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1 GENERELLE
OPLYSNINGER

1.1 Kontaktoplysninger

Support

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

Region Telefon og fax E-mail

USA, Canada, Mellem- og Syd-
amerika

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

us.support@brainlab.com

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

Storbritannien Tlf.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Spanien Tlf.: +34 900 649 115

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

Afrika, Asien, Australien, Euro-
pa

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

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

Forventet levetid

Brainlab tilbyder otte års vedligeholdelse af softwaren. I denne periode tilbydes
softwareopdateringer og support på anvendelsesstedet.

Feedback

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

Producent

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

GENERELLE OPLYSNINGER

Softwarebrugervejledning Rev. 1.0 Camera Ver. 3.0 5

mailto://us.support@brainlab.com
mailto://brazil.support@brainlab.com
mailto://support@brainlab.com
mailto:user.guides@brainlab.com


1.2 Juridiske oplysninger

Ophavsret

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

Brainlab-varemærker

Brainlab® er et registreret varemærke tilhørende Brainlab AG.

Varemærker, som ikke er Brainlab

Microsoft® og Windows® er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og
andre lande.

Patentoplysninger

Dette produkt kan være dækket af en eller flere patenter, eller afventende patentansøgninger. For
yderligere oplysninger, se: www.brainlab.com/patent.

Integreret tredjepartssoftware

Denne software er delvist baseret på følgende arbejder. Den fulde meddelelse om licens og
ophavsret kan findes på linkene nedenfor:
• filament (http://www.apache.org/licenses/)
• icu4c (https://github.com/unicode-org/icu/blob/master/icu4c/LICENSE)
• lapack (https://github.com/Reference-LAPACK/lapack)
• libijg8 og libijg16, udviklet af Independent JPEG Group (https://github.com/uclouvain/openjpeg/

blob/master/LICENSE)
• libjpeg-turbo (https://github.com/libjpeg-turbo/libjpeg-turbo/blob/master/LICENSE.md)
• libtiff (http://www.libtiff.org/misc.html)
• meta (https://releases.llvm.org/10.0.0/LICENSE.TXT)
• OpenJPEG (https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE)
• range (https://releases.llvm.org/10.0.0/LICENSE.TXT)
• renderdocapi (https://renderdoc.org/docs/introduction.html#license)
• Xerces-C++, udviklet af Apache Software Foundation (https://xerces.apache.org/xercesc/)

Salg i USA

Amerikansk føderal lovgivning begrænser denne anordning til udelukkende at måtte sælges af
eller efter ordre fra en læge.

Indberetning af hændelser i forbindelse med dette produkt

Det er påkrævet, at du indberetter alle alvorlige hændelser, der kan have fundet sted i forbindelse
med dette produkt, til Brainlab, samt til den tilsvarende nationale kompetente myndighed for
medicinsk udstyr, hvis du befinder dig i Europa.

Juridiske oplysninger
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1.3 Symboler

Advarsler

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

Forsigtighedsregler

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

Bemærkninger

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

Produktsymboler

Symbol Forklaring

Se brugsanvisningen

Producent
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1.4 Brug af systemet

Tilsigtet formål

Camera-softwaren tilbyder funktioner, der hjælper kirurgen med at sætte Brainlab-
navigationssystemet op og visualisere hardware inden for kameraets synsfelt.
Når kameraet ikke er tilsluttet punkt til punkt til Brainlab-navigationsstationen, skal det kirurgiske
team vælge et kamera fra hospitalets netværk via Camera-softwaren. Hvis kameraets
tilslutningsstatus er uklar under opsætning eller kirurgi, kan det kirurgiske hold bruge Camera-
softwaren til at tjekke kameraets tilgængelighedsstatus.
Camera-softwaren giver en visualisering af kameraets synsfelt. Det kirurgiske team kan tjekke,
om alle nødvendige instrumenter og hardware kan ses og genkendes af kameraet.

Gennemgang af plausibilitet

Advarsel
Før patientbehandlingen påbegyndes, skal plausibiliteten af alle de oplysninger, der er lagt
ind i og modtaget af systemet, gennemgås.

Brug af systemet
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1.5 Kompatibilitet med medicinsk udstyr og software

Enheder, som ikke tilhører Brainlab

Advarsel
Brug af kombinationer af medicinsk udstyr, som ikke er godkendt af Brainlab, kan have en
negativ indvirkning på udstyrets sikkerhed og/eller effektivitet og udgøre en
sikkerhedsrisiko for patienten, brugeren og/eller miljøet.

