
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4.2 Att upprätthålla pekarens noggrannhet

Förvaring

Varje pekare levereras med en mall vars funktion är att förebygga skador på pekaren och
säkerställa maximal noggrannhet.

Sterilisera alltid pekarna och förvara dem i därför avsedda insatser i pekarmallen.

Att kontrollera pekarens noggrannhet med hjälp av pekarmallen

① ②

Figur 8  

Om en pekare är oskadad riktas dess spets ① och (t. ex. ②) in mot motsvarande stycke på
mallen.

Varning
Kontrollera pekarens noggrannhet före varje användning. Kontrollera att pekarspetsen
riktas in mot motstycket på pekarmallen.

Kontrollera noggrannheten med hjälp av pekarmallen

På pekarmallens undersida finns ett verktyg som används för att kontrollera noggrannheten (t. ex.
på Plane Tool - skärblocksadapter).

Att upprätthålla pekarens noggrannhet
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4.3 Olika typer av pekare

Översikt

Spetsarna på pekarna är avrundade som en partiell sfär, vilket förhindrar att pekarspetsarna
fastnar i ben eller mjukvävnad och möjliggör jämnare rörelser längs benytan under registrerings-
och planeringsprocedurerna.
OBS: Rak pekare för knä och vinklad pekare för höft och knä har samma instrumentgeometri. 

Rak pekare för knä (53109)

Figur 9  

Den raka pekaren för knä används för att samla in riktmärken för registrering, för planering eller
för att verifiera noggrannheten. Den har en svart färgindikator.

Vinklad pekare för höft och knä (53101)

Figur 10  

Den vinklade pekaren för höft och knä underlättar förvärvning av punkt i djupare anatomiska
områden. Den har en nedåtkrökt spets för att möjliggöra kameraspårning då
registreringsriktmärken förvärvas vid svåra vinklar. Den har en svart färgindikator.

PEKARE
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Olika typer av pekare
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5 REFERENSANORD-
NINGAR, X-PRESS

5.1 Instrumentöversikt

Allmän information

Referensanordning X-Press är ett system för montering av referensanordningar som har:
• En justeringsled för att optimalt orientera referensanordningen för kamerans synfält.
• En snabbkopplingsmekanism för att ta bort referensanordning X-Press under operationen när

helst den inte aktivt behövs för navigering, och sätta tillbaka den i samma orientering så att
ingen registreringsinformation går förlorad.

En komplett funktionell referensanordning X-Press består av följande:
• En referensanordning (Y- eller T-geometri) som möjliggör spårning av patientens ben
• En benfixator (1-stifts eller 2-stifts) som utgör gränssnitt mellan referensanordningen och benet
• En eller två Schanz-skruvar

Monterade referensanordningar, X-Press

① ②

Figur 11  

Nr Referensanordning X-Press

① Y-geometri, fäst vid en 1-stifts benfixator

② T-geometri, fäst vid en 2-stifts benfixator

OBS: Endera referensanordningen kan användas i kombination med antingen Benfixator 1-
stifts, X-Press eller 2-stifts benfixator, Flip-Flop, X-Press. 

REFERENSANORDNINGAR, X-PRESS
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5.1.1 Referensanordning, X-Press-satser

Om satserna

Komponenterna till referensanordning X-Press kan beställas separat eller som en del av en
applikationsspecifik sats.
De exakta komponenterna i en sats referensanordning X-Press beror på avsett kirurgiskt
ingrepp.

Komponenter i referensanordningssats X-Press

③

①

②

④

Figur 12  

Nr Komponent

① 1-stifts skiftnyckel X-Press (52424)

② Benfixering 1-stifts, X-Press: S (52421), M (52422) och L (52423)

③ Referensanordning med T-geometri (52410) och referensanordning med Y-geometri
(52411)

④ Benfixator 2-stifts, Flip-Flop, X-Press (52429)

Relaterade länkar

Benfixatorer, X-Press på s. 45
Referensanordningar, X-Press på s. 54

Referensanordning, X-Press-satser
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5.2 Benfixatorer, X-Press

Allmän information

Benfixatorer utgör gränssnittet mellan referensanordningar X-Press och ben. De fästs vid ben
med hjälp av Schanz-skruvar.

Benfixatorerna 1-stifts eller 2-stifts, ”Flip-Flop” X-Press måste användas med en
referensanordning X-Press.

Placera benfixatorer så att referensanordningens inriktning inte hindrar användning av
annan instrumentering, t.ex. montering av ett skärblock och dess adapter.

Tillgängliga benfixatorer

① ②

Figur 13  

Nr Benfixator

① 1-stifts, X-Press

② 2-stifts, Flip-Flop, X-Press

REFERENSANORDNINGAR, X-PRESS
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5.2.1 Att använda Schanz-skruvar med benfixatorer

Före användning

Läs avsnittet om hur du använder fixeringsstift.

Rotation av benfixatorer på Schanz-skruvar

Figur 14  

Nr Benfixator Rotation möjlig?

① 1-stifts, X-Press Ja, före fixering

② 2-stifts, Flip-Flop, X-Press Nej

Varning
Fäst endast Schanz-skruvar i benstrukturer, aldrig i vävnad eller delar av nervsystemet.

Benfixatorn 2-stifts, Flip-Flop, X-Press stöder inte rotation runt Schanz-skruven. Därför
måste hänsyn tas till benfixatorns och referensanordningens orientering innan Schanz-
skruvarna förs in i benet. Detta för att säkerställa att markörsfärerna är synliga för
kameran.

Eftersom benfixator 1-stifts, X-Press kan roteras runt Schanz-skruvens axel måste
spikröret placeras direkt på benytan utan penetrering av mjuk vävnad. Beakta detta vid
snittläggning, innan Schanz-skruvar fixeras.

Erforderlig storlek på Schanz-skruv

Benfixator Erforderlig diameter på Schanz-skruv och artikelnummer

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

Att använda Schanz-skruvar med benfixatorer
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Benfixator Erforderlig diameter på Schanz-skruv och artikelnummer

2-stifts, Flip-Flop, X-Press

• 3 mm (54900)
• 3,2 mm (54922)

- Stiftindrivningsadapter för AO-koppling (54932)
• 4 mm (54901/54908)

OBS: Det går också att använda en kombination av dessa skruv-
typer. 

Varning
Använd endast benfixatorer med gängade Schanz-skruvar med de diametrar som
specificeras ovan. Gängans längd måste tillåta bikortikal fixering.

