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Skærmikoner Detektionsprincip
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Pintuition Seed inden for 
detektionsvolumen genererer signal

Detektionsvolumen

≤ 5
0 m

m
Pintuition Seed uden 
for detektionsvolumen 
genererer intet signal

Pintuition 
Probe

Hvordan udfører man 
en kalibrering?

Hold proben lodret i luften og mindst 30 centimeter væk fra andet udstyr. Tryk på 
kalibreringsknappen, og slip den. Hold proben stille. Kalibreringen tager cirka 5 sekunder

Hvornår udfører man 
en kalibrering? Før hver ny patient, og når systemet angiver det. 

Intet signal? Tryk forsigtigt på vævet med proben for at reducere afstanden mellem Pintuition Probe 
og Seed.

Sterilitet? Pintuition Probe er ikke et sterilt medicinsk udstyr. Dæk den altid med et nyt, lovligt 
markedsført sterilt overtræk før hver brug i et sterilt område.

Bemærk: Tallene står ikke i rækkefølge. Tallene vedrører resten af brugsanvisningen. Se afsnit 3. 

SIRIUS PINTUITION DETECTOR
Lynvejledning
Advarsel! Dette ark er ikke beregnet som erstatning for den komplette brugsanvisning. Læs den komplette brugsanvisning, der følger med 
Pintuition Detector og Pintuition Probe, før første brug, eller se www.sirius-medical.com/support for den nyeste version. 
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1 INTRODUKTION 
Sirius Pintuition Detector (Pintuition Detector) er en del af Sirius Pintuition-
lokaliseringssystemet (Pintuition-system). 
Pintuition Detector består af en Pintuition Base Unit (SPBU), en kabelforbundet, aftagelig 
Pintuition Probe (SPP) og et Pintuition Test Kit (SPTK).  
Pintuition Detector er designet til at detektere afstanden mod et preoperativt implanteret 
Pintuition Seed og til at give denne information til brugeren ved hjælp af en numerisk 
repræsentation i millimeter vist på baseenhedens skærm samt ved hjælp af hørbar feedback.  
Bemærk: Pintuition Seed er ikke en del af denne brugsanvisning.  

 

Advarsel. Pintuition Seed leveres med en separat brugsanvisning,  
der skal læses fuldstændigt inden brug af Pintuition-systemet.  
Se www.sirius-medical.com/support 

Pintuition Base Unit er en kabelforbundet, stationær enhed. 
Pintuition Probe er en håndholdt, aftagelig enhed beregnet til at blive brugt præoperativt til at 
planlægge snittet og intraoperativt, når den dækkes ved hjælp af et sterilt overtræk til at styre 
operationen. Proben er tilsluttet Pintuition Base Unit med et kabel. 
Kun godkendte enheder fremstillet af Sirius Medical Systems kan detekteres pålideligt med 
Pintuition Detector. 
De tilsigtede brugere af Pintuition Detector er kirurger eller andet passende kvalificeret 
operationspersonale. Systemet er beregnet til brug i operationsstuer.  

 

Advarsel. Pintuition Detector er beregnet til brug af kvalificerede og uddannede 
kirurger og/eller operationspersonale. Sirius Medical Systems påtager sig intet 
ansvar for mulig misbrug af Pintuition Detector eller for brugen af utilstrækkeligt 
kvalificeret personale. 

Denne brugsanvisning giver en detaljeret beskrivelse af, hvordan man bruger Pintuition 
Detector, og hvordan man udfører vedligeholdelse og fejlfinding. 
Det er obligatorisk at læse hele denne brugsanvisning inden brug af Pintuition Detector. 

1.1 INDIKATIONER FOR BRUG  
Pintuition-systemet er beregnet som et magnetisk lokaliseringssystem til blødt væv. 
Pintuition Seed er indiceret til præoperativ perkutan implantation i blødt væv (f.eks. kirtel-, 
fibrøst eller fedtvæv i brystet, lymfeknuder i aksillær- og inguinalområdet; subkutant væv og 
skeletmuskulatur) til midlertidig markering (<180 dage) af et væv af interesse (f.eks. tumor 
