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SIRIUS PINTUITION DETECTOR
Beknopte naslaggids

Waarschuwing! Deze naslaggids is niet bedoeld als vervanging van de uitgebreide gebruiksaanwijzing. Lees de met de Pintuition Detector meegeleverde
uitgebreide gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt. Ga eventueel naar www.sirius-medical.com/support voor de meest recente versie.
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Hoe te kalibreren?

Houd de Probe verticaal in de lucht en houd deze ten minste 30 centimeter verwijderd
van andere apparatuur. Druk op de kalibratieknop en laat deze los. Beweeg de Probe niet.
De kalibratie duurt ongeveer 5 seconden.

Wanneer kalibreren?

Vóór iedere nieuwe patiënt en wanneer het systeem dit aangeeft.

Geen signaal?

Palpeer het weefsel voorzichtig met de Probe (druk op het weefsel) om de afstand tussen
de Pintuition Probe en de Pintuition Seed te verkleinen.

Steriliteit?

De Pintuition Probe is geen steriel medische hulpmiddel. Dek de Probe vóór ieder gebruik
in een steriele ruimte altijd af met een nieuwe, conform de wetgeving in de handel gebrachte
steriele hoes.
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1

INTRODUCTIE
De Sirius Pintuition Detector (Pintuition Detector) is een onderdeel van het Sirius Pintuition
Lokalisatie Systeem (Pintuition Systeem).
De Pintuition Detector bestaat uit een Pintuition Base Unit (SPBU), een met een kabel
aangesloten Pintuition Probe (SPP) en een Pintuition Test Kit (SPTK).
De Pintuition Detector is ontworpen om de afstand en richting naar een preoperatief
geïmplanteerde Pintuition Seed te meten en om deze informatie terug te koppelen naar de
gebruiker door middel van een grafische en numerieke weergave in millimeters op het Base
Unit scherm en door middel van geluidssignalen.
Opmerking: de Pintuition Seed is geen onderdeel van deze gebruiksaanwijzing.
Waarschuwing. De Pintuition Seed wordt geleverd met een aparte
gebruiksaanwijzing. Deze dient volledig gelezen te worden voordat het Pintuition
Systeem in gebruik genomen wordt. De gebruiksaanwijzingen kunt u vinden op
www.sirius-medical.com/support.
De Pintuition Base Unit is een aan het lichtnet gekoppeld apparaat bedoeld om op een
oppervlak te zetten (tabletop device).
De Pintuition Probe is een handheld apparaat bedoeld voor het preoperatief plannen van een
operatie, en intra operatief (wanneer afgedekt met een steriele hoes) om de operatie te
begeleiden. De Probe wordt aangesloten op de Base Unit met een kabel.
Alleen goedgekeurde zaadjes geproduceerd door Sirius Medical Systems kunnen betrouwbaar
gedetecteerd worden met de Pintuition Detector.
De beoogde gebruikers van de Pintuition Detector zijn chirurgen of andere voldoende
gekwalificeerde operatiekamer personeel. De Detector is bedoeld voor gebruik op een
operatiekamercomplex.
Waarschuwing. De Pintuition Detector is alleen bedoeld voor gebruik door
voldoende gekwalificeerd en getrainde chirurgen en/of operatiekamerpersoneel.
Sirius Medical Systems aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het potentiële
verkeerd gebruik van de Pintuition Detector of voor het gebruik door inadequaat
geschoold personeel.
Deze gebruiksaanwijzing bevat een gedetailleerde beschrijving van het gebruik van de
Pintuition Detector en hoe onderhoud uit te voeren en problemen te verhelpen.
Het is verplicht om deze gebruiksaanwijzing volledig te lezen voorafgaand aan het eerste
gebruik van de Pintuition Detector.

1.1

GEBRUIKSINDICATIES
Het Pintuition Systeem is bedoeld als een magnetisch lokalisatiesysteem voor zachte
weefsels.
De Pintuition Seed is geïndiceerd voor preoperatieve, percutane plaatsing in zacht weefsel
(bijvoorbeeld klier, fibreus of vetweefsel van de borst; lymfeklieren in de oksel en liesregio;
subcutaan weefsel en skeletspierweefsel) voor tijdelijke markering (<180 dagen) van een
targetweefsel (bijvoorbeeld een tumor of een verdachte laesie) dat geïndiceerd is voor
chirurgische verwijdering.
Door gebruik te maken van de Pintuition Detector als magnetische begeleiding, of, als
alternatief, beeld gestuurde begeleiding (ultrasound of röntgen), kan de Pintuition Seed intraoperatief gelokaliseerd en verwijderd worden samen met het targetweefsel.
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1.2

CONTRA-INDICATIES EN GEBRUIKSBEPERKINGEN
Waarschuwing. Gebruik de Pintuition Seed niet in andere weefsels dan genoemd
onder “Gebruiksindicaties”, bijvoorbeeld niet in organen, lever, het centraal
zenuwstelsel, vasculair systeem, hart, longen, ogen of het brein. Let op: deze lijst
is niet uitputtend.
Gebruik de Pintuition Seed niet in weefsel dat klinisch bewezen geïnfecteerd is.
Waarschuwing. Houd ten minste 5 cm afstand tussen de Pintuition Seed en een
geïmplanteerd actief apparaat zoals een pacemaker, cardioverter defibrillator of
ander elektrisch aangedreven implantaat.
Gebruik van het Pintuition Systeem is beperkt tot patiënten van 12 jaar en ouder. Er zijn geen
verdere beperkingen met betrekking tot geslacht, gewicht, gezondheid of conditie.

1.3

MOGELIJKE COMPLICATIES EN BIJWERKINGEN
Tijdens routinematig gebruik kunnen complicaties optreden op elk moment tijdens of na de
lokalisatieprocedure.
Mogelijke complicaties zijn, maar zijn niet beperkt tot: hematoom, seroom, bloeden, infectie,
beschadiging van naburige weefsels, allergische reactie en pijn.

1.4

COMPATIBELE COMPONENTEN
De volgende items zijn vereist voor het juiste gebruik van de Pintuition Detector
• Pintuition Base Unit (SPBU)
• Pintuition Probe (SPP)
• Pintuition Test Kit (SPTK)
De volgende items kunnen samen met de Pintuition Detector worden gebruikt, maar zijn niet
vereist voor normaal gebruik:
• Pintuition Probe Holder (SPPH)
• Pintuition Storage Case (SPSC)
Het gebruik van andere componenten is niet toegestaan.

1.5

WERKINGSPRINCIPE
De Pintuition Detector is een elektrisch medisch apparaat, bedoeld om de afstand en richting
naar een Sirius Medical Systems gecertificeerd magnetisch implantaat (zoals de Pintuition
Seed) tijdens de operatie te detecteren.
Het werkingsprincipe is magnetisme. De Pintuition Probe bevat gevoelige sensoren die het
magnetisch veld meten. De Base Unit verwerkt deze metingen en biedt de afstand en richting
de Probe naar de Pintuition Seed met behulp van visuele en hoorbare terugkoppeling.
De gedetecteerde afstand en richting worden numeriek (in mm) en grafisch weergegeven. De
hoorbare feedback verandert afhankelijk van de gedetecteerde locatie van de Seed (zowel
afstand als richting).
De Pintuition Test Kit is een accessoire dat kan worden gebruikt om de correcte werking van
de Pintuition Detector te bevestigen.

1.6

UITLEG VAN SYMBOLEN
Symbool

Beschrijving
Dit symbool geeft aan dat een gebruiker van het apparaat verplicht is om de volledige
gebruiksaanwijzing voor het eerste gebruik te lezen.
Dit symbool geeft aan dat een gebruiker van het apparaat verplicht is om de volledige
gebruiksaanwijzing voor het eerste gebruik te lezen.
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Beschrijving
Dit symbool geeft de temperatuurlimieten aan, bijvoorbeeld voor transport of gebruik.
Dit symbool geeft de vochtigheidslimieten aan, bijvoorbeeld voor transport of gebruik.
Dit symbool geeft de druklimieten aan, bijvoorbeeld voor transport of operationeel
gebruik.
Dit symbool geeft aan dat dit apparaat buiten gebruik moet worden gesteld
overeenkomstig de Richtlijn elektrische en elektronische apparatuur voor afval
2012/19EU (AEEA). Gooi het apparaat niet weg als ongesorteerd afval.
Dit symbool geeft aan dat het om een medisch hulpmiddel gaat.
Dit symbool geeft het unieke serienummer van het apparaat aan. Voor de Pintuition Probe
bevat het formaat de productiedatum als volgt: 3JJWWD.
Dit symbool geeft het referentiecode- of catalogusnummer van het apparaat aan.
Dit symbool geeft aan dat de Pintuition Probe een type BF toegepast onderdeel is volgens
de IEC 60601-1 standaard met betrekking tot elektrische veiligheid.
Dit symbool geeft aan dat het hulpmiddel is ontwikkeld overeenkomstig de Europese
Richtlijn 93/42/EEG betreffende medische hulpmiddelen. "0344" is de identificatie van de
aangemelde instantie (notified body).
Dit symbool geeft de juridische fabrikant aan.
Dit symbool geeft de datum van vervaardiging aan.
Dit symbool geeft een waarschuwing aan. Gebruikers moeten strikt rekening houden met
een waarschuwing om ernstig letsel van de gebruiker of patiënt te voorkomen.
Dit symbool geeft een voorzichtigheid aan. Gebruikers moeten voorzorgsmaatregelen
nemen om kleine of matige gebruikers- of patiëntletsel te voorkomen.
Dit symbool geeft kalibratie aan, het is ook zichtbaar op de Pintuition Base Unit.
Dit symbool geeft een zekering aan.
Dit symbool geeft voor door de FDA gereglementeerde gebieden aan dat het hulpmiddel
uitsluitend bestemd is om op voorschrift te worden gebruikt.