Varning
Monokortikal fixering eller användning av tunnare Schanz-skruvar än specificerat kan leda
till instabil fastsättning, eller orsaka att Schanz-skruven av misstag dras ur benet då
benfixatorn dras åt.

Varning
Använd inte Schanz-skruvar som är längre eller tunnare än specificerat, då de kan böjas
eller förvrängas, vilket kan leda till felaktig navigering och eventuell patientskada.

Varning
Undvik flera borrningsförsök vid placering av Schanz-skruvar, då detta försvagar benet och
kan öka risken för postoperativ stressfraktur. Sluta borra in Schanz-skruven då motsatt
kortikalt ben nås.

Relaterade länkar

Att använda fixeringsstift på s. 14

REFERENSANORDNINGAR, X-PRESS

Användarhandbok för instrument Rev. 1.3 Knä 47



5.2.2 Att använda 1-stifts benfixator X-Press

Komponenter

Benfixator 1-stifts, X-Press finns i tre storlekar: S (52421), M (52422) och L (52423). Var noga
med att välja lämplig storlek för proceduren.

① ② ③ ④ ⑤

Figur 15  

Nr Komponent

① Inlägg

②
Fixeringsskruv
OBS: Fixeringsskruven finns tillgänglig som reservdel och ska bytas ut om den inte fun-
gerar friktionsfritt. 

③ Drivmutter

④ Spikrör

⑤ Gränssnittsplatta

Säker infästning

Varning
Om du lägger ett litet snitt i benet för fästning av fixatorn måste du placera Schanz-skruven
först i snittet. Du kan sedan skjuta benfixatorn över Schanz-skruven ned på benytan. Detta
förhindrar att spikröret orsakar onödig avskavning på kringliggande mjuk vävnad.

Säkring av 1-stifts benfixator

Varning
Innan benfixator 1-stifts X-Press dras åt på Schanz-skruven måste du montera
referensanordningen X-Press och justera denna för att säkerställa att kameran har full sikt
över referensanordningen.

Att använda 1-stifts benfixator X-Press
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Varning
Skruva aldrig ur Schanz-skruven om benfixatorn 1-stifts X-Press fortfarande är fastsatt, då
detta kan orsaka extrem avskavning på kortex. Överväg endast att göra så om utrustningen
inte kan tas bort med hjälp av gängse rutin.

Varning
Kontrollera att alla skruvkopplingar är säkert åtdragna innan patientregistrering påbörjas.
Om benfixatorn rör sig under eller efter patientregistrering leder detta till felaktig
navigering.

Varning
Om benfixator 1-stifts X-Press storlek S inte kan fästas ordentligt på benet genom det
huvudsakliga snittet måste ett andra snitt läggas i ett område där mindre vävnad täcker
benet. Det är absolut nödvändigt att fästa benfixatorn ordentligt på det behandlade benet
för att uppnå hög navigeringsnoggrannhet.

Så här monterar du benfixatorn

Benfixatorer ska endast demonteras för rengöring. Montera ihop dem igen för sterilisering och
förvara dem monterade på steriliseringsbrickan.

①

②

③

④

Figur 16  

Steg

1. Skruva in fixeringsskruven ② i inlägget ①.

2. Skruva fast dragmuttern ③ på inlägget ①.

3. Skruva in ①, ② och ③ i spikröret ④.

OBS: Varje del har ett delnummer ingraverat för enkel identifiering. 

REFERENSANORDNINGAR, X-PRESS
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Så här monterar du benfixatorn

③
②

①

Figur 17  

Steg

1. Skjut den monterade benfixatorn över Schanz-skruven ①.

2. Montera referensanordningen på benfixatorn.
Se till att det inte blir något mellanrum mellan drivmuttern ② och inlägget.
Kontrollera att referensanordningens nödvändiga orientering är möjlig från benfixatorns
aktuella position.

3. Säkra benfixatorn genom att dra åt fixeringsskruven ③ med skiftnyckeln.

4. Dra åt dragmuttern ② med skiftnyckeln.

OBS: Använd alltid den medföljande nyckeln för att fästa alla skruvanslutningar. 

Att använda 1-stifts benfixator X-Press
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5.2.3 Benfixator 2-stifts, Flip-Flop, X-Press (52429)

Allmän information

Benfixatorn 2-stifts, Flip-Flop, X-Press har:
• En kilformig fastspänningsanordning som gör det möjligt att säkra den tätt till två Schanz-

skruvar införda i benet
• En dubbelsidig gränssnittsplatta för montering av en referensanordning, X-Press

Komponenter

②

③

①

Figur 18  

Nr Komponent

① Fixeringsvred

② Hål för montering på Schanz-skruvar

③ Gränssnittsplatta

Placering av Schanz-skruv

Varning
Använd inte gränssnittsplattan ③ på benfixatorn som mall för placering av Schanz-skruvar.
I annat fall leder nötning till felaktig navigering, vilket kan leda till patientskada.

Se till att placera Schanz-skruvarna på korrekt avstånd ifrån varandra vid användning av
benfixator 2-stifts, Flip-Flop, X-Press. För att uppskatta korrekt placering kan du använda
hålen i benfixatorn. Om Schanz-skruvarna sitter för tätt eller för långt ifrån varandra kan
detta leda till att skruvarna släpper efter under montering av fixatorn, vilket oreparabelt
skadar dem.

REFERENSANORDNINGAR, X-PRESS
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5.2.4 Montera benfixator 2-stifts, Flip-Flop, X-Press

Säker infästning

Varning
Benfixatorn 2-stifts, Flip-Flop, X-Press ska monteras på Schanz-skruvar fästa vid
benstrukturer täckta med tunn vävnad. Använd endast Schanz-skruvar från Brainlab. Om
skruvarna är för korta kan överliggande vävnad vara för tjock för att möjliggöra stabil
fixering.

Varning
Fäst inte benfixator 2-stifts, Flip-Flop, X-Press i benområden som täcks av starka muskler.
Undvik genomträngning av muskelvävnad då benfixatorn fästs. Stora muskelrörelser kan
leda till att stiftet böjs. Detta kan oreparabelt skada Schanz-skruven och reducera
noggrannheten i navigeringen.

Varning
Om benfixator 1-stifts X-Press storlek S inte kan fästas ordentligt på benet genom det
huvudsakliga snittet måste ett andra snitt läggas i ett område där mindre vävnad täcker
benet. Det är absolut nödvändigt att fästa benfixatorn ordentligt på det behandlade benet
för att uppnå hög navigeringsnoggrannhet.

