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1 GENERELL INFORMASJON
1.1 Kontaktopplysninger

Support

Ta kontakt med Brainlab support hvis du ikke finner informasjonen du trenger i denne
veiledningen, eller hvis du har spørsmål eller det oppstår problemer:

Område Telefon og faks E-post

USA, Canada, Sentral- og Sør-
Amerika

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

us.support@brainlab.com

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

Storbritannia Tlf.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Spania Tlf.: +34 900 649 115

Frankrike og fransktalende om-
råder Tlf.: +33 800 676 030

Afrika, Asia, Australia, Europa
Tlf.: +49 89 991568 1044
Faks: +49 89 991568 5811

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

Forventet levetid

Brainlab gir åtte års service for programvareapplikasjoner. I løpet av denne tiden tilbys både
programvareoppdateringer og support på stedet.

Tilbakemelding

Til tross for nøye gjennomgang av denne brukerveiledningen, kan feil kan forekomme. Kontakt
oss på user.guides@brainlab.com hvis du har forbedringsforslag.

Produsent

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Tyskland
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1.2 Juridisk informasjon

Opphavsrett

Denne veiledningen inneholder opphavsrettslig informasjon beskyttet av åndsverkloven. Ingen del
av denne veiledningen kan reproduseres eller oversettes uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra
Brainlab.

Brainlab-varemerker

Brainlab® er et registrert varemerke som tilhører Brainlab AG.

Varemerker som ikke tilhører Brainlab

Microsoft® og Windows® er registrerte varemerker som tilhører Microsoft Corporation i USA og
andre land.

Patentinformasjon

Dette produktet kan være dekket av én eller flere patenter eller patentsøknader som er under
behandling. For detaljer se: www.brainlab.com/patent.

Integrert tredjeparts programvare

Denne programvaren er basert på følgende arbeid. Hele lisensen og opphavsretten finner du ved
å følge koblingene under:
• 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, utviklet av 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++, utviklet av Apache Software Foundation (https://xerces.apache.org/xercesc/)

Salg i USA

Amerikansk nasjonal lovgivning forbyr at dette instrumentet selges eller bestilles av andre enn
leger.

Rapportere hendelser knyttet til dette produkter

Alle alvorlige hendelser som kan ha inntruffet i tilknytning dette produktet, skal rapporteres til
Brainlab, og hvis du er i Europa, skal de også rapporteres til det tilsvarende kontrollorganet for
medisinsk utstyr i det aktuelle landet.

Juridisk informasjon
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1.3 Symboler

Advarsler

Advarsel
Advarsler indikeres av et trekantet varselsymbol. De inneholder viktig
sikkerhetsinformasjon om mulig personskade, død eller andre alvorlige konsekvenser
forbundet med bruk eller feil bruk av enheten.

Forsiktighetsregler

Forsiktighetsregler indikeres med et rundt forsiktighetssymbol. De inneholder viktig
informasjon om potensiell funksjonssvikt i enheten, defekter, skade på enheten eller skade
på eiendom.

Merknader

MERK: Merknader er formatert i kursiv og brukes til å indikere flere nyttige tips. 

Symboler på produktet

Symbol Forklaring

Se bruksanvisningen

Produsent
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1.4 Bruke systemet

Beregnet bruk

Camera-programvaren har funksjoner som hjelper kirurgen med å sette opp Brainlab-
navigeringssystemet og visualisere utstyret i kameraets synsfelt.
Når kameraet ikke er punkt-til-punkt-tilkoblet til Brainlab-navigeringsstasjonen, velger
operasjonsteamet et kamera fra sykehusnettverket via Camera-programvaren. Hvis
tilkoblingsstatusen til kameraet er uavklart under oppsett eller under operasjonen, kan
operasjonsteamet bruke Camera-programvaren til å sjekke tilgjengelighetsstatusen til kameraet.
Camera-programvaren kan brukes til å visualisere kameraets synsfelt. Hvis alle nødvendige
instrumenter og alt nødvendig utstyr vises og gjenkjennes av kameraet, kan operasjonteamet
utføre gjennomgang.

Kontroll av riktighet

Advarsel
Før pasienten behandles, kontrolleres riktigheten av all inndata og utdata i systemet.