Kompatibel medicinsk Brainlab-software

Det er kun Brainlabs medicinske software, som er specificeret af Brainlab, der må installeres og
anvendes sammen med systemet. Kontakt Brainlab-support for afklaring vedr. kompatibiliteten
med Brainlab medicinsk software.

Software, som ikke tilhører Brainlab

Det er kun autoriserede Brainlab-medarbejdere, der må installere software på Brainlab-
systemet. Undlad at installere eller afinstallere nogen softwareprogrammer.

Opdateringer

Advarsel
Opdateringer til operativsystemet (hotfixes) eller tredjeparts-software skal udføres uden for
klinikkens åbningstider og i et testmiljø for at bekræfte, at Brainlab-systemet fungerer
korrekt. Brainlab overvåger udsendte Windows-hotfix og vil, for nogen opdateringer, vide,
om der kan forventes problemer. Kontakt Brainlab-support, hvis der opleves problemer
med et operativsystem-hotfix.

Virusscanning og malware

Brainlab anbefaler at beskytte systemet med avanceret antivirussoftware.
Vær opmærksom på, at nogle indstillinger for malware-beskyttelsessoftware (f.eks. virusscanner)
kan påvirke systemydelsen negativt. Hvis realtidsscanninger udføres, og enhver filadgang
monitoreres, kan det for eksempel tage lang tid at indlæse og gemme patientdata. Brainlab
anbefaler at deaktivere realtidsscanninger samt at udføre virusscanninger uden for klinikkens
åbningstider.

Advarsel
Sørg for, at antivirussoftware ikke ændrer nogen Brainlab-mapper, især:
• C:\Brainlab, D:\Brainlab, F:\Brainlab osv.
• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData osv.

Advarsel
Opdateringer må ikke downloades eller installeres under behandlingsplanlægning.
Kontakt Brainlab-support for yderligere oplysninger om nogen af disse emner.

Microsoft-sikkerhedsopdateringer til Windows og driveropdateringer

Brainlab tillader kun installation af sikkerhedsrettelser. Servicepakker og valgfrie opdateringer må
ikke installeres. Tjek dine indstillinger for at sikre, at opdateringer downloades og installeres
korrekt og på et passende tidspunkt. Drivere må ikke opdateres på Brainlab-platforme.
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Besøg Brainlabs hjemmeside for yderligere oplysninger om indstillinger og en liste over Microsoft
Security Updates (Microsoft sikkerhedsopdateringer), der blokeres af Brainlab-support.
Adresse: www.brainlab.com/updates
Adgangskode: WindowsUpdates!89

Kompatibilitet med medicinsk udstyr og software
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1.6 Undervisning og dokumentation

Ansvar

Advarsel
Dette system er kun en hjælp til kirurgen og erstatter eller overflødiggør ikke kirurgens
erfaring og/eller ansvar under anvendelsen. Det skal altid være muligt for brugeren at
fortsætte uden hjælp fra systemet.
Kun uddannet medicinsk personale må betjene systemets komponenter og de tilhørende
instrumenter.

Læsning af brugervejledninger

Læs denne vejledning omhyggeligt, før udstyret anvendes.
Sørg for altid at have adgang til denne vejledning.

GENERELLE OPLYSNINGER
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Undervisning og dokumentation
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2 BRUG AF SOFTWAREN
2.1 Tilslutning af kameraet

Opsætning af kamera

Efter opsætning af kameraet i operationsstuen, skal det tilsluttes Brainlab-navigationsstationen.

Tilslutning til hospitalsnetværket - Begrænsninger

For nogle installationer kan du tilslutte kameraet til en Brainlab-navigationsstation via hospitalets
netværk ved hjælp af en LAN-forbindelse. Denne mulighed afhænger af det installerede kamera
og lokale begrænsninger. Hvis LAN-forbindelsen ikke er godkendt i dit område, er funktionen ikke
tilgængelig.
For oplysninger om begrænsninger i dit område eller begrænsninger for det installerede kamera,
kontakt Brainlab-support.