Säkring av 2-stifts benfixator

Varning
Montera benfixator 2-stifts, Flip-Flop, X-Press så nära ben- eller vävnadsytan som möjligt
för optimal stabilitet.

Varning
Skruva fast fixeringsvredet ordentligt innan patientregistrering.

Varning
När Schanz-skruvar med ett speciellt snabbkopplingsgränssnitt (t. ex. AO-snabbkoppling)
används får du inte använda borrmallen eftersom skruvänden är större än hålen i
borrmallen, vilket gör det omöjligt att avlägsna borrmallen efter borrningen.

För att få en stabil anslutning och för att undvika skador på benfixatorn får den endast
fästas vid delar på Schanz-skruvar som har ett cirkulärt tvärsnitt.

Säker borttagning

Om benfixatorn av någon anledning inte kan lyftas av från Schanz-skruvarna kan
skruvarna skäras av under fixatorn och skruvas ur separat.

Montera benfixator 2-stifts, Flip-Flop, X-Press
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Så här monterar du benfixatorn

①

②

Figur 19  

Steg

1. Skjut den monterade benfixatorn över Schanz-skruvarna ①.
OBS: Fixatorn kan vid behov vändas, eftersom referensgränssnittet kan användas på
båda sidor. 

2. Kontrollera att referensanordningens nödvändiga orientering är möjlig med benfixatorn i
dess aktuella position.

3. Dra åt fixeringsvredet ② manuellt.

Benfixatorn 2-stifts, Flip-Flop, X-Press kan dras åt tillräckligt för hand.

För att undvika skador på Schanz-skruvarna måste du se till att fixeringsvredet är öppet då
du borrar in Schanz-skruvarna direkt genom respektive hål på benfixatorn 2-stifts, Flip-
Flop, X-Press.

REFERENSANORDNINGAR, X-PRESS
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5.3 Referensanordningar, X-Press
5.3.1 Översikt över referensanordning X-Press

① ②

Figur 20  

Nr Referensanordning

① Y-geometri (52411)

② T-geometri (52410)

Så här monterar du referensanordningen X-Press

①

②

Figur 21  

Steg

Skruva in i klämskruven ② i snabbkopplingen ①.

Referensanordningar, X-Press
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5.3.2 Montering och frigörning av referensanordningen

Efter montering

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

Demontering av referensanordningen

För att frigöra anordningen klämmer du ihop klämmans käftar och lyfter anordningen rakt uppåt ur
gränssnittsplattan.

Varning
Vid borttagning av referensanordningen under operationen får endast snabbkopplingen
användas. Lossa inte skruvmuttern på benfixatorn.

Varning
Referensanordningar kan avlägsnas under sågning för att minimera risken för rörelse.

Varning
Hantera referensanordningen X-Press med extrem varsamhet om den av någon anledning
tas bort under operation. Skador på markörsfärernas stift kan leda till felaktig navigering
och patientskada.

Om du trycker för hårt på skruven (t.ex. med en tång) kan den gå sönder.

Så här monterar du en referensanordning på en benfixator

③

①

②

Figur 22  

Steg

1. Kläm ihop sidorna på snabbkopplingens klämma ① för att öppna klämmans käftar.

REFERENSANORDNINGAR, X-PRESS
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Steg

2. För in snabbkopplingens skaftstift i motsvarande hål på benfixatorns gränssnittsplatta
(pil).

3. Frigör snabbkopplingens klämma och kontrollera att fixeringshakarna ② sitter säkert i
motsvarande spår ③ på gränssnittsplattan.

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

Relaterade länkar

Så här monterar du markörsfärer på s. 24

Montering och frigörning av referensanordningen
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5.3.3 Förberedelse för registrering

Optimera anordningens visibilitet

Systemet känner igen en referensanordning genom dess markörsfärers geometriska ordning.
Vinkeln för bästa detektion av anordningen är vinkelrät mot planet genom centrum av alla
markörsfärer i anordningen. Ta med detta i beräkningen då du fäster en referensanordning på
patienten eller justerar dess vinkel till kameran för användning.

Figur 23  

Kamerans förmåga att känna igen en anordning är högst då planet genom markörsfärerna
på anordningen är vinkelrätt mot kamerans synriktning.

Att undvika inriktning kugge mot kugge

Figur 24  

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

REFERENSANORDNINGAR, X-PRESS
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Undvika instabil ledinriktning

① ②
Figur 25  

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

Innan registrering

Montera markörsfärerna på referensanordningen.

Varning
Kontrollera regelbundet att markörsfärerna förblir tätt fästa på referensanordningen.

Varning
Dra åt skruvarna på de justerbara lederna innan patientregistrering. Om
referensanordningen X-Press rör sig under eller efter patientregistreringen leder detta till
felaktig navigering.

Varning
Kontrollera före registrering att rörelseomfånget är tillräckligt och att benfixatorn inte
kommer i kontakt med tjock vävnad. Om vävnadskollision sannolikt uppstår måste snittet
göras större för att minska anspänningen på benfixatorn. Underlåtenhet att göra detta kan
böja eller lossa benfixatorn, vilket leder till felaktig navigering.

Förberedelse för registrering
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Så här justerar du anordningens orientering

②

①

Figur 26  

Använd justeringsleden på referensanordningen X-Press för att orientera anordningen så att
kameran har bästa sikt över anordningen för spårningsändamål.

Steg

1. Lossa klämskruven ① på snabbkopplingen.

2. Justera referensanordningens höjd genom att lyfta eller sänka anordningen runt snabb-
kopplingens klämled.

3. Justera referensanordningen från sida till sida, luta den genom att vrida den runt dess
skaft ②.

4. Dra åt klämskruven på snabbkopplingen för hand. Se till att ledens kuggar är positionera-
de inom spåren.

Den justerbara leden kan säkras tillräckligt genom att dra åt låsskruven för hand. Använd
inga verktyg, då detta kan skada komponenterna.

REFERENSANORDNINGAR, X-PRESS
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5.4 Plane Tool-sats

Allmän information

Plane Tool-satsen används för navigering av distala och femorala skärblock samt för verifiering
av resecerade benytor.
Den kan användas med skärblock med en skårtjocklek på 1,0-1,8 mm med en bredd på minst
22 mm.
Plane Tool-satsen innehåller följande:

Komponent Funktion

Plane Tool - benverifieringsplatta plan Plan verifieringsplatta för resecerade benytor
för navigering vid helt knäbyte.