2

VEILIGHEID
Deze sectie bevat belangrijke veiligheidsinformatie.

Het is vereist dat de gebruiker alle waarschuwingen, voorzichtigheden en de
volledige gebruiksaanwijzing heeft gelezen en begrepen voordat hij of zij de
Pintuition Detector gebruikt
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2.1

WAARSCHUWINGEN
Waarschuwing. Het niet grondig controleren en naleven van de informatie in deze
gebruiksaanwijzing kan een potentieel gevaar vormen voor de patiënt en/of
gebruiker.
Waarschuwing. Gebruik de Pintuition Seed niet in andere weefsels dan genoemd
onder “Gebruiksindicaties”, bijvoorbeeld niet in organen, lever, het centraal
zenuwstelsel, vasculair systeem, hart, longen, ogen of het brein. Let op: deze lijst
is niet uitputtend. Gebruik de Pintuition Seed niet in weefsel dat klinisch bewezen
geïnfecteerd is.
Waarschuwing. De Pintuition Base Unit moet geaard zijn om de veiligheid van de
patiënt te garanderen. Om het risico van elektrische schokken te voorkomen,
mag dit apparaat alleen worden aangesloten op het lichtnet middels een
stopcontact met randaarde. Om elektrische schokken te voorkomen, sluit u het
netsnoer aan op een goed aangesloten stopcontact, gebruikt u alleen het
netsnoer dat bij de Base Unit wordt geleverd en zorgt u ervoor dat het netsnoer in
goede staat verkeert.
Waarschuwing. Modificatie van deze apparatuur is niet toegestaan. Open of
repareer de Pintuition Base Unit of Pintuition Probe niet zelf. Het openen van een
van de apparaten kan gevaarlijke elektrische componenten blootleggen. Neem
altijd contact op met Sirius Medical Systems voor modificatie.
Waarschuwing. Het gebruik van andere dan de gespecificeerde accessoires,
transducers, sensoren en kabels kan leiden tot een verhoogde
elektromagnetische emissie en/of verminderde elektromagnetische immuniteit
van de apparatuur en/of de Pintuition Detector.
Waarschuwing. De Pintuition Detector mag niet direct naast of gestapeld op
andere apparatuur worden gebruikt. Indien aangrenzend of gestapeld gebruik
noodzakelijk is, dient het gebruik van de Pintuition Detector geobserveerd worden
in de configuratie waarin het zal worden, om de normale werking te verifiëren.
Waarschuwing. Schakel de Pintuition Base Unit en Pintuition Probe altijd uit en
verwijder de stekker uit het stopcontact voordat u deze schoonmaakt.

Waarschuwing. Probeer geen onderhoud uit te voeren terwijl de Pintuition
Detector in gebruik is.

Waarschuwing. Giet geen reinigingsvloeistoffen over, in of op de Pintuition Base
Unit

Waarschuwing. Sluit een vochtige Pintuition Probe niet aan op de Pintuition Base
Unit.
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Waarschuwing. Controleer het apparaat altijd voor gebruik op tekenen van
beschadiging. Als het apparaat beschadigd is of onverwachte prestaties of
werking geeft, stop dan met het gebruik van het apparaat en zorg ervoor dat het
wordt onderhouden voordat het gebruik van het apparaat wordt hervat.
Waarschuwing. Volg altijd instructies die worden geleverd met
reinigingsmiddelen en desinfectiemiddelen. Wacht tot het reinigings- of
desinfectie volledig is opgedroogd voordat u een steriele hoes aanbrengt.
Gebruik alleen wettelijk verhandelde reinigings- en desinfectiemiddelen.
Waarschuwing. Breng altijd een passende en wettelijk verhandelde steriele hoes
aan voordat u de Pintuition Probe in een steriel veld gebruikt
Waarschuwing. De Pintuition Probe is niet geschikt voor desinfectie in een
autoclaaf. Dit kan leiden tot ernstige schade aan de Pintuition Probe. Bij het
autoclaveren van de Pintuition Probe zal de garantie komen te vervallen.
Waarschuwing. Vervang de externe zekering altijd door het type en de
classificatie genoemd in Sectie 7 (Technische Specificaties).
Waarschuwing. Houd er rekening mee dat de Pintuition Seed kan worden
aangetrokken naar en plakken aan metalen voorwerpen zoals messen of scalpels
wanneer deze binnen ongeveer 5 mm van de Seed worden gebracht.
Waarschuwing. De Pintuition Detector is niet geschikt voor gebruik in
aanwezigheid van een ontvlambaar anesthesiemengsel met lucht of met
zuurstof of met stikstofmonoxide.
Waarschuwing. Raak de contactpunten van de Pintuition Probe-connector en de
patiënt niet gelijktijdig aan.

2.2

VOORZICHTIGHEDEN
Voorzichtig. Zorg ervoor dat alle magnetische storingen uit de nabijheid van de
Probe zijn verwijderd tijdens routinegebruik.
Voorzichtig. Kalibreer de Pintuition Detector voor elke nieuwe patiënt en wanneer
het apparaat onverwachte output biedt.
Voorzichtig. Zorg ervoor dat de Pintuition Probe niet valt of ruw wordt behandeld,
hetzij tijdens normaal gebruik, hetzij tijdens opslag en transport. Als de Probe
toch is gevallen, bevestig dan de correct werking met de meegeleverde Test Kit
volgens de systeemtestprocedure.
Voorzichtig. Zorg ervoor dat de Pintuition Base Unit niet valt of ruw wordt
behandeld, hetzij tijdens normaal gebruik, hetzij tijdens opslag en transport. Als
de Pintuition Base Unit toch is gevallen, bevestig dan de correcte werking met
een specialist.
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Voorzichtig. Behandel de Pintuition Probe met zorg. Voorkom sterke buiging van
de kabel. Dit kan leiden tot kabelschade.
Voorzichtig. Voor de beste resultaten moet zorgvuldig worden omgegaan indien
de Pintuition Detector in de nabijheid van externe magnetische of metalen
objecten wordt gebruikt, omdat deze verstorende signalen kunnen genereren. Bij
twijfel moet de gebruiker de bedrijfsomgeving ter plaatse beoordelen alvorens
het apparaat te gebruiken.
Voorzichtig. De detectieafstand van de Pintuition Detector is maximaal 50mm.
Waarschuwing. De Pintuition Detector is alleen bedoeld voor gebruik door
voldoende gekwalificeerd en getrainde chirurgen en/of operatiekamerpersoneel.
Sirius Medical Systems aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het potentiële
verkeerd gebruik van de Pintuition Detector of voor het gebruik door inadequaat
geschoold personeel.
Waarschuwing. Gebruik de Pintuition Base Unit alleen met de Pintuition Probe en
Pintuition Seed vervaardigd door Sirius Medical Systems.
Waarschuwing. Gebruik de Pintuition Detector binnen de opgegeven
temperatuurlimieten, zie Sectie 7 (Technische Specificaties). Gebruik buiten het
opgegeven bedrijfstemperatuurbereik kan leiden tot een verminderde
nauwkeurigheid.
Voorzichtig. Gebruik de Pintuition Detector binnen de opgegeven
vochtigheidslimieten zie Sectie 7 (Technische Specificaties).
Voorzichtig. De emissiekenmerken van deze apparatuur maken het geschikt voor
gebruik in industriegebieden en ziekenhuizen (CISPR 11 klasse A). Als het wordt
gebruikt in een residentiële omgeving (waarvoor CISPR 11 klasse B normaal
gesproken vereist is), biedt deze apparatuur mogelijk geen adequate
bescherming voor radiofrequentiecommunicatiediensten. Het kan nodig zijn dat
de gebruiker beperkende maatregelen moet nemen, zoals het verplaatsen of
herpositioneren van de apparatuur.
Voorzichtig. In het onwaarschijnlijke geval dat de Pintuition Detector tijdens het
gebruik onbruikbaar is geraakt (vergrendeld) als gevolg van elektromagnetische
verstoringen van andere apparaten, verbreek en sluit de Pintuition Probe opnieuw
aan. Zorg ervoor dat de afstand tot andere apparaten, inclusief eventuele kabels,
wordt vergroot.
Voorzichtig. De Pintuition Base Unit dient te worden losgekoppeld door gebruik
te maken van de aan/uit knop op de achterkant van het apparaat, gevolgd door
de netstekker. Plaats het apparaat niet zodanig dat het moeilijk is om het
verbreken van de verbinding uit te voeren.
Voorzichtig. In het onwaarschijnlijke geval dat de Pintuition Detector tijdens het
gebruik onbruikbaar is geraakt (vergrendeld) als gevolg van een elektrostatische
ontlading, koppel de Pintuition Probe los en sluit de opnieuw aan. Zorg ervoor dat
u de opbouw van lading tijdens het gebruik voorkomt.
Voorzichtig. Meerdere Pintuition Seeds die dicht bij elkaar (<50mm) zijn
geplaatst, kunnen het detectiebereik of de nauwkeurigheid van het systeem
aantasten. Als het gebruik van meerdere Seeds nodig is, plaats deze voldoende
ver uit elkaar en/of ga voorzichtig verder.
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3