Bruke systemet
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1.5 Kompatibilitet med medisinske enheter og
programvare

Enheter som ikke leveres av Brainlab

Advarsel
Bruk av kombinasjoner av medisinske enheter som ikke er autorisert av Brainlab, kan
påvirke negativt enhetens sikkerhet og sette pasienten, brukeren og/eller omgivelsene i
fare.

Kompatibel Brainlab medisinsk programvare

Bare Brainlab medisinsk programvare spesifisert av Brainlab kan installeres og brukes med
systemet. Ta kontakt med Brainlab support for svar vedrørende kompatibilitet med medisinsk
programvare fra Brainlab.

Programvare som ikke leveres av Brainlab

Bare autoriserte Brainlab-ansatte kan installere programvare på Brainlab-systemet. Ikke
installer eller fjern programvareapplikasjoner.

Oppdateringer

Advarsel
Oppdatering av operativssystemet (hurtigreparasjoner) eller programvare fra tredjeparter
skal utføres utenom kliniske tidsperioder og i et testmiljø, slik at man kan verifisere at
Brainlab-systemet fungerer korrekt. Brainlab overvåker Windows Hotfixes (Windows
hurtigreparasjon) og kan fastslå om det forventes problemer med bestemte oppdateringer.
Ta kontakt med Brainlab support dersom det oppstår problemer med operativsystemets
hurtigreparasjonsfiler.

Virusskanning og skadelig programvare

Brainlab anbefaler at systemet beskyttes med fullstendig oppdatert antivirusprogramvare.
Vær klar over at enkelte innstillinger for beskyttelse mot skadelig programvare (f.eks.
virusskanner) kan redusere systemets ytelse. For eksempel kan hastigheten av prosesser som
innlasting og lagring av pasientdata være redusert hvis skanninger utføres i sanntid og hver
filtilgang overvåkes. Brainlab anbefaler å deaktivere sanntidsskanninger og gjennomføre
virusskanninger utenom klinikkens åpningstid.

Advarsel
Se til at antivirusprogramvaren ikke foretar noen modifiseringer av Brainlab-katalogene,
spesifikt:
• C:\Brainlab, D:\Brainlab, F:\Brainlab, osv.
• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData, osv.

Advarsel
Du må ikke laste ned eller installere oppdateringer under behandlingsplanlegging.
Ta kontakt med Brainlab support for mer informasjon om disse problemene.
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Microsoft-sikkerhetsoppdateringer for Windows og driveroppdateringer

Brainlab tillater kun installasjon av sikkerhetsutbedringer (patcher). Ikke installer servicepakker og
frivillige oppdateringer. Verifiser innstillingene dine for å sikre at oppdateringer lastes ned og
installeres riktig og ved et egnet tidspunkt. Du må ikke oppdatere drivere på Brainlab-plattformer.
Se Brainlabs nettsider for mer informasjon om innstillinger og en liste over Microsoft-
sikkerhetsoppdateringer som er blokkert av Brainlab support.
Adresse: www.brainlab.com/updates
Passord: WindowsUpdates!89

Kompatibilitet med medisinske enheter og programvare
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1.6 Opplæring og dokumentasjon

Ansvar

Advarsel
Dette systemet er kun et hjelpemiddel for kirurgen og erstatter ikke kirurgens erfaring og/
eller ansvar ved bruk. Det må alltid være mulig for brukeren å fortsette uten hjelp av
systemet.
Bare faglært medisinsk personale skal bruke systemkomponenter og instrumenteringstilbehør.

Lese brukerveiledninger

Les denne veiledningen nøye før utstyret tas i bruk.
Ha tilgang til denne veiledningen til enhver tid.
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Opplæring og dokumentasjon
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2 BRUKE PROGRAMVAREN
2.1 Tilkobling av kameraet

Kameraoppsett

Når kameraet er satt opp i operasjonsstuen, kan det kobles til Brainlab-navigeringsstasjonen.

Begrensninger på forbindelsen til sykehusnettverket

På enkelte installasjoner kan du koble kameraet til Brainlab-navigeringsstasjonen via sykehusets
nettverksforbindelse. Dette alternativet avhenger av det installerte kameraet og lokale
begrensninger. Hvis LAN-tilkobling ikke er godkjent i ditt område, er funksjonen ikke tilgjengelig.
Kontakt Brainlab support for å få mer informasjon om begrensninger i ditt område eller
begrensninger for det installerte kameraet.