Plane Tool - benverifieringsplatta spetsig Spetsig verifieringsplatta för resecerade beny-
tor för navigering vid helt knäbyte.

Plane Tool - benverifieringsplatta Partial
Partiell verifikationsplatta för resecerade beny-
tor för navigering vid unikompartmentellt knä-
byte.

Plane Tool - skärblocksadapter Plane Tool-adapter för olika femorala och tibia-
la skärblock för navigering vid helt knäbyte.

Plane Tool - spårningsanordning Anordning för instrumentspårning.

OBS: Demonterings- och upparbetningsprocedurerna för benverifieringsplattor är identiska (se
Handbok för rengöring, desinfektion och sterilisering). 

Komponentöversikt

③② ④ ⑤

①

Figur 27  

Nr Komponent Artikelnr

① Plane Tool - spårningsanordning 53201

② Plane Tool - skärblocksadapter 53202

③ Plane Tool - benverifieringsplatta spetsig 53203

Plane Tool-sats
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Nr Komponent Artikelnr

④ Plane Tool - benverifieringsplatta plan 53204

⑤ Plane Tool - benverifieringsplatta Partial 53205

Verifiera noggrannheten

②

①
③

④

Figur 28  

Mätinstrumentet Pekare rak för knä ① har ett verktyg på undersidan ② för att kontrollera
noggrannheten hos Plane Tool - skärblocksadapter ③. Plane Tool - skärblocksadapter anses
vara exakt om den rör sig smidigt genom profilen ④.

Försiktighetsåtgärder

Varning
Kontrollera att skärblocksadaptern sitter ordentligt i skärblocket. Kontrollera att
bottenplattan inte är skadad, böjd eller sliten. Om något av det ovannämnda inträffar ska
du kontakta Brainlab omedelbart för att få råd om hur du ska gå vidare. Att använda skadad
utrustning kan leda till allvarlig patientskada.

Varning
Använd inte den monterade skärblocksadaptern för att manipulera skärblockets position
eller riktning, eftersom det kan leda till att plattan böjs och därför kan orsaka felaktig
navigering. Håll aldrig i skärblocksadaptern då skärblocket fortfarande är monterat.

Om Plane Tool roteras i skärblocksadaptern efter registreringen kan detta orsaka
felaktigheter.

REFERENSANORDNINGAR, X-PRESS
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Så här använder du Plane Tool

③② ④ ⑤

①

Figur 29  

Spårningsanordningen ① kan användas för registrering och verifiering. Du kan montera
spårningsanordningen på skärblocksadaptern ② (i flera kamerariktningar) och på
benverifieringsplattan ③, ④ eller ⑤ (med vänster- eller högerställd orientering).

Steg

1. Tryck på spaken på spårningsanordningen ① för att fästa skärblocksadaptern ② eller
benverifieringsplattan ③, ④ eller ⑤ och släpp sedan spaken.

2. Kontrollera att den anslutna adaptern/verifieringsplattan är i inkopplat läge.

3. Se alltid till att markörsfärerna förblir synliga för kameran.

Plane Tool-sats
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6 SKÄRBLOCK, ADAPTRAR
OCH MALLAR

6.1 4-i-1-skärblocksmallar

Före användning

Varning
Var medveten om att skärskåran måste vara identiskt med spåret som används för att sätta
in skärblocksadaptern för navigering (om skärblocket har mer än en skåra för avsett snitt).

Varning
Se till att bottenplattan på skärblocksadaptern är helt införd i skärskåran innan skärblocket
monteras. Under fastsättning av skärblocket på benet kan skärblocksadaptern förflytta sig
ut ur skåran. Kontrollera regelbundet och se till att skärblocksadaptern fortfarande är helt
isatt för att undvika instabil fastsättning och felaktig navigering.

Varning
Kontrollera skärblocksadapterns stabilitet och se till att den är korrekt insatt i skärblock
med stora öppningar.

Varning
Under verifieringen ska du se till att använda den specificerade skärblocksadaptern och
förhindra att dess position ändras/påverkas efter att registreringen har startat, eftersom
detta leder till felaktiga navigeringsresultat. En specialadapter kan användas för att
montera skärblocksadapteranordningen på det resecerade benet.

Användning

Figur 30  

SKÄRBLOCK, ADAPTRAR OCH MALLAR
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4-i-1-skärblocksmallen används för att positionera 4-i-1-skärblocket efter att den distala
resektionen har utförts. Den finns i olika varianter för att matcha produktsortimentet för implantat.

Anpassning till produktsortiment

En 4-i-1-skärblocksmall finns tillgänglig för produktsortimentet nedan och är märkt i enlighet
därmed:

Tillverkare av im-
plantatet

Artikelnummer Produktsortiment implantat

DePuy 41867

PFC
OBS: 4-i-1-skärblocksmallen ”DePuy PFC” kallas
också för 4-i-1-skärblocksmallen ”DePuy PFC
Specialist 2”. 

Korrekt val av mall

Varning
Kontrollera etiketten på 4-i-1-skärblocksmallen före användning för att säkerställa att
korrekt produkt har valts.

Varning
Använd endast skärblock som specificerats av Brainlab. I annat fall kan oönskad
förskjutning uppstå som ett resultat av lös passning.

Om det finns ett betydande mellanrum mellan borren och borrhålet när man använder en
ny borrmall för den valda produktlinjen måste skärblocksmallen bytas ut mot en ny.

Korrekt instrumentplacering

Varning
Om 4-i-1-skärblocksmallen rör sig under borrning leder detta till felaktig placering, vilket är
riskabelt för patienten.

Kontrollera under borrning att placeringen av skärblocksmallen är korrekt genom att
jämföra med den planerade positionen från navigeringssystemet.

Så här använder du 4-i-1-skärblocksmallen

Steg

1. Placera 4-i-1-skärblocksmallen rakt mot det resecerade området och passa in det mot
den förplanerade positionen med hjälp av navigeringsskärmen.

2. Då korrekt position har hittats borrar du de nödvändiga hålen.
OBS: Efter att det första hålet har borrats ska man lämna ett stift/en borr i hålet medan
man borrar det andra hålet. 

3. Ta bort mallen.

4. Positionera 4-i-1-skärblocket.

4-i-1-skärblocksmallar
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6.1.1 Skärblocksadapter fyra sfärer Universal (41866-77)

Översikt

Figur 31  

Skärblocksadaptern fyra sfärer Universal gör det möjligt för systemet att spåra skärblocket
under navigering av skärblocket till det planerade resektionsplanet.
Den är självanpassande till skärblock med en skårtjocklek på 1,0-1,8 mm.