INSTALLATIE EN BASISWERKING VAN DE PINTUITION DETECTOR

3.1

UITPAKKEN EN INSPECTEREN
De volgende items zijn opgenomen in de Pintuition Base Unit verpakking:
• Pintuition Base Unit (SPBU)
• Netsnoer
• Gebruiksaanwijzing (dit document)
De volgende items zijn opgenomen in de Pintuition Probe koffer:
• Pintuition Probe (SPP)
• Pintuition Test Kit (SPTK)
Controleer elk artikel zorgvuldig op tekenen van schade die tijdens de verzending kunnen zijn
opgetreden.
Probeer de Pintuition Detector niet te installeren als er iets beschadigd of defect is.
Het wordt aanbevolen om de Probe te reinigen en te desinfecteren voordat de Probe wordt
gebruikt volgens de instructies in Sectie 5 ((Her)verwerking – Reiniging en High Level
Desinfectie).
Neem contact op met Sirius Medical Systems als er iets beschadigd of defect is.

3.2

APPARAAT BESCHRIJVING

3.2.1

PINTUITION BASE UNIT - VOORKANT

Figuur 1: Pintuition Base Unit - Voorkant

ID

Object

Beschrijving

1

Pintuition Base Unit

Het apparaat

2

Scherm

Om zichtbare feedback te geven aan de gebruiker.

3

Volumeknop

Om volume mee te regelen, zie sectie 4.4 (Het volume
aanpassen).

4

Kalibratieknop

Om Kalibratie mee te starten, zie sectie 4.2
(Kalibratie)

5

Connectorpoort

Om de Pintuition Probe aan te sluiten, zie sectie 4.1
(De Pintuition Probe Aansluiten)
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3.2.2

PINTUITION BASE UNIT – ACHTERKANT

Figuur 2: Pintuition Base Unit - Achterkant

3.2.3

ID

Object

Beschrijving

1

Pintuition Base Unit

Het apparaat

6

Aan/uit-schakelaar

Schakelaar om de Pintuition Base Unit aan en uit te
zetten.

7

Externe zekering

Deksel met externe zekering

8

Netsnoeraansluiting

Aansluiting voor het netsnoer, zie Sectie 3.5 (Het
apparaat van stroom voorzien).

9

Productlabel Pintuition
Base Unit

Bevat informatie over de Pintuition Base Unit.

PINTUITION BASE UNIT – SCHERM INTERFACE

Figuur 3: Pintuition Base Unit - Scherm Interface

ID

Object

Beschrijving

10

Afstandsmeting en
richting

Numerieke afstand tot geïmplanteerd Pintuition Seed
in millimeters; grafische weergave van richting naar
geïmplanteerde Seed, zie Sectie 4.7 (Pintuition
GPSDetect™: Detectie, richtingsgevoeligheid en
nauwkeurigheid).

11

Pintuition Probe status

Identificatie van correct verbonden en functionerende
Pintuition Probe

12

Volume status

Identificatie van de volumestatus.
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3.2.4

PINTUITION PROBE (TOEGEPAST ONDERDEEL, TYPE BF)

Figuur 4: Pintuition Probe

3.2.5

ID

Object

Beschrijving

13

Pintuition Probe

Om Pintuition Seed mee te detecteren

14

Kabel

Verzorgt de verbinding tussen de Pintuition Base
Unit en de Pintuition Probe.

15

Productlabel Pintuition
Probe

Bevat informatie over de Pintuition Probe.

16

Connector

Om de Pintuition Probe met de Pintuition Base Unit
te verbinden, zie Sectie 4.1 (De Pintuition Probe
Aansluiten)

PINTUITION TEST KIT

Figuur 5: Pintuition Test Kit

3.2.6

ID

Object

Beschrijving

17

Pintuition Test Kit

Wordt in contact gebracht met de tip van de
Pintuition Probe tijdens de systeemtest, zie Sectie
4.3 (Systeemtest: Gebruik van de Test Kit).

18

Productlabel Test Kit

Bevat informatie over de Test Kit

GELUID
De Base Unit genereert tijdens het opstarten altijd een geluidstoon om te bevestigen dat het
geluid werkt.
Tijdens normaal gebruik genereert de Base Unit wanneer de Seed wordt gedetecteerd
sequenties van tonen (pieptonen) waarvan:
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•
•

3.3

De frequentie (toonhoogte) houdt verband met de richting (hoger wanneer naar de
Seed wordt gericht)
De pauze tussen pieptonen houdt verband met de afstand (steeds korter naarmate de
afstand tussen Seed en Probe kleiner is).

VERVOER EN OPSLAG
Voorzichtig. Zorg ervoor dat de Pintuition Probe niet valt of ruw wordt behandeld,
hetzij tijdens normaal gebruik, hetzij tijdens opslag en transport. Als de Probe
toch is gevallen, bevestig dan de correct werking met de meegeleverde Test Kit
volgens de systeemtestprocedure.
Voorzichtig. Zorg ervoor dat de Pintuition Base Unit niet valt of ruw wordt
behandeld, hetzij tijdens normaal gebruik, hetzij tijdens opslag en transport. Als
de Pintuition Base Unit toch is gevallen, bevestig dan de correcte werking met
een specialist.

3.4

INSTALLATIE
De Pintuition Base Unit (1) moet op een stabiel en vlak werkoppervlak worden geplaatst, bij
voorkeur uit direct zonlicht. Zie Sectie 7 (Technische Specificaties) voor gebruiksbeperkingen
met betrekking tot de omgeving (temperatuur, vochtigheid en luchtdruk).
Waarschuwing. De Pintuition Detector mag niet direct naast of gestapeld op
andere apparatuur worden gebruikt; indien aangrenzend of gestapeld gebruik
noodzakelijk is, zal het gebruik van de Pintuition Detector geobserveerd worden
om de normale werking in de configuratie waarin het zal worden gebruikt te
verifiëren.

3.5

HET APPARAAT VAN STROOM VOORZIEN
Waarschuwing. De Pintuition Base Unit moet geaard zijn om de veiligheid van de
patiënt te garanderen. Om het risico van elektrische schokken te voorkomen,
mag deze apparatuur alleen worden aangesloten op een nettoevoer met
beschermende aarde. Om elektrische schokken te voorkomen, sluit u het
netsnoer aan op een goed aangesloten stopcontact, gebruikt u alleen het
netsnoer dat bij de Base Unit wordt geleverd en zorgt u ervoor dat het netsnoer in
goede staat verkeert.

1. Zorg ervoor dat de Pintuition Base Unit (1) is uitgeschakeld voordat u het netsnoer
2.
3.

3.6

aansluit, door de aan/uit-schakelaar (6) aan de achterzijde in te schakelen op 'Uit' (of
O).
Het apparaat wordt aangedreven via een standaard netstroomtoevoer. Zorg ervoor
dat het stopcontactgoed geaard is en de opgegeven spanning en frequentie levert, zie
sectie 7 (Technische specificaties) voor meer informatie.
Sluit het vrouwelijke connectoruiteinde van het netsnoer aan op de
wisselstroominlaat (8) op de achterkant van de Base Unit (1). Sluit het mannelijke
connectoruiteinde van het netsnoer aan op een goed geaard stopcontact.

HET APPARAAT INSCHAKELEN
Om het apparaat in te schakelen:

1. Schakel de aan/uit-schakelaar (6) aan de achterkant van de Pintuition Base Unit (1)
van de '0'-positie naar de '1'-positie.
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2. Terwijl de Pintuition Base Unit (1) aan het opstarten is, toont het scherm (2) het Sirius
Medical Systems logo en de Base Unit softwareversie en Probe softwareversie .

Opmerking. Het is niet vereist om de Probe aan te sluiten voordat u het apparaat
inschakelt. Zie sectie 4.1 (De Pintuition Probe aansluiten) voor instructies.