Kameravalg

Hvis der ikke er tilsluttet et kamera ved åbning af Camera-softwaren, så åbner siden Connect to
a Camera.
Hvis der allerede er oprettet en kameraforbindelse, åbnes siden med kameraets synsfelt, når
softwaren startes. Vælg knappen Connection på hovedsiden for at tilgå siden Connect to a
Camera, hvor du kan tjekke forbindelsesstatussen.

④

①

② ③

Figur 1  

BRUG AF SOFTWAREN
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Nr. Komponent

①
Device: Kameranavn
BEMÆRK: Det kan være nyttigt at mærke kameraet med enhedens navn for at lette iden-
tifikationen. For at redigere enhedsnavnet i softwaren, skal du kontakte Brainlab-support. 

② Serial Number: Trykt på kameravognens typeskilt

③ Status: Tilgængelighed af udstyret

④ Connect/Disconnect: Starter/Afslutter kameraets tilslutning til Brainlab-navigationsstatio-
nen

Kamerastatus

Figur 2  

Status Forklaring

Available (Last used) Kameraet er tilgængeligt for tilslutning. Dette er det kamera, der
sidst var tilsluttet til den Brainlab-navigationsstation, du bruger.

Available Kameraet er tilgængeligt for tilslutning.

Connected Kameraet er tilsluttet Brainlab-navigationsstationen.

Occupied

Kameraet er tilsluttet en anden Brainlab-navigationsstation og det
er ikke tilgængeligt.
BEMÆRK: Det er ikke muligt at fjernafbryde forbindelsen til et ka-
mera fra en anden Brainlab-navigationsstation. Hvis en anden bru-
ger fejlagtigt er tilsluttet det kamera, du ønsker at bruge, skal du
frakoble kameraet fra hospitalets netværk og tilslutte kameraet di-
rekte til Brainlab-navigationsstationen ved hjælp af LAN-kablet. 

Selected
Kameraet blev tilsluttet, men forbindelsen blev afbrudt. Kameraet
er stadig valgt til brug.
For at genoprette forbindelsen, tilslut kameraet igen.

Kameraforbindelse - problemløsning

Camera-softwaren bruges til at slutte kameraet til din Brainlab-navigationsstation via hospitalets
netværk.

Tilslutning af kameraet
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Hvis der opstår problemer (f.eks. hvis der ikke kan oprettes forbindelse, forbindelsen afbrydes,
sporingsdata beskadiges), skal du kontrollere kamerastatus på siden Connect to a Camera.
Hvis du ikke kan oprette forbindelse via hospitalets netværk, skal du slutte kameraet direkte til
Brainlab-navigationsstationen ved hjælp af et LAN-kabel.
Når kameraet er tilsluttet direkte via LAN-kabel, åbnes kameraets synsfelt ved opstart (i stedet for
siden Connect to a Camera).

Sådan verificeres det valgte kamera

Når du har valgt Connect, åbnes verificeringssiden.

Figur 3  

Trin

1. Bevæg et instrument i kameraets synsfelt for at verificere, at det korrekte kamera er til-
sluttet Brainlab-navigationsstationen.
BEMÆRK: Derudover vises enhedens navn og serienumre. 

2. Vælg Accept for at fortsætte. Du føres tilbage til det skærmbillede, hvorfra du tilgik Ca-
mera-softwaren.
Vælg Decline for at vende tilbage til siden Connect to a Camera, og vælg en anden en-
hed.

BRUG AF SOFTWAREN
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2.2 Kameraets synsfelt

Camera Hovedskærm

Når kameraet er tilsluttet korrekt, åbnes hovedskærmen, hvor du kan tjekke kameraets synsfelt.

①

② ③

⑤
④

Figur 4  

Nr. Beskrivelse

①
Viser afstanden mellem instrumenterne og/eller referenceenhederne og kameraet. For
optimal synlighed og nøjagtighed skal alle markørkugler ligge inden for den blå korridor.
BEMÆRK: Korridorstørrelsen varierer afhængigt af det specifikke kamera, du bruger. 

② Viser instrumenternes og/eller referenceenhedernes position i forhold til kameraet.

③ Knapper til motoriseret styring af kameraets position (hvis tilgængelig).

④ Tilslutning: Vælg for at åbne siden Connect to a Camera.

⑤
Vælg for at centrere kameraet.
BEMÆRK: Centrering af kameraet tager op til fem sekunder. Vælg igen for at deaktivere
centreringsfunktionen. 

Kameraets synsfelt
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