Varning
Montera inte skärblocksadaptern fyra sfärer Universal på skärblock med en skårtjocklek
större än 1,8 mm, då detta resulterar i en instabil montering och leder till felaktig
navigering.

Varning
Vissa instrumentsatser kan ha skärblock med skåror som är för smala för att möjliggöra en
stabil montering av skärblocksadaptern fyra sfärer Universal. Kontrollera före operationen
att skärblocksadaptern fyra sfärer Universal kan föras in helt i skåran på de skärblock som
ska användas.

Skärblockets stabilitet under positionering och borrning

Figur 32  

SKÄRBLOCK, ADAPTRAR OCH MALLAR
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För att säkerställa stabilitet under positionering och borrning ska du hålla enheten som på bilden.
Håll inte i den monterade utrustningen vid spårningsanordningen.

Varning
Under fastsättning av skärblocket på benet kan skärblocksadaptern fyra sfärer Universal
förflytta sig ut ur skåran. Kontrollera och säkerställ regelbundet att skärblocksadaptern
fyra sfärer Universal förblir helt införd. Om detta inte görs kan det leda till en instabil
montering vilket kan resultera i felaktig navigering.

Varning
Använd inte skärblocksadaptern fyra sfärer Universal som ett handtag för att manipulera
skärblockets position eller orientering. Detta kan leda till att plattan böjs, vilket resulterar i
bristande noggrannhet i navigeringen. Håll inte i skärblocksadaptern fyra sfärer Universal
då skärblocket fortfarande är monterat.

Korrekt instrumenthantering

Varning
Om bottenplattan inte kan föras in helt i skärskåran kan det hända att skärskåran inte är
kompatibel med bottenplattan eller att bottenplattan är skadad. I det senare fallet, kontakta
omedelbart Brainlab för att få råd om hur du ska gå vidare. Att använda skadad utrustning
kan leda till allvarlig patientskada.

Varning
Se till att adapteranordningen för skärblocksadaptern fyra sfärer Universal inte vidrör
andra instrument, referensanordningar, patientens kropp eller kirurgens hand under
positionering och fastsättning av skärblocket på benet, då detta leder till felaktig
navigering av resektionsplanet.

Så här monterar du adaptern

②

①

③

Figur 33  

Steg

1. Dra upp handtagen ② på spårningsanordningen ①.

2. Medan du fortfarande håller i handtagen för du in anordningen i bottenplattan ③.

Så här demonterar du adaptern

Steg

1. Dra upp handtagen ② på spårningsanordningen.

Skärblocksadapter fyra sfärer Universal (41866-77)
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Steg

2. Medan du fortfarande håller upp handtagen tar du bort spårningsanordningen från botten-
plattan ③.

Så här monterar du skärblocksadaptern på skärblocket

③

④

Figur 34  

Steg

För in bottenplattan ③ helt i skärblockets skåra ④.

Varning
Se till att bottenplattan på skärblocksadaptern fyra sfärer Universal är helt införd i
skärskåran innan skärblocket placeras på benet.

SKÄRBLOCK, ADAPTRAR OCH MALLAR
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6.2 Justerbart skärblock - femursats

Allmän information

Det justerbara skärblocket används för navigering av den distala femorala resektionen när det
distala snittet utförs först. Skärblocket fästs nära önskat läge med hjälp av en inriktningsguide.
Finjusteringar av varus/valgus, flexion/extension och resektionens höjd kan sedan göras enligt de
värden som visas av navigeringssystemet.
Det justerbara skärblocket kan användas på följande sätt:
• Med Y-geometrin för referensanordning som är fäst vid den femorala bottenplattan på

skärblocket
• En separat anordning som är fäst vid benet

Före användning

Varning
Innan du använder det justerbara skärblocket ska du se till att alla komponenter finns
tillgängliga och att alla rörliga delar fungerar som de ska.

Komponenter

①
②

③

④⑥⑦ ⑤
Figur 35  

Det justerbara skärblocket - femursats består av:

Nr Komponent Artikelnr

① Referensanordning med Y-geometri 53211

② Skruvmejsel (3,5 mm) 53218

③ Steriliseringsbricka 52314

④ Femoral inriktningsguide 53212

⑤ Justeringsenhet 53210

Justerbart skärblock - femursats
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Nr Komponent Artikelnr

⑥ Femoral skärskåra
53220 (1,19 mm)
53221 (1,27 mm)
53222 (1,37 mm)

⑦ Femoral bottenplatta 53213

Ytterligare kompatibla komponenter

Beskrivning Artikelnr

Schanz-skruvar för engångsbruk 3,2 mm 54922

Pindriver-adapter för AO-koppling 54932

Relaterade länkar

Arbeta med en separat referensanordning på benet på s. 86
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6.2.1 Femoral inriktningsguide

Komponenter

①

②

③

④

Figur 36  

Nr Komponent

① Kontaktyta för distal kondyljustering

② Vinkeljusteringsenhet med klämma

③ Borrmall

④ Anterior femoral inriktningspenna

Femoral inriktningsguide
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6.2.2 Justerbart skärblock

Allmän information

Det justerbara skärblocket består av:
• Femoral skärskåra
• Justeringsenhet
• Femoral bottenplatta
• Referensanordning med Y-geometri

Slitage

Varning
Det justerbara skärblocket utsätts för slitage på både justeringsmekanismen och i skåran.
Om du märker att delarna är mycket slitna måste de bytas ut.

Navigering med 4-i-1-skärblocket

Varning
Vid användning av 4 i 1-skärblocket kan dess orienteringsstift eller sågbladet kollidera med
Schanz-skruvarna på det justerbara skärblocket.

Femoral skärskåra

②

①

②

Figur 37  

Nr Komponent

① Tappar (märkta A och B) för infästning av skärskåra

② Sneda hål för fixering av skärskåran

Varning
Skärskåran måste fixeras med minst en 3,2 mm Schanz-skruv för att säkerställa stabilitet
vid sågning. Kom ihåg att hålen är sneda.
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Justeringsenhet

②

③① ④

Figur 38  

Nr Komponent

① Varus/valgus (var)

② Ingångspunkter (A och B) för skärskåran

③ Justeringsvred för flexion/extension (flex)

④ Styrskena för höjdjustering

Femoral bottenplatta

①

②

④
⑤

③

Figur 39  

Nr Komponent

① Vred för justering av resektionshöjd

② Mottagningsskåra för styrskenan för höjdjustering

Justerbart skärblock
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Nr Komponent

③ Spännskruv

④ Markeringar för inställning av gränssnitt

⑤ Gränssnitt för referensanordning

Referensanordning med Y-geometri

①②

③

Figur 40  

Nr Komponent

① Tand för inställning av gränssnitt

② Gränssnitt för bottenplattan

③ Frikopplingsspak

Så här monterar du det justerbara skärblocket

Steg

1.

①

Vrid vredet märkt flex till olåst läge ①. Vrid vredet märkt var till 0°.
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Steg

2.

För in A- och B-tapparna på den femorala skärskåran i motsvarande ingångspunkter på
justeringsenheten.

3.

Lås vredet märkt flex genom att vrida det medurs till 0° för att säkra mekanismen.
OBS: Luta den femorala skärskåran något framåt för att låsa enheten. 

4.

För in styrskenan för höjdjustering på justeringsenheten i motsvarande mottagarspår på
den femorala bottenplattan.

Justerbart skärblock
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Steg

5.

Vrid justeringsvredet för resektionshöjd medurs för att ytterligare mata in styrskenan i bot-
tenplattan.

Så här demonterar du det justerbara skärblocket

Steg

1.

Vrid ratten för justering av resektionshöjd moturs tills styrskenan för höjdjustering lossnar.

SKÄRBLOCK, ADAPTRAR OCH MALLAR
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Steg

2.

Ta bort justeringsenheten från den femorala bottenplattan.

3.

Vrid båda vreden, flex och var, till 0°.
OBS: Det finns en tröskelmekanism som förhindrar att enheten låses upp oavsiktligt un-
der normal användning. Fortsätt att vrida vredet märkt flex tills det låses upp. 

4.

Ta bort den femorala skärskåran från justeringsenheten.

Justerbart skärblock
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Så här monterar du den femorala referensanordningen och den femorala bottenplattan

Steg

1.

①

Tryck på referensanordningens Y-geometris frikopplingsspak ① och skjut in anordning-
ens gränssnitt på den femorala bottenplattans gränssnitt.

2.

Se till att kuggen på referensanordningens gränssnitt snäpper på plats i den femorala
bottenplattans gränssnitt.
OBS: Välj höger eller vänster kugge beroende på kamerans position. 
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Så här demonterar du den femorala referensanordningen och den femorala bottenplattan

Steg

①

Tryck på frikopplingsspaken ① och ta bort referensanordningens Y-geometri.

Justerbart skärblock
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6.2.3 Arbeta med anordningen på bottenplattan

Allmän information

När du arbetar med referensanordningens Y-geometri på den femorala bottenplattan på det
justerbara skärblocket måste botten fästas vid benet innan registreringen kan påbörjas. Det går
inte att navigera botten till den ungefärliga målpositionen. Med hjälp av den femorala
inriktningsguiden ser du till att botten är placerad inom målområdet.

Varning
Det justerbara skärblocket har ett begränsat justeringsintervall på ±8° för både varus/
valgus och flexion/extension och ±6 mm för höjdjustering. Den femorala inriktningsguiden
säkerställer att bottens ursprungliga placering når målsnittplanet. Det är obligatoriskt att
använda den femorala inriktningsguiden.

Försiktighetsåtgärder vid fixering

Varning
Ta hänsyn till patientens benstorlek. Avståndet mellan de båda Schanz-skruvarna för
basfixering är 40 mm. De placeras 30-35 mm proximalt om de distala kondylerna. Innan du
sätter in den första skruven genom mallen ska du kontrollera att det finns tillräckligt med
utrymme i benet för den andra skruven.

Varning
För fixering av skärblocket använder du gängade Schanz-skruvar med en diameter på
3,2 mm. Fixering med skruvar som är mindre än 3,2 mm kan göra monteringen av botten
instabil, vilket kan leda till felaktig bensågning eller felaktig placering av implantatet.
Fixering med skruvar som är större än 3,2 mm kan skada skärblocket.

Varning
När du har satt i Schanz-skruven ser du till att skruvarna fästs ordentligt i benet. Vi
rekommenderar att du sätter i skruvarna bikortikalt om det är möjligt. Kontrollera
regelbundet bottens och anordningens stabilitet på benet, särskilt innan registrering eller
navigering påbörjas.

Varning
Schanz-skruvarna för det justerbara skärblocket får endast fästas vid benstrukturer, aldrig i
vävnad eller delar av nervsystemet.
OBS: Vid användning av det justerbara skärblocket ska den femorala bottenplattan fästas i
benet på ett sätt som fortfarande gör det lätt att komma åt målresektionen. 
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6.2.4 Använda den femorala inriktningsguiden

Bestämma femurs anatomiska vinkel

Bestäm femurs anatomiska vinkel (vinkeln mellan de anatomiska och mekaniska lårbensaxlarna i
frontalplanet) före operationen (t.ex. via en röntgenbild).
OBS: I genomsnitt är denna vinkel 6°. 

①

②

③

Figur 41  

Nr Komponent

① Femurs mekaniska axel

② Femurs anatomiska vinkel

③ Femurs anatomiska axel

Säker nedmontering

Varning
Ta bort den femorala bottenplattan innan du tar bort Schanz-skruvarna från benet.

Använda den femorala inriktningsguiden
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Så här sätter du i Schanz-skruvarna med hjälp av den femorala inriktningsguiden

Steg

1.

Använd vinkeljusteringsenheten på den femorala inriktningsguiden för att justera fe-
murs anatomiska vinkel enligt preoperativ planering eller ett typiskt anatomiskt värde.

2. Justera vinkeln genom att trycka på klämman på vinkeljusteringsenheten och rikta in
spetsen mot den vinkelmarkering som är lämplig för behandlingssidan.

3.

Placera den femorala inriktningsguiden på det distala lårbenet så att kontaktytan för di-
stal kondyljustering vilar centrerat på de distala lårbenskondylerna.

4. Rikta in den femorala inriktningsguiden med hjälp av den anteriora femorala inrikt-
ningspennan. Se till att pennan är centrerad på lårbenets främre kortex och pekar i lår-
bensaxelns riktning (anatomisk lårbensaxel).
Justera flexionsvinkeln på den femorala inriktningsguiden genom att se till att pennan
är centrerad och i kontakt med anterior benkortex.
OBS: Se till att pennan är i kontakt med benets yta. 
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Steg

5.