Valg av kamera

Hvis ingen kameraer er tilkoblet når du åpner Camera-programvaren, åpnes siden Connect to a
Camera.
Hvis en kameratilkobling er opprettet allerede, åpnes siden med kameraets synsfelt når du starter
programvaren. Velg Connection-knappen på hovedsiden for å åpne siden Connect to a
Camera, der du kan kontrollere tilkoblingsstatusen.

④

①

② ③

Figur 1  
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Nr. Komponent

①
Device: Kameranavn.
MERK: Det kan være nyttig å merke kameraet med enhetsnavnet for å gjøre det enklere
å identifisere. Kontakt Brainlab support for å redigere enhetsnavnet i programvaren. 

② Serial Number: Trykt på typeskiltet på kameravognen.

③ Status: Enhetens tilgjengelighet.

④ Connect/Disconnect: Starter/avslutter tilkobling av kameraet til Brainlab-navigeringssta-
sjonen.

Kamerastatus

Figur 2  

Status Forklaring

Available (Last used) Kameraet er tilgjengelig for tilkobling. Dette er det kameraet som
sist var tilkoblet den Brainlab-navigeringsstasjonen du bruker.

Available Kameraet er tilgjengelig for tilkobling.

Connected Kameraet er tilkoblet Brainlab-navigeringsstasjonen.

Occupied

Kameraet er tilkoblet en annen Brainlab-navigeringsstasjon.
MERK: Et kamera koblet til en annen Brainlab-navigeringsstasjon
kan ikke frakobles eksternt. Hvis en annen bruker ved en feil koblet
til kameraet du vil bruke, må kameraet kobles fra sykehusnettver-
ket og kobles direkte til Brainlab-navigeringsstasjonen ved bruk av
LAN-kabelen. 

Selected
Kameraet ble koblet til, men tilkoblingen ble brutt. Kameraet er fort-
satt valgt for bruk.
Koble kameraet til på nytt for å gjenopprette tilkoblingen.

Feilsøke kameratilkoblingen

Camera-programvaren brukes til å koble kameraet til Brainlab-navigeringsstasjonen via
sykehusnettverket.

Tilkobling av kameraet
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Dersom det oppstår problemer (f.eks. at en tilkobling ikke kan opprettes, tilkoblingen avbrytes,
sporingsdata er skadet), må du kontrollere kamerastatusen på siden Connect to a Camera.
Hvis du ikke kan koble til via sykehusnettverket, må du koble kameraet direkte til Brainlab-
navigeringsstasjonen ved bruk av en LAN-kabel.
Når kameraet er direkte tilkoblet via en LAN-kabel, åpnes kameraets synsfelt ved oppstart
(istedenfor siden Connect to a Camera).

Slik verifiserer du det valgte kameraet

Når du har valgt Connect, åpnes verifiseringssiden.

Figur 3  

Trinn

1. Flytt et instrument inn i kameraets synsfelt for å verifisere at det korrekte kameraet er
koblet til Brainlab-navigeringsstasjonen.
MERK: I tillegg blir enhetsnavnet og serienumrene listet opp. 

2. Velg Accept for å fortsette. Du sendes tilbake til skjermbildet der du åpnet Camera-pro-
gramvaren.
Velg Decline for å gå tilbake til siden Connect to a Camera og velge en annen enhet.

BRUKE PROGRAMVAREN
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2.2 Kameraets synsfelt

Hovedskjermbildet i Camera

Når kameraet er tilkoblet, åpnes hovedskjermbildet der du kontrollerer kameraets synsfelt.

①

② ③

⑤
④

Figur 4  

Nr. Beskrivelse

①

Viser avstanden til instrumentene og/eller referanseenhetene i forhold til kameraet. For
optimal synlighet og nøyaktighet skal alle markørkuler være på innsiden av den blå korri-
doren.
MERK: Korridorstørrelsen varierer avhengig av det spesifikke kameraet du bruker. 

② Viser posisjonen på instrumentene og/eller referanseenhetene i forhold til kameraet.

③ Posisjoneringsknapper for kameramotorkontroll (hvis tilgjengelig).

④ Connection: Velg for å åpne siden Connect to a Camera.

⑤
Velg for å sentrere kameraet.
MERK: Det tar opptil fem sekunder å sentrere kameraet. Velg på nytt for å deaktivere
sentreringsfunksjonen. 

Kameraets synsfelt
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