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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:

Område 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 & fransktalande om-
råden Tel: +33 800 676 030

Afrika, Asien, Australien, Euro-
pa

Tel: +49 89 991568 1044
Fax: +49 89 991568 5811

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

Förväntad livslängd

Brainlab tillhandahåller service i åtta år för programtillämpningar. Under denna tidsperiod erbjuds
programvaruuppdateringar samt 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
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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.

Brainlabs varumärken

Brainlab® är ett registrerat varumärke som tillhör Brainlab AG.

Varumärken som inte tillhör Brainlab

Microsoft® och Windows® är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och
andra länder.

Patentinformation

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

Integrerad tredjepartsprogramvara

Denna programvara är delvis baserad på följande verk. Hela licensen och information om
upphovsrätt finns på länkarna nedan:
• 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 och libijg16, utvecklade 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++, utvecklat av Apache Software Foundation (https://xerces.apache.org/xercesc/)

Försäljning i USA

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

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.

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 produkten

Symbol Förklaring

Se bruksanvisningen

Tillverkare
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1.4 Använda systemet

Avsett ändamål

Programmet Camera erbjuder funktioner som hjälper kirurgen att ställa in Brainlab
navigeringssystem och visualisera hårdvara i kamerans synfält.
När kameran inte är direktansluten till Brainlab navigeringsstation väljer operationsteamet en
kamera från sjukhusets nätverk via programmet Camera. Om kamerans anslutningsstatus är
oklar under installationen eller operationen kan operationsteamet använda programmet Camera
för att kontrollera kamerans tillgänglighet.
Programmet Camera erbjuder visualisering av kamerans synfält. Operationsteamet kan granska
om alla instrument och all hårdvara som behövs syns och känns igen av kameran.

Rimlighetsgranskning

Varning
Innan en patient behandlas ska rimligheten för allt in- och utflöde av information till och
från systemet granskas.

Använda systemet
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1.5 Kompatibilitet med medicinteknisk utrustning
och programvara

Utrustning som inte kommer från Brainlab

Varning
Att använda kombinationer av medicintekniska produkter som inte har godkänts av
Brainlab kan påverka säkerheten och/eller effektiviteten hos enheterna negativt, samt
utsätta patient, användare och/eller miljön för fara.

Kompatibel medicinsk programvara från Brainlab

Endast medicinsk programvara från Brainlab som specificerats av Brainlab får installeras och
användas med systemet. Kontakta Brainlabs support för upplysningar kring kompatibiliteten med
Brainlab-programvara.

Programvara som inte kommer från Brainlab

Endast behöriga anställda vid Brainlab får installera programvara i Brainlab-systemet. Inga
programvaror får installeras eller avinstalleras.

Uppdateringar

Varning
Uppdateringar av operativsystemet (snabbkorrigeringar) eller tredjepartsprogram ska
göras utanför klinisk arbetstid och i en testmiljö för att verifiera korrekt drift av Brainlab-
systemet. Brainlab övervakar utgivna Windows Hotfixes (Windows snabbkorrigeringar) och
kommer att känna till, för vissa uppdateringar, om problem kan förväntas. Kontakta
Brainlabs support vid problem med snabbkorrigeringar av operativsystemet.

Virusscanning och illasinnad programvara

Brainlab rekommenderar att systemet skyddas med den senaste antivirusprogramvaran.
Tänk på att vissa inställningar för skyddsprogram mot illasinnad programvara (t.ex. virusscannrar)
kan påverka systemets prestanda negativt. Om realtidsscanningar utförs och varje filtillgång
övervakas kommer till exempel inläsning och sparande av patientdata att gå trögt. Brainlab
rekommenderar att realtidsscanningar inaktiveras och att virusscanningar utförs under icke-klinisk
tid.

Varning
Se till att ditt antivirusprogram inte modifierar några Brainlab-kataloger, specifikt:
• C:\Brainlab, D:\Brainlab, F:\Brainlab, etc.
• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData, etc.

Varning
Ladda inte ned eller installera uppdateringar under behandlingsplanering.
Kontakta Brainlab support för mer information om dessa frågor.

Microsoft säkerhetsuppdateringar för Windows och uppdateringar av drivrutiner

Brainlab medger endast installation av säkerhetspatchar. Installera inte några servicepaket eller
frivilliga uppdateringar. Verifiera dina inställningar för att se till att uppdateringar laddas ned och
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installeras korrekt och vid en lämplig tidpunkt. Uppdatera inte drivrutinerna på Brainlab-
plattformar.
Se Brainlabs webbplats för mer information om inställningar och en lista över
säkerhetsuppdateringar från Microsoft som blockerats av Brainlabs support.
Adress: www.brainlab.com/updates
Lösenord: WindowsUpdates!89

Kompatibilitet med medicinteknisk utrustning och programvara
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1.6 Utbildning och dokumentation

Ansvar

Varning
Detta system ger endast assistans till kirurgen, och ersätter inte kirurgens erfarenhet och/
eller ansvar under användningen av det. Det måste alltid vara möjligt för användaren att
fortsätta utan hjälp av systemet.
Endast utbildad medicinsk personal får använda systemets komponenter och tillhörande
instrument.

Att läsa användarhandböcker

Läs denna handbok noggrant innan du hanterar utrustningen.
Se till att denna handbok alltid är tillgänglig.

ALLMÄN INFORMATION

Användarhandbok för programvara Rev. 1.0 Camera Ver. 3.0 11
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2 ANVÄNDA PROGRAMMET
2.1 Ansluta till kameran

Installation av kameran

Efter att kameran installerats i operationssalen ska den anslutas till Brainlabs navigeringsstation.

Begränsningar i sjukhusets nätverksanslutning

Vid vissa installationer kan man ansluta kameran till en Brainlab navigeringsstation via sjukhusets
nätverk med hjälp av en LAN-anslutning. Detta alternativ beror på den installerade kameran och
lokala begränsningar. Om LAN-anslutning inte är godkänt i din region är denna funktion inte
tillgänglig.
Kontakta Brainlabs support för att få information om begränsningar i din region eller
begränsningar för den installerade kameran.

Val av kamera

Om inte kamera är ansluten när programvaran Camera-programvaran öppnas, så öppnas sidan
Connect to a Camera.
Om en kamera redan är ansluten öppnas sidan med kamerans synfält när programvaran startas.
Välj knappen Connection på huvudsidan för att komma till sidan Connect to a camera där du
kan kontrollera anslutningsstatus.

④

①

② ③

Figur 1  

ANVÄNDA PROGRAMMET
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Nr Komponent

①

Device: Kamerans namn.
OBS: Det kan vara praktiskt att märka kameran med enhetens namn för att göra den lät-
tare att identifiera. Kontakta Brainlabs support om du vill redigera enhetens namn i pro-
gramvaran. 

② Serial Number: Står angivet på kameravagnens typskylt.

③ Status: Enhetens tillgänglighet.

④ Connect/Disconnect: Inleder/avslutar anslutning av kameran till Brainlabs navigerings-
station.

Kamerans status

Figur 2  

Status Förklaring

Available (Last used)
Kameran är tillgänglig för anslutning. Detta är den kamera som se-
nast var ansluten till den Brainlab navigeringsstation som du an-
vänder.

Available Kameran är tillgänglig för anslutning.

Connected Kameran är ansluten till Brainlabs navigeringsstation.

Occupied

Kameran är ansluten till en annan Brainlab navigeringsstation och
är inte tillgänglig.
OBS: Det går inte att koppla ifrån en kamera från en annan Brain-
lab navigeringsstation på distans. Om en annan användare felak-
tigt är ansluten till den kamera du vill använda ska du koppla bort
kameran från sjukhusets nätverk och ansluta den direkt till Brain-
labs navigeringsstation med hjälp av LAN-kabeln. 

Selected
Kameran var ansluten, men anslutningen bröts. Kameran är fortfa-
rande vald för användning.
Återanslut kameran för att återupprätta anslutningen.

Ansluta till kameran
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Felsökning av kamerans anslutning

Programvaran Camera används för att ansluta kameran till Brainlab navigeringsstation via
sjukhusets nätverk.
Om det uppstår problem (t.ex. att anslutning inte går att upprätta, anslutningen bryts, spårdata är
korrupta) ska du kontrollera kamerans status på sidan Connect to a Camera.
Om du inte kan ansluta via sjukhusets nätverk ska du ansluta kameran direkt till Brainlabs
navigeringsstation med hjälp av en LAN-kabel.
När kameran ansluts direkt via LAN-kabel öppnas kamerans synfält vid start (istället för sidan
Connect to a camera).

Hur man verifierar vald kamera

Efter att du valt Connect öppnas verifieringssidan.

Figur 3  

Steg

1. För in ett instrument i kamerans synfält för att verifiera att rätt kamera är ansluten till
Brainlabs navigeringsstation.
OBS: Dessutom visas enhetens namn och serienummer. 

2. Välj Accept för att gå vidare. Du kommer tillbaka till den skärm från vilken du öppnade
programvaran Camera.
Välj Decline för att återvända till sidan Connect to a Camera och välja en annan enhet.

ANVÄNDA PROGRAMMET
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2.2 Kamerans synfält

Huvudskärmen för Camera

När kameran har anslutits öppnas huvudskärmen där du kan kontrollera kamerans synfält.

①

② ③

⑤
④

Figur 4  

Nr Beskrivning

①

Visar instrumentens och/eller referensanordningarnas avstånd i förhållande till kameran.
För optimal synlighet och noggrannhet ska samtliga markörsfärer befinna sig inom den
blå korridoren.
OBS: Korridorens storlek varierar beroende på vilken specifik kamera du använder. 

② Visar instrumentens och/eller referensanordningarnas positioner i förhållande till kameran.

③ Kamerans knappar för motordriven positionering (om sådana finns).

④ Connection: Välj denna för att öppna sidan Connect to a Camera.

⑤
Välj denna för att centrera kameran.
OBS: Det tar upp till fem sekunder att centrera kameran. Välj den på nytt för att inaktivera
centreringsfunktionen. 

Kamerans synfält
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