Centrera borrmallen över anterior benkortex och borra in två gängade Schanz-skruvar
med en diameter på 3,2 mm genom hålen i borrmallen.

6.

Ta bort den femorala inriktningsguiden från Schanz-skruvarna.

Så här fäster du den femorala bottenplattan på Schanz-skruvarna

Varning
Bottenplattan måste låsas upp innan den skjuts in på skruvarna. Om bottenplattan är låst
låser du upp den med hjälp av låsskruven.

Varning
Kontrollera att den femorala bottenplattan är korrekt låst innan registrering påbörjas
eftersom referensanordningens Y-geometri kan lossna och registreringen bli felaktig.

Varning
Innan registrering eller navigering påbörjas kontrollerar du att den femoral bottenplattan
och referensanordningens Y-geometri fortfarande är stabila.

Använda den femorala inriktningsguiden
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Steg

1.

Skjut in den femorala bottenplattan på Schanz-skruvarna.
OBS: Bottenplattan måste låsas upp innan den skjuts in på skruvarna. Om bottenplattan
är låst låser du upp den med hjälp av låsskruven. 

2.

Fäst den femorala bottenplattan på Schanz-skruvarna genom att dra åt bottenplattans
låsskruv med en 3,5 mm sexkantsnyckel.
OBS: Den femorala bottenplattan är märkt med LOCKED på ovansidan. 

3.

Montera referensanordningens Y-geometri på den femorala bottenplattan på det sätt
som visas.
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Steg

4.

För in justeringsenheten med skärskåran i den femorala bottenplattan.

Relaterade länkar

Så här monterar du det justerbara skärblocket på s. 73
Så här monterar du den femorala referensanordningen och den femorala bottenplattan på s. 77

Så här justerar du den femorala skärskåran

Steg

① ②

③

Vrid motsvarande vred på justeringsenheten och den femorala bottenplattan för att justera
skärskåran:
• Varus/valgus ①
• Flexion/extension ②
• Resektionshöjd ③

OBS: För bästa resultat justerar du vreden i den ordning som anges ovan. 

Varning
Vrid inte justeringsvreden ytterligare om detta kräver kraft. Du kan ha nått
justeringsområdets gränser.

Använda den femorala inriktningsguiden

84 Användarhandbok för instrument Rev. 1.3 Knä



Varning
Manipulera inte det justerbara skärblockets position genom att böja Schanz-skruvarna.
Justera endast skärskåran med hjälp av justeringsmekanismen.

Varning
Försök inte justera skärblocket när spåret redan är fastsatt med en Schanz-skruv.
Detta kan leda till att bottenplattan deformeras och att referensen blir felaktig, vilket kan
leda till att implantatet skärs av felaktigt och blir felplacerat.

Varning
Kontrollera alltid den slutliga stabiliteten i skärskåran före sågning.

Varning
Ta bort anordningen innan du sågar eller utför någon åtgärd som orsakar vibrationer.

Säker nedmontering

Varning
Ta bort den femorala bottenplattan innan du tar bort Schanz-skruvarna från benet.
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6.2.5 Arbeta med en separat referensanordning på benet

Allmän information

När du arbetar med en referensanordningen med Y-geometri på benet är registreringen redan
klar när blocket fästs vid benet. Det är därför möjligt att navigera bottenplattan till den ungefärliga
målpositionen (med hjälp av en skärblocksadapter i skärskåran). Alternativt kan den femorala
inriktningsguiden användas för att placera Schanz-skruvarna.

Varning
Om en separat referensanordning används för navigering, placera den proximalt för att
skapa tillräckligt med utrymme för den femorala inriktningsguiden och den femorala
bottenplattan.

Varning
Om Schanz-skruvarna placeras med hjälp av den femorala bottenplattan i stället för den
femorala inriktningsguiden ska du se till att bottenplattans fixeringsmekanism är upplåst
innan du borrar.

Varning
Ställ in alla justeringsvred på skärblocket i läget 0° och resektionshöjden i neutralläge före
användning. Etiketterna på justeringsenheten visar 0°-positionen. I annat fall kan det hända
att justeringsområdet blir otillräckligt för att nå målplanet för resektion.

Arbeta med en separat referensanordning på benet
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6.3 Justerbart skärblock - grundläggande femursats

Allmän information

Det justerbara skärblocket - grundläggande femursats används för navigering av den distala
femorala resektionen när det distala snittet utförs först. Skärblocket fästs nära önskad position. En
referensanordning läggs till på lårbenet för att möjliggöra navigering. Justeringar av varus/valgus,
flexion/extension och resektionens höjd kan sedan göras enligt de värden som visas av
navigeringssystemet.

Före användning

Varning
Innan du använder det justerbara skärblocket - grundläggande femursats ska du se till att
alla komponenter finns tillgängliga och att alla rörliga delar fungerar som de ska.

Komponenter

④

②

①

③

Figur 42  

Det justerbara skärblocket - grundläggande femursats består av:

Nr Komponent Artikelnr

① Skärskåra femur (1,19 mm/1,27 mm/1,37 mm) 53220/53221/53222

② Justeringsenhet 53210

③ Liten femoral bottenplatta 53219

④ Skruvmejsel (3,5 mm) 53218
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Liten femoral bottenplatta

①

②

Figur 43  

Nr Komponent

① Vred för justering av resektionshöjd

② Mottagningsskåra för styrskenan för höjdjustering

Försiktighetsåtgärder vid fixering

Varning
Ta hänsyn till patientens benstorlek. Avståndet mellan de båda Schanz-skruvarna för
basfixering är 26 mm. De placeras 40-45 mm proximalt om de distala kondylerna. Innan du
sätter in den första skruven genom mallen ska du kontrollera att det finns tillräckligt med
utrymme i benet för den andra skruven.

Varning
För fixering av skärblocket använder du gängade Schanz-skruvar med en diameter på
3,2 mm. Fixering med skruvar som är mindre än 3,2 mm kan göra monteringen av botten
instabil, vilket kan leda till felaktig bensågning eller felaktig placering av implantatet.
Fixering med skruvar som är större än 3,2 mm kan skada skärblocket.

Varning
Schanz-skruvarna för det justerbara skärblocket får endast fästas vid benstrukturer, aldrig i
vävnad eller delar av nervsystemet.

Varning
Om en separat referensanordning används för navigering, placera den proximalt för att
skapa tillräckligt med utrymme för den lilla femorala bottenplattan.

Försiktighetsåtgärder vid justering

Varning
Ställ in alla justeringsvred på skärblocket i läget 0° och resektionshöjden i neutralläge före
användning. Etiketterna på justeringsenheten visar 0°-positionen. I annat fall kan det hända
att justeringsområdet blir otillräckligt för att nå målplanet för resektion.

Justerbart skärblock - grundläggande femursats
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Varning
Vrid inte justeringsvreden ytterligare om detta kräver kraft. Du kan ha nått
justeringsområdets gränser.

Varning
Kontrollera alltid den slutliga stabiliteten i skärskåran före sågning.

Slitage

Varning
Det justerbara skärblocket utsätts för slitage på både justeringsmekanismen och i skåran.
Om du märker att delarna är mycket slitna måste de bytas ut.

Så här monterar du den lilla femorala bottenplattan med skärblocket

①
②

③

Steg

1. För in höjdinriktningsguidens styrskena ① i motsvarande mottagarspår ② på den lilla fe-
morala bottenplattan.

2. Vrid höjdjusteringsvredet ③ medurs för att ytterligare mata in styrskenan i bottenplattan
tills det markerade ”neutral”-läget har nåtts.

Så här demonterar du den lilla femorala bottenplattan och skärblocket

Steg

Vrid höjdjusteringsvredet ③ moturs tills styrskenan för höjdjustering lossnar.
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Så här monterar du den lilla femorala bottenplattan

①②

⑥

③ ⑤④

Figur 44  

Efter registreringen gör du så här:

Steg

1. Sätt i en skärblocksadapter i skärskåran ③.
Detta underlättar navigeringen av skärblocket med den lilla femorala bottenplattan till
den ungefärliga målpositionen.

2. Placera den lilla femorala bottenplattan på benet och borra in två gängade Schanz-
skruvar (eller gängade stift) med en diameter på 3,2 mm genom hålen ①.

3. Vrid vreden på justeringsenheten och den femorala bottenplattan för att justera skärskå-
ran:
• Varus/valgus (var) ④
• Flexion/extension (flex) ⑤
• Resektionshöjd ②

OBS: För bästa resultat justerar du vreden i den ordning som anges ovan. 

4. Fixera skärskåran genom att föra in en tredje Schanz-skruv i benet genom ett av de sne-
da hålen ⑥.

Justerbart skärblock - grundläggande femursats
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7 CLEARLENS-INSTRUMENT
7.1 Instrumentöversikt

Allmän information

ClearLens instrument används för datorstödd kirurgi som utförs med Knee. Instrumenten består
av en återanvändbar metalldel och en engångsanordning av plast med förmonterade markörer.
Delarna kopplas ihop före operationen med hjälp av ett specifikt gränssnitt.

Typ av instrument

Följande komponenter definierar ClearLens-instrumenten:

①

② ③ ④

Figur 45  

Nr Instrument

① ClearLens pekare

② ClearLens benreferens tibia

③ ClearLens benreferens femur

④
ClearLens Plane Tool
OBS: ClearLens Plane Tool är kompatibelt med alla Plane Tool - benverifieringsplat-
tor och Plane Tool - skärblocksadapter. 

CLEARLENS-INSTRUMENT
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Före användning

Varning
Anordningarna är engångsartiklar och måste kasseras efter användningen. Upparbetning
kan skada enheten och leda till allvarlig patientskada.

Varning
Innan du öppnar den sterila förpackningen ska du kontrollera att utgångsdatumet inte har
passerats och att förpackningen inte är skadad. Om utgångsdatumet har passerats eller
förpackningen är skadad ska du inte använda anordningarna.

Att säkerställa sterilitet

Varning
Anordningarna levereras sterila. Om de kommer i kontakt med en osteril miljö vid
uppackningen eller klinisk användning ska anordningen omedelbart kasseras.

Under användning

Varning
Utför omregistrering om engångsreferensanordningen har stötts emot, om någon lutat sig
mot den eller om den är böjd.

Varning
Engångsanordningar kan inte omsteriliseras eller återanvändas.

Varning
Se till att referensanordningen är korrekt placerad för att uppnå perfekt sikt utan att störa
andra instrument och för att undvika eventuella felaktigheter.

Komponentöversikt

⑦ ⑤⑥

③ ④① ②

Instrumentöversikt
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Nr Komponent

① ClearLens spårningsanordning, Plane Tool

② ClearLens spårningsanordning för femur

③ ClearLens spårningsanordning för pekare

④ ClearLens spårningsanordning för tibia

⑤ ClearLens pekarhandtag - knä

⑥ ClearLens Knee Plane Tool - gränssnitt

⑦ ClearLens benfixator 2-stifts

Så här monterar du ClearLens benreferens för femur/tibia

③

① ④

②

Figur 46  

Steg

1. Se till att anordningens fixeringsskruv ④ är helt öppen och kläm fast ClearLens spår-
ningsanordning för tibia/femur ③ på ClearLens benfixator 2-stifts ②.

2. Fäst ClearLens benfixator 2-stifts ② Schanz-skruvarna och dra åt skruven ①.

3. Kontrollera synligheten och inriktningen av flexion och extension (t. ex. med hjälp av Ca-
mera App). Fäst sedan anordningen på plats genom att dra åt anordningens fixerings-
skruv ④.

CLEARLENS-INSTRUMENT

Användarhandbok för instrument Rev. 1.3 Knä 93



Varning
Se alltid till att anordningens kulled är ordentligt fastsatt efter inriktningen, före
registrering och operation. Om du lossar anordningen uppstår felaktiga
navigeringsuppgifter, vilket kan kräva omregistrering.

Så här monterar du ClearLens-pekaren

②

①

Figur 47  

Steg

1. Kläm fast ClearLens spårningsanordning för pekare ② på ClearLens pekarhandtag -
knä ①.

2. Kontrollera visuellt att anordningen är helt placerad i gränssnittet.

Varning
Kontrollera med hjälp av mätaren att pekarens spets och skärblocksadapterns fot inte är
böjda.

Så här monterar du ClearLens Plane Tool

②

①

Figur 48  

Steg

1. Kläm fast ClearLens Plane Tool för spårningsanordning ① på ClearLens Knee Plane
Tool ②.

Instrumentöversikt
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Steg

2. Kontrollera visuellt att anordningen är helt placerad i gränssnittet.

Varning
Kontrollera med hjälp av mätaren att pekarens spets och skärblocksadapterns fot inte är
böjda.

CLEARLENS-INSTRUMENT
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Instrumentöversikt
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