3.7

HET APPARAAT UITSCHAKELEN
Om het apparaat uit te schakelen:

1. Schakel de aan/uit-schakelaar (6) aan de achterkant van de Pintuition Base Unit (1)
2.

van de '1'-positie naar de '0'-positie. Het scherm (2) van de Base Unit zal zwart worden
en het systeem zal uitschakelen.
Haal de stekker uit de voeding

De Base Unit kan nu veilig worden vervoerd en opgeslagen.
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4

DE PINTUITION DETECTOR GEBRUIKEN

4.1

DE PINTUITION PROBE AANSLUITEN
Om de Pintuition Detector te gebruiken, moet de Probe zijn aangesloten op de Base Unit. De
Probe kan voor of na het opstarten van het systeem worden aangesloten. Om de Probe aan te
sluiten gaat u als volgt te werk:

1. Lijn de witte pijl op de connector (16) uit met de witte pijl op de connectorpoort (5).
2. Druk de connector voorzichtig in de poort totdat een vergrendelingsklik wordt
gevoeld.

Figuur 1: Display (2) wanneer systeem zonder aangesloten Probe wordt opgestart.Figuur 76: Connector (16) met witte
uitlijningspijl aangegeven.

Als de Probe correct is aangesloten, wordt in de linkerbovenhoek (11) van het Base Unit
scherm (2) een groen Probe-pictogram weergegeven.
Als de Probe niet (correct) is aangesloten, is het pictogram rood.
Als het aansluiten van de Probe mislukt, sluit de Probe aan of sluit de Probe opnieuw aan
totdat het display (2) aangeeft dat de Probe correct is aangesloten.
Zie sectie 8 (Probleemoplossing) als er een probleem blijft bestaan.

4.2

KALIBRATIE
Voorzichtig. Kalibreer de Pintuition Detector voor elke nieuwe patiënt en wanneer
het apparaat onverwachte output biedt.
Als de Pintuition Probe (13) correct is aangesloten en de Pintuition Base Unit (1) is
ingeschakeld, moet de Pintuition Base Unit (1) worden gekalibreerd voordat metingen kunnen
worden uitgevoerd. Het scherm geeft dit aan door een rood schaalpictogram weer te geven.

Figuur 7: Scherminformatie wanneer de Detector gekalibreerd moet worden (links) en wanneer de kalibratie bezig is(rechts).

Om kalibratie uit te voeren:

1. Houd de Probe verticaal in de lucht en ten minste 30 centimeter verwijderd van
elektrische apparatuur of andere magnetische verstoringen.

2. Druk één keer op de kalibratieknop (4) op de Base Unit (1) en laat los.
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3. Het systeem start de kalibratieprocedure en het balanspictogram op het display (2)
4.

verandert van kleur en geeft de kalibratievoortgang weer. De kalibratieprocedure duurt
ongeveer 5 seconden.
Na een kalibratie kan de Pintuition Base Unit (1) normaal worden gebruikt en het
display (2) zal een millimeteraanduiding ('mm') (10) vertonen.
Opmerking. Zorg ervoor dat u de Probe stil houdt gedurende de kalibratie, anders
kunnen de prestaties verslechteren.
Opmerking. De kalibratieprocedure kan tijdens het gebruik worden herhaald als
het systeem onvoldoende detectiebereik biedt.

4.3

SYSTEEMTEST: GEBRUIK VAN DE TEST KIT
De Pintuition Detector wordt geleverd met een Pintuition Test Kit (17).
De Pintuition Test Kit (17) bevat een Pintuition Seed op een vaste en vooraf bepaalde afstand
van 20 mm. De Test Kit kan worden gebruikt om de correcte werking van de Pintuition
Detector te bevestigen.
Om de systeemtest uit te voeren, zie Figuur 9:

1.
2.
3.
4.

4.4

Kalibreer de detector volgens de instructies in sectie 4.2 (Kalibratie).
Plaats de tip van de Probe (13) in de holte van de Test Kit (17).
Houd de Probe met Test Kit in de lucht.
Het scherm (2) van de Base Unit zal een afstand in millimeters tonen:
4a. Als de afstand op het display (2) minder dan 2 mm afwijkt van de afstand die op
het Test Kit-label (18) is aangegeven, presteert het systeem correct
(aanvaardbaar bereik: 18-22mm). Op het het display kan om de afstand heen een
groene cirkel of een groen dradenkruis
Figuur 8: Het uitvoeren van een systeemtest (inset: display (2))
worden weergegeven; beide zijn
aanvaardbaar.
4b. Als de gedetecteerde afstand meer afwijkt dan voorgeschreven, herhaal dan de
systeemtestprocedure. Zie sectie 8 (Probleemoplossing) als het probleem zich
blijft voordoen.

HET VOLUME AANPASSEN
Het volume van de Pintuition Base Unit kan worden aangepast door de volumeknop (3) op de
Base Unit (1) te draaien.
Een beweging met de klok mee verhoogt het volume.
Een beweging tegen de klok in verlaagt het volume.
Als het volume volledig is uitgeschakeld, geeft de volume-indicator (12) aan dat de audio is
gedempt.

4.5

AANBRENGEN VAN EEN STERIELE HOES
Waarschuwing. Breng altijd een passende en legaal verhandelde steriele hoes
aan voordat u de Pintuition Probe in een steriel veld gebruikt
De Pintuition Probe (13) mag alleen worden gebruikt zonder steriele hoes op de intacte huid
voorafgaand aan de start van de operatie, bijvoorbeeld om de incisie te plannen.
De Pintuition Probe (13) is geen steriel medisch hulpmiddel en dient altijd te worden afgedekt
met een passende en legaal verhandelde steriele hoes voorafgaand aan gebruik in de steriele
zone.
Om de steriele hoes aan te brengen:
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1. Pak de steriele hoes uit en breng op een aseptische manier naar de steriele zone.
2. Bedek de Probe (13) en de Probe Kabel (14) met de steriele hoes op zijn minst over
de lengte van de steriele zone.

3. Bevestig de hoes op een punt buiten de steriele zone om ongewenste contaminatie
van de steriele zone te voorkomen.

De Probe (13) is nu klaar voor gebruik in de steriele zone.

4.6

SLAAPMODUS
De Pintuition Probe is ontworpen om te detecteren wanneer deze wordt gebruikt.
Wanneer het systeem detecteert dat de Probe niet wordt gebruikt, bijvoorbeeld wanneer deze
een paar seconden stil op een oppervlak ligt, gaat het apparaat in de slaapmodus. In de
slaapmodus geeft het apparaat geen hoorbare of zichtbare feedback en wordt op het display
(2) een halvemaan-pictogram weergegeven.
Om het apparaat uit de slaapmodus te halen tilt u de Probe met een snelle beweging op,
waarna u deze onmiddellijk weer kunt gebruiken.

Figuur 2: Display (2) wanneer het apparaat zich in slaapmodus bevindt.

4.7

PINTUITION GPSDETECT™: DETECTIE, RICHTINGSGEVOELIGHEID EN NAUWKEURIGHEID
Voorzichtig. De detectieafstand van de Pintuition Detector is maximaal 50mm.
De Pintuition Detector met GPSDetect™ software geeft feedback over de detectieafstand in
millimeters naar het geïmplanteerde Pintuition Seed.
De Pintuition Detector heeft een maximale detectieafstand van 50 mm.
Daarnaast is de Pintuition Detector met GPSDetect™ ontworpen voor richtingsgevoelige
detectie, zie Figuur 11 hieronder:
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Figuur 3: Richtingsgevoelige detectieprincipe van de GPSDetect™-software. Linkerafbeelding toont Pintuition Seeds op
verschillende locaties (A-E) ten opzichte van de Probe tip. Displays rechts tonen de verwachte systeemfeedback voor elk van deze
locaties.

Wanneer de Seed op een afstand van <35mm wordt gedetecteerd, geeft het systeem naast de
gedetecteerde afstand grafisch aan of de Probe naar de Seed wijst (‘on-target’ is). Dit gebeurt
met behulp van de volgende meldingen:
•
•
•

Off-target: de breedte van de witte balk geeft aan hoe ver u bent verwijderd van de
Seed (smaller betekent dichterbij de Seed).
On-target (cilinder van 18 mm): om de afstandsaanduiding heen wordt een groene
ring weergegeven wanneer de Seed wordt gedetecteerd binnen een cilinder van 18
mm langs de as van de Probe (zelfde diameter als de Probe).
TargetLOCTM (cilinder van 7 mm): om de afstandsaanduiding heen wordt een groen
draadkruis weergegeven wanneer de Seed wordt gedetecteerd binnen een cilinder van
7 mm langs de centrale as van de Probe.

De Pintuition Detector heeft een detectienauwkeurigheid die afhankelijk is van de afstand
tussen de Seed en de Pintuition Probe, volgens de volgende tabel:

4.8

Afstand (mm)

Nauwkeurigheid

0 – 20 mm

± 1mm

20 – 30 mm

± 2mm

30 – 40 mm

± 4mm

40 – 50 mm

± 5mm

CHIRURGISCHE PROCEDURE
Voorzichtig. Zorg ervoor dat alle magnetische storingen uit de nabijheid van de
Probe worden verwijderd tijdens routinegebruik.
Voorzichtig. Kalibreer de Pintuition Detector voor elke nieuwe patiënt en wanneer
het apparaat onverwachte output biedt.
Opmerking. De kalibratieprocedure kan tijdens het gebruik worden herhaald als
het systeem onvoldoende detectiebereik biedt.
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4.8.1

VOORBEREIDING

1. Controleer of de Probe correct is aangesloten op het systeem door de instructies in
2.
3.
4.
4.8.2

Sectie 4.1 (De Pintuition Probe Aansluiten) te volgen.
Kalibreer de Detector door de instructies in Sectie 4.2 (Kalibratie) te volgen.
Voer de Systeemtest uit door de instructies in Sectie 4.3 (Systeemtest: Gebruik van de
Test Kit) uit te voeren.
Controleer of de audio is ingeschakeld volgens de instructies in Sectie 4.4 (Het
volume aanpassen) en dat het scherm (2) duidelijk leesbaar is.

PREOPERATIEF – CHIRURGISCHE PLANNING (BUITEN STERIELE ZONE)

1. Breng de Probe tip (13) aan op de huid in de buurt van de locatie van het
2.

3.

targetweefsel. Scan de Probe over het gebied totdat een stabiel signaal wordt
verkregen.
Wanneer een signaal wordt verkregen, zal het display (2) de afstand tussen de Probe
tip en Pintuition Seed weergeven en de Base Unit zal audio feedback geven. Voor
begeleiding verwijzen wij u naar de detectiekenmerken in sectie 4.6 (Detectie,
Directionaliteit en nauwkeurigheid).
Bevestig detectie van de Pintuition Seed en plan de incisie.
Opmerking. Als er geen signaal wordt gedetecteerd, breng dan zachte druk
(palperen) met behulp van de Probe om de afstand tussen Probe tip (13) en
Pintuition Seed te verminderen, zie ook sectie 4.6 (Detectie, Directionaliteit en
nauwkeurigheid).

4.8.3

PREOPERATIEF – HET APPARAAT VOORBEREIDEN OP GEBRUIK BINNEN DE STERIELE
ZONE

Waarschuwing. Breng altijd een passende en legaal verhandelde steriele hoes
aan voordat u de Pintuition Probe in een steriel veld gebruikt

1. Breng een steriele hoes aan volgens de instructies in Sectie 4.5 (Aanbrengen van een
steriele hoes).

4.8.4

PERIOPERATIEF – OPERATIE (IN DE STERIELE ZONE)
Waarschuwing. Houd er rekening mee dat de Pintuition Seed kan worden
aangetrokken naar en vastkleven aan metalen voorwerpen zoals messen of
scalpels wanneer deze binnen ongeveer 5 mm van de Seed worden gebracht.
Plan de chirurgische benadering zorgvuldig en voorkom dat te dicht bij de
Pintuition Seed gesneden wordt. Als snijden dicht bij de Seed noodzakelijk is:
excideer dan eerst weg van de Seed en daarna pas richting de Seed, volgens het
volgende voorgestelde schema:
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Voorzichtig. De maximale detectieafstand kan nadelig worden beïnvloed door
metalen (chirurgische) instrumenten die dichtbij de tip van de Probe worden
geplaatst. Als detectie moeilijk gaat, probeer dan om metalen instrumenten,
objecten of andere magnetische verstoringen tenminste 2-5 centimeter weg te
houden bij de tip van de probe.
Voorzichtig. Meerdere Pintuition Seeds die dicht bij elkaar (<50mm) zijn
geplaatst, kunnen het detectiebereik of de nauwkeurigheid van het systeem
aantasten. Als het gebruik van meerdere Seeds nodig is, plaats deze voldoende
ver uit elkaar en/of ga voorzichtig verder.
Waarschuwing. De Pintuition Detector is niet geschikt voor gebruik in
aanwezigheid van een ontvlambaar anesthesiemengsel met lucht of met
zuurstof of met stikstofmonoxide.
Waarschuwing. Raak de contactpunten van de Pintuition Probe-connector en de
patiënt niet gelijktijdig aan.

1. Gebruik de Pintuition Detector zo vaak als nodig is tijdens de operatie als geleiding
2.
3.
4.

4.8.5

voor het uitsnijden van het targetweefsel.
Voer een excisie uit van het targetweefsel dat is gemarkeerd met de Pintuition Seed.
Bevestig de aanwezigheid van de Pintuition Seed in het uitgesneden weefsel door de
Probe (13) voorzichtig tegen het weefsel te houden en de aanwezigheid van het
zaadje te beoordelen.
Bevestig de afwezigheid van de Pintuition Seed in de chirurgische wond door de
Probe (13) in en rond het gebied te scannen om de afwezigheid van een signaal te
beoordelen.

POSTOPERATIEF – PATHOLOGISCHE VERWERKING

1. Verwijder de steriele hoes van de Probe en gooi deze weg volgens de standaard
afvalprocedures voor biologisch verontreinigde materialen in uw kliniek.

2. Reinig en desinfecteer de Probe na elk gebruik door de instructies in Sectie 5.2
(Pintuition Probe) te volgen.

3. Tijdens de pathologische verwerking van het uitgesneden weefsel:
3a. Als de Pintuition Seed in het weefsel wordt gevonden, mag het worden
weggegooid volgens standaard afvalprocedures voor biologisch
verontreinigde materialen in uw kliniek.
3b. Als de Pintuition Seed niet in het weefsel wordt aangetroffen, mag deze
worden opgeslagen met het specimen.
Opmerking. Het is niet verplicht om de Pintuition Seed uit het specimen te
verwijderen.

4.9

DE PINTUITION PROBE LOSKOPPELEN
De Probe-connector (16) is uitgerust met een
vergrendelingsmechanisme om onbedoelde ontkoppeling
van de Probe tijdens routinegebruik te voorkomen.
Om los te koppelen:

1. Pak de connector (16) tussen duim en wijsvinger
2.

vast.
Trek de connector voorzichtig naar u toe in de
richting van de witte pijl op de connector (16).
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5

(HER)VERWERKING – REINIGING EN HIGH LEVEL DESINFECTIE
Waarschuwing. Sluit een vochtige Pintuition Probe niet aan op de Pintuition Base
Unit.
Waarschuwing. Volg altijd instructies die worden geleverd met
reinigingsmiddelen en desinfectiemiddelen. Wacht tot het reinigings- of
desinfectie volledig is gedroogd voordat u een steriele hoes aanbrengt. Gebruik
alleen wettelijk verhandelde reinigings- en desinfectiemiddelen.
Waarschuwing. Gebruik geen schurende of agressieve schoonmaakmiddelen op
de Pintuition Detector.

5.1

PINTUITION BASE UNIT
Schakel Base Unit uit en haal de stekker uit het stopcontact (zie sectie 3.7 - Het apparaat
uitschakelen)).
Waarschuwing. Schakel de Pintuition Base Unit en Pintuition Probe altijd uit en
trek de stekker eruit voordat u deze schoonmaakt.
Waarschuwing. Giet geen reinigingsvloeistoffen over, in of op de Pintuition Base
Unit
Maak de Base Unit niet schoon met schurende reinigings- of ontsmettingsverbindingen,
oplosmiddelen of andere materialen die de panelen kunnen krassen of de Base Unit kunnen
beschadigen.
Maak bijvoorbeeld schoon met een vochtige doek met water, een legaal verkocht
schoonmaakmiddel gecertificeerd voor medische hulpmiddelen of met een oplossing van
maximaal 70% isopropyl alcohol.
De Base Unit is niet geschikt voor geautomatiseerd reinigen en/of sterilisatie.

5.2

PINTUITION PROBE
Fabrikant: Sirius Medical Systems
Apparaat: Pintuition Probe
INSTRUCTIES
Behandeling op
het moment van
gebruik

Geen specifieke eisen.

Insluiting en
Vervoer

Het wordt aangeraden om een gecontamineerde Probe in een
gesloten container te vervoeren.
De Pintuition Probe en kabel dient te worden gereinigd en
gedesinfecteerd direct na elk gebruik.

Voorbereiding
voorafgaand aan
het reinigen
Reinigen:
geautomatiseerd
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geautomatiseerd reinigen of ultrasoon reinigen, dit kan
leiden tot ernstige schade aan de Probe en hierbij komt
de garantie te vervallen.
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Reinigen en
desinfectie:
handmatig
(doekjes)

De Pintuition Probe en kabel moeten onmiddellijk na elk gebruik
worden gereinigd en gedesinfecteerd.
Volg universele, algemeen aanvaarde praktijken bij het hanteren van
componenten die in contact zijn gekomen met bloed of weefsel.
Volg de door uw organisatie goedgekeurde procedures of gebruik
een gevalideerde infectiebestrijdingsprocedure.
Materiaal: Niet-eiwit bindende, VAH-genoteerde, legaal verhandelde
ontsmettingsdoekjes met een bewezen reinigend effect, geschikt
voor kunststoffen (bijvoorbeeld Incidin Oxy Wipe S, Ecolab
#3082280)
Volg altijd de instructies van de reinigingsmiddelen met betrekking
tot concentratie, temperatuur, pH-waarde, waterkwaliteit,
vervaldatum en contacttijd om een goede reiniging te garanderen.
Om de Probe schoon te maken en te desinfecteren met Incidin Oxy
Wipe S:

1. Neem twee ontsmettingsdoekjes en maak het oppervlak

2.

3.
4.
5.
High Level
Desinfectie:
handmatig;
onderdompeling

grondig nat, zodat het hele oppervlak in contact komt met
het desinfectiemiddel. Begin bij de Probe en reinig richting
de connector.
Volg de instructies van de fabrikant met betrekking tot de
blootstellingstijd van het desinfectiemiddel voor een
bactericide-effect. In geval van Incidin Oxy Wipe S is dit 15
minuten.
Controleer op reinheid, indien vuil zichtbaar is, herhaal de
bovenstaande stappen.
Laat drogen en spoel of veeg niet droog.
Bevestig dat de Probe droog is voor gebruik.

De Pintuition Probe kop is vervaardigd uit een 16cm lang stuk wit,
medische graad PEEK kunststof.
Materiaal: Legaal verhandeld desinfectiemiddel, geschikt voor
kunststoffen (bv. CIDEX OPA #20391), gedemineraliseerd water
(volgens de aanbevelingen van KRINK/BfArM vrij van facultatieve
pathogene micro-organismen) (20 ± 2ºC), steriel pluisvrij gaas.
Volg de instructies van de fabrikant met betrekking tot concentratie,
temperatuur, pH-waarde, waterkwaliteit, vervaldatum en contacttijd
om een goede desinfectie te garanderen. Volg alle
veiligheidsinstructies.
Het volgende is een voorbeeld van high level desinfectie van de
Pintuition Probe met behulp CIEX OPA.

1. Bereid de desinfectieoplossing volgens de instructies van de

2.

fabrikant (CIDEX OPA is een kant-en-klare oplossing, de
concentratie moet worden gecontroleerd met teststrips, zie
de instructies van de fabrikant).
Dompel het witte deel van de Probe onder de
desinfectieoplossing. Dompel niet onder voorbij de overgang
van wit naar zwart deel, zie Figuur 12.
Waarschuwing. Dompel de probe niet onder voorbij de
overgang van wit naar zwart.
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Figuur 13:Dompel de Probe niet onder voorbij dit punt.

Figuur 14: Voorbeeld van Probe, ondergedompeld in CIDEX OPA voor high-level desinfectie

3. Volg voor de blootstellingstijd van de desinfectieoplossing
4.
5.
6.
7.
Onderhoud,
Inspectie en
Testen

de instructies van de fabrikant voor high-level desinfectie
(bijvoorbeeld voor CIDEX OPA 12 minuten)
Haal de Probe uit de desinfectieoplossing en plaats het witte
deel van de Probe tenminste 1 minuut in een bad met
gedemineraliseerd water.
Herhaal deze stap 2x met vers gedemineraliseerd water.
Veeg droog met een steriel pluisvrij gaas.
Bevestig dat de Probe droog is voor gebruik.

1. Inspecteer de Probe en de kabel(aansluiting) op zichtbare
schade zoals scheuren of permanente knikken.

2. Als er visuele schade aanwezig is, stop dan met het gebruik
van het apparaat en neem contact op met de fabrikant.

Sterilisatie

Opslag
Aanvullende
informatie.

Waarschuwing. De Pintuition Probe en kabel is niet
geschikt voor sterilisatie.
Geen specifieke eisen.
Waarschuwing. Breng altijd een passende en legaal
verhandelde steriele hoes aan voordat u de Pintuition
Probe in een steriel veld gebruikt
De Pintuition Probe is alleen bedoeld om weefselcontact te hebben
met de intacte huid voorafgaand aan het begin van de operatie om
de procedure te plannen.
Gebruik altijd een legaal op de markt gebrachte, geschikte steriele
hoes bij het gebruik van het apparaat in de steriele zone. Bevestig de
steriele hoes altijd op een punt buiten de steriele zone om
contaminatie te voorkomen.
Het herverwerken van medische hulpmiddelen dient altijd te
gebeuren binnen gevalideerde processen.

Contactgegevens
Fabrikant

Zie Section 8.3 (Contactinformatie)

De bovenstaande instructies zijn gevalideerd door Sirius Medical Systems als zijnde in staat om een medisch hulpmiddel voor te
bereiden voor hergebruik. Het blijft de verantwoordelijkheid van de verwerker om ervoor te zorgen dat de verwerking, zoals
daadwerkelijk uitgevoerd met behulp van apparatuur, materialen en personeel in de verwerkingsfaciliteit, het gewenste resultaat
oplevert. Dit vereist verificatie en/of validatie en routinematige monitoring van het proces.
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6

ONDERHOUD EN SERVICE

6.1

AANBEVOLEN ONDERHOUD
Waarschuwing. Probeer geen service of onderhoud uit te voeren terwijl de
Pintuition Detector in gebruik is.
Waarschuwing. Controleer het apparaat altijd voor gebruik op tekenen van
beschadiging. Als het apparaat beschadigd is of onverwachte prestaties of
werking geeft, stop dan met het gebruik van het apparaat en zorg ervoor dat het
wordt onderhouden voordat het gebruik van het apparaat wordt hervat.
De Pintuition Detector vereist geen specifieke routine onderhoud door de gebruiker of service
engineer.
De Pintuition Detector moet voor elk gebruik visueel worden gecontroleerd op tekenen van
beschadiging.
Als het apparaat beschadigd is of onverwachte prestaties levert, voer een systeemtest uit
volgens 4.3 (Systeemtest: Gebruik van de Test Kit).

6.2

DE ZEKERING VERVANGEN
Waarschuwing. Vervang de externe zekering altijd door het type en de
classificatie genoemd in Sectie 7 (Technische Specificaties).
De Pintuition Detector bevat een door de gebruiker te vervangen externe zekering. De zekering
is toegankelijk via de zekering (7). Als de zekering kapot gaat, kan een technicus of een
andere voldoende getrainde gebruiker de zekering vervangen.

6.3

REPARATIES
Waarschuwing. Modificatie van deze apparatuur is niet toegestaan. Open of
repareer de Pintuition Base Unit of Pintuition Probe niet zelf. Het openen van een
van de apparaten kan gevaarlijke elektrische componenten blootleggen. Neem
altijd contact op met Sirius Medical Systems voor modificatie.
De Pintuition Detector heeft geen andere door de gebruiker te onderhouden interne
componenten dan de zekering. Probeer eventuele onderhoudsproblemen met de Pintuition
Detector op te lossen met behulp van de tabel in sectie 8 (Probleemoplossing).
Als u het probleem niet kunt oplossen, neem dan contact op met Sirius Medical Systems.
Raadpleeg sectie 8.3 (Contactinformatie) voor de contactgegevens.
De garantie vervalt bij ongeautoriseerde demontage of onderhoud van de Pintuition Detector.

6.4

BUITENGEBRUIKSTELLING
Dit apparaat moet buiten gebruik worden gesteld overeenkomstig de Richtlijn
elektrische en elektronische apparatuur voor afval 2012/19EU (AEEA). Gooi het
apparaat niet weg als ongesorteerd afval.
Een correcte buitengebruikstelling helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de
menselijke gezondheid te voorkomen.
Opmerking. Volg alle procedures in uw instelling met betrekking tot
decontaminatie alvorens het apparaat buiten gebruik te stellen.
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7

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Pintuition Detector (Probe en Base Unit)
Afstands range

Maximaal 50 mm

Afstandsnauwkeurigheid

0-20mm +/-1mm
20-30mm +/-2mm
30-40mm +/-4 mm
40-50mm +/-5 mm

Verre veld

(>35mm):

detectiemodus

Afstand

Verre veld

(>35mm):

gezichtsveld

60 graden; vooruit kijkend

detectiemodus

Afstand en richting

Dichtbije veld (<35mm):

Dichtbije veld
(<35mm):
gezichtsveld < 35mm

180 graden (halfrond)

Operatiemodus

Continue operatie

Bedrijfstemperatuurbereik

15 – 25ºC

Bedrijfsvochtigheidsbereik

15% - 90%, niet condenserend

Bedrijfshoogtebereik

<3000 meter

Bedrijfs-, opslag- en transportluchtdrukbereik

70 - 106 kPa

Opslag en transport temperatuurbereik

-25 – 70ºC

Opslag en transport vochtigheidsbereik

<90%, niet condenserend

Bescherming tegen elektrische schokken

Klasse 1 Beschermend Geaard

Levensduur

5 jaar

Pintuition Base Unit
Dimensies (B x H x D)

26 x 16 x 32 cm

Gewicht

6 kg

IP-codering

IP3X

Type netsnoerconnector

IEC 60320 C13

Voedingsvereiste

100-240 V AC ~ 50/60 Hz 1.2A

Type zekering en dimensies (Ø x L)

T3.15AH / 250 V
5 mm x 20 mm

Pintuition Probe (Toegepast onderdeel; type BF)
Dimensies

Ø 18mm (tip)
180 mm (lengte)

7.1

Gewicht (inclusief kabel)

165 g

Kabel Lengte

3m

IP-codering

P44

NALEVING VAN NORMEN
Dit product is ontworpen volgens de volgende normen inzake elektrische veiligheid:
• IEC 60601-1 (Editie 3.1);
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• IEC 60601-1-2 (Editie 4).
De Pintuition Detector heeft geen essentiële prestaties volgens de definitie van IEC 60601-1
(Editie 3.1).

7.2

ELEKTROMAGNETISCHE COMPATIBILITEIT
Met het toegenomen aantal elektronische apparaten zoals pc's en mobiele telefoons, kunnen
medische apparaten in gebruik gevoelig zijn voor elektromagnetische interferentie van andere
apparaten. Elektromagnetische interferentie kan leiden tot een onjuiste werking van het
medische hulpmiddel en een potentieel onveilige situatie creëren. Medische hulpmiddelen
mogen ook niet interfereren met andere apparaten. Om de eisen voor EMC (Electro
Magnetische Compatibiliteit) te reguleren met als doel onveilige productsituaties te
voorkomen, is de IEC60601-1-2 standaard geïmplementeerd. Deze norm definieert de niveaus
van immuniteit voor elektromagnetische interferenties en maximumgehalten aan
elektromagnetische emissies voor medische hulpmiddelen. Elektrische medische apparaten
vervaardigd door Sirius Medical Systems voldoen aan deze IEC60601-1-2:2014 standaard
voor zowel immuniteit als emissies.
Niettemin moet het volgende in acht worden genomen:
Waarschuwing. Het gebruik van andere dan de gespecificeerde accessoires,
transducers, sensoren en kabels kan leiden tot een verhoogde
elektromagnetische emissie en/of verminderde elektromagnetische immuniteit
van de apparatuur en/of de Pintuition Detector.
Waarschuwing. De Pintuition Detector mag niet direct naast of gestapeld op
andere apparatuur worden gebruikt; indien aangrenzend of gestapeld gebruik
noodzakelijk is, zal het gebruik van de Pintuition Detector geobserveerd worden
om de normale werking in de configuratie waarin het zal worden gebruikt te
verifiëren.
Voorzichtig. De emissiekenmerken van deze apparatuur maken het geschikt voor
gebruik in industriegebieden en ziekenhuizen (CISPR 11 klasse A). Als het wordt
gebruikt in een residentiële omgeving (waarvoor CISPR 11 klasse B normaal
gesproken vereist is), biedt deze apparatuur mogelijk geen adequate
bescherming voor radiofrequentiecommunicatiediensten. Het kan nodig zijn dat
de gebruiker beperkende maatregelen moet nemen, zoals het verplaatsen of
herpositioneren van de apparatuur.
Voorzichtig. In het onwaarschijnlijke geval dat de Pintuition Detector tijdens het
gebruik onbruikbaar is geraakt (vergrendeld) als gevolg van elektromagnetische
verstoringen van andere apparaten, verbreek en sluit de Pintuition Probe opnieuw
aan. Zorg ervoor dat de afstand tot andere apparaten, inclusief eventuele kabels,
wordt vergroot.

Richtlijnen en verklaring van fabrikant – elektromagnetische emissies
Pintuition Detector is bedoeld voor gebruik in de hieronder gespecificeerde elektromagnetische omgeving. De
gebruiker van het apparaat dient erop toe te zien dat het in een dergelijke omgeving wordt gebruikt om onjuist
functioneren te voorkomen.
Emissies

Conformiteit

Richtlijnen elektromagnetische omgeving

RF emissie CISPR 11

Groep 1

Pintuition Detector maakt voor zijn bedoelde
functioneren geen gebruik van RF-energie. De RFemissies van het apparaat zijn dan ook zeer laag en
zullen naar alle waarschijnlijkheid geen storing
veroorzaken in elektronische apparatuur die zich in de
nabijheid bevindt.
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RF emissie CISPR 11

Klasse A

Harmonische emissie

Niet van toepassing

IEC 61000-3-2
Spanningsschommelingen/
Flikker emissie

The Pintuition Detector is geschikt voor gebruik in alle
gebouwen anders dan woningen en gebouwen die
rechtstreeks aangesloten zijn op het openbare
laagspanningsnet dat gebouwen voorziet van
netstroom.

Niet van toepassing

IEC 61000-3-3

Richtlijnen en verklaring van fabrikant – elektromagnetische Immuniteit
De Pintuition Detector is bedoeld voor gebruik in de hieronder gespecificeerde elektromagnetische omgeving. De
gebruiker van het apparaat dient erop toe te zien dat het in een dergelijke omgeving wordt gebruikt om onjuist
functioneren te voorkomen.
Immuniteitstest IEC
IEC 60601 test niveau
Compliance niveau
Richtlijn voor
60601
elektromagnetische omgeving
Elektrostatische ontlading ±8 kV contact
±8 kV contact
Vloeren van hout, beton of
(ESD) IEC 61000-4-2
keramiek. Indien vloeren bedekt
±15 kV lucht
±15 kV lucht
zijn met synthetisch materiaal,
dient de relatieve vochtigheid
tenminste 30% te zijn.
Snelle schakel transiënten ±2 kV
±2 kV
De kwaliteit van de netspanning
/ bursts
100 kHz
moet geschikt zijn voor een
repetitiefrequentie
gebruikelijke commerciële en/of
IEC 61000-4-4
ziekenhuis omgeving.
Pulsen
±1 kV Leiding-leiding
±1 kV LeidingDe kwaliteit van de netspanning
leiding
moet geschikt zijn voor een
IEC 61000-4-5
±2 kV Leiding-aarde
gebruikelijke commerciële en/of
±2 kV Leiding-aarde
ziekenhuis omgeving.
Spanningsdalingen, korte
0 % UT1; 0.5 cyclus
0 % UT; 0.5 cyclus
De kwaliteit van de netspanning
onderbrekingen en
bij 0°, 45°, 90°, 135°,
bij 0°, 45°, 90°, 135°,
moet geschikt zijn voor een
spanningsschommelingen 180°, 225°, 270° en 315° 180°, 225°, 270° en
gebruikelijke commerciële of
op
0 % UT; 1 cyclus
315°
ziekenhuis omgeving. Als de
voedingsingangsleidingen en
0 % UT; 1 cyclus
Pintuition Detector tijdens
70 % UT; 25/30 cycli
en
stroomstoringen moet blijven
IEC 61000-4-11
enkel fase bij 0°
werken, kan de detector het beste
70 % UT; 25/30 cycli
worden gevoed door een onenkel fase bij 0°
onderbreekbare voeding of een
Spanningsdalingen
0 % UT; 250/300 cyclus
0 % UT; 250/300
accu
IEC 61000-4-11
cyclus
Stroom frequentie
30 A/m
30 A/m
De magnetische velden van de
(50/ 60 Hz)
stroomfrequentie moeten een
Magnetisch veld
niveau hebben dat kenmerkend is
IEC 61000-4-8
voor locaties die veel voorkomen
in gebruikelijke commerciële of
ziekenhuis omgeving
Geleide RF
3 V rms 150 kHz tot 80
Draagbare en mobiele RF3 Vrms
MHz
communicatieapparaten mogen
IEC 61000-4-6
niet dichter bij onderdelen van de
6 Vrms2
Pintuition Detector inclusief
6 V rms (ISM/Radio
kabels, worden gebruikt dan op
banden tussen 150 kHz
de aanbevolen afstand zoals
tot 80 MHz)
berekende op basis van de
vergelijking die van toepassing is
80% AM bij 1 kHz
op de frequentie van de zender.
Gestraalde RF
3 V/m
3 V/m
IEC 61000-4-3

80 MHz - 2.7 GHz

80 % AM bij 1 kHz
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Richtlijnen en verklaring van fabrikant – elektromagnetische Immuniteit
De Pintuition Detector is bedoeld voor gebruik in de hieronder gespecificeerde elektromagnetische omgeving. De
gebruiker van het apparaat dient erop toe te zien dat het in een dergelijke omgeving wordt gebruikt om onjuist
functioneren te voorkomen.
Immuniteitstest IEC
IEC 60601 test niveau
Compliance niveau
Richtlijn voor
60601
elektromagnetische omgeving
Nabijheidsvelden van
Test niveau
Aanbevolen afstand
draadloze RF
9 V/m: 710, 745, 780,
9 V/m: 710, 745,
d = 1.2 √P 150 kHz tot 80 MHz
communicatie apparatuur
5240, 5500, 5785 [MHz]
780, 5240, 5500,
d = 1.2 √P 80 MHz tot 800 MHz
5785 [MHz]
d = 2.3 √P 800 MHz tot 2.7 GHz
IEC 61000-4-3
27 V/m: 385 [MHz]
waarbij P het maximale
27 V/m: 385 [MHz]
uitgangsvermogen van de zender
28 V/m: 450, 810, 870,
in watt (W) is volgens de
930, 1720, 1845, 1970,
28 V/m: 450, 810,
specificatie van de fabrikant van
2450 [MHz]
870, 930, 1720,
de zender en d de aanbevolen
1845, 1970, 2450
afstand in meters (m).
[MHz]
Veldsterkten van vaste RFzenders, zoals deze tijdens een
Elektromagnetisch
locatieonderzoek3 zijn bepaald,
moeten kleiner zijn dan het
conformiteitsniveau per
frequentie bereik4. Er kan
interferentie optreden in de buurt
van apparaten met het volgende
symbool:

Opmerking 1: UT is de wissel netspanning voorafgaand aan toepassing van het test niveau
Opmerking 2: De ISM (industrial, scientific en medical) banden tussen 150 kHz en 80 MHz zijn
6,765 MHz tot 6,795 MHz; 13,553 MHz tot 13,567 MHz; 26,957 MHz tot 27,283 MHz; en 40,66 MHz tot 40,70 MHz.
De amateur radio banden tussen 0,15 MHz en 80 MHz zijn 1,8 MHz tot 2,0 MHz, 3,5 MHz tot 4,0 MHz, 5,3 MHz tot 5,4 MHz, 7 MHz
tot 7,3 MHz, 10,1 MHz tot 10,15 MHz, 14 MHz tot 14,2 MHz, 18,07 MHz tot 18,17 MHz, 21,0 MHz tot 21,4 MHz, 24,89 MHz tot 24,99
MHz, 28,0 MHz tot 29,7 MHz en 50,0 MHz tot 54,0 MHz.
Opmerking 3: Veldsterkten van vaste zenders, zoals basisstations voor radiotelefoons (mobiele/draadloze telefoons), landmobiele
radio's, amateurradio's AM- en FM-radiozenders en televisiezenders, kunnen niet met nauwkeurigheid theoretisch worden
voorspeld. De elektromagnetische omgeving zoals deze door vaste RF-zenders ontstaat, kan uitsluitend door middel van een
elektromagnetisch locatieonderzoek worden beoordeeld. Als de gemeten veldsterkte op de locatie waar de Pintuition Detector
wordt gebruikt groter is dan het bovengenoemde geldende RF-conformiteitsniveau, moet gecontroleerd worden of de Pintuition
Detector normaal werkt. Als er een abnormale werking wordt waargenomen, kunnen aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. De
detector kan bijvoorbeeld anders worden gericht of elders worden geplaatst.
Opmerking 4: Over het frequentie bereik van 150 kHz tot 80 MHz, moeten de veldsterktes kleiner zijn dan 3 V/m.

Aanbevolen scheidingsafstand tussen draagbare en mobiele RF communicatie apparatuur en de
Pintuition Detector
De Pintuition Detector is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving waarin uitgestraalde RFstoringen worden gecontroleerd. De klanten of de gebruikers van de Pintuition Detector kunnen helpen bij het
voorkomen van elektromagnetische interferentie door het handhaven van een minimale afstand tussen draagbare
en mobiele RF-communicatieapparatuur (zenders) en de Pintuition Detector zoals hieronder aanbevolen, volgens
het maximale uitgangsvermogen van de communicatieapparatuur.
WAARSCHUWING: Draagbare RF-communicatieapparatuur (met inbegrip van randapparatuur zoals antennekabels
en externe antennes) mag niet dichter bij dan 30 cm worden gebruikt bij elk deel van het (ME-apparaat of MEsysteem), met inbegrip van kabels die door de fabrikant zijn gespecificeerd. Anders kan verslechtering van de
prestaties van deze apparatuur het gevolg zijn.
Nominaal Maximaal
Scheidingsafstand op basis van de frequentie van de zender in meters
Uitgangsvermogen van zender in
(m)
Watt (W)
150 kHz tot
80 MHz tot
800 MHz tot
80 MHz
800 MHz
2.7GHz
d = 1.2 √P
d = 1.2 √P
d = 2.3 √P
0.1
0.38
0.38
0.73
1
1.2
1.2
2.3
10
3.8
3.8
7.3
100
12
12
23
Voor zenders met een nominaal uitgangsvermogen dat hierboven niet wordt genoemd, kan de aanbevolen afstand d in meters (m)
worden geschat met behulp van de vergelijking die van toepassing is op de frequentie van de zender, waarbij P het nominale
maximale uitgangsvermogen van de zender in Watt (W) is volgens de specificatie van de fabrikant van de zender.
Opmerking 1: Bij 80 MHz en 800 MHz, is de afstand voor het hogere frequentiebereik van toepassing.
Opmerking 2: Deze richtlijnen zijn mogelijk niet in alle situaties van toepassing. Elektromagnetische voortplanting wordt beïnvloed
door absorptie en reflectie van structuren, objecten en mensen.
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8

PROBLEEMOPLOSSING

8.1

FOUTEN OPLOSSEN
Bij het opstarten en tijdens normaal gebruik voert de Pintuition Detector verschillende
zelfcontroles uit op de interne componenten. Gedetecteerde problemen worden aangegeven
met een foutcode. In het geval van een fout moet de gebruiker de stroom uitschakelen, 30
seconden wachten en de stroom opnieuw inschakelen.
Als de fout blijft bestaan, noteer dan de foutcode en softwareversie die op het scherm
zichtbaar zijn (zie Sectie 3.6 (Het apparaat inschakelen)) en neem contact op met Sirius
Medical Systems of uw lokale distributeur voor hulp.

8.2

TIPS VOOR PROBLEEMOPLOSSING
Probleem

Mogelijke oorzaak

Informatie op het
scherm

Mogelijke oplossing

Base Unit schakelt
niet in

Stopcontact heeft geen
stroom.

Niets.

Controleer
aansluitingen.

Geen geluid

Base Unit reageert
niet of is onbruikbaar

Zekering is kapot.

Verzoek een technicus
tot het vervangen van
de zekering, zie Sectie
7.2.

Stroomkabel is niet goed
aangesloten.

Controleer de
stroomkabel.

Geluid is gedempt

Pas het volume aan
(zie Sectie 5.4)

Luidspreker is defect

N.v.t.

Herstart Base Unit,
systeem maakt een
geluid tijdens
opstarten.

Interferentie door
elektromagnetische
straling

Niet responsief

Vergroot de afstand
tussen andere
elektrische apparaten
en Detector en
1. Sluit Probe opnieuw
aan, of
2. Herstart Base Unit

Base unit toont niet
dat de Probe is
aangesloten

Probe niet of niet correct
aangesloten.

Geen respons op
Pintuition Seed

Seed bevindt zich buiten
de detectierange

Sluit Probe opnieuw
aan (zie Sectie 5.1)
Herstart Base Unit
N.A.

Detectierange is
verminderd vanwege
grote metalen objecten
in de buurt van de Probe
tip
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Manoeuvreer de Probe
dichter bij de Seed, zie
Sectie 5.6 voor
aanvullende
informatie.
Hou metalen
instrumenten,
objecten of andere
magnetische
verstoringen
tenminste 2-5
centimeters weg bij de
tip van de probe.
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Detector heeft kalibratie
nodig

8.3

Gedetecteerde
afstand wijkt meer af
dan voorgeschreven
tijdens herhaalde
systeemtest

Systeemstoring

Scherm geeft blauw
halvemaan-pictogram
weer

Apparaat bevindt zich in
slaapmodus (zie Sectie
4.6)

Voer kalibratie uit
(Sectie 5.2).
N.A.

Stop met het gebruik
van dit system.
Contacteer Sirius
Medical Systems of de
lokale distributeur. Zie
volgende sectie.
Til Probe op en schud
deze kort om deze uit
slaapmodus te halen.

CONTACTINFORMATIE
Voor technische informatie en assistentie kunt u contact opnemen met:
Sirius Medical Systems B.V.
High Tech Campus 41
5656 AE Eindhoven
Nederland
Web: www.sirius-medical.com/support
Klantenservice: support@sirius-medical.com

001165v3.0 - EU NL

Sirius Medical Systems
Sirius Pintuition Detector
Gebruiksaanwijzing

32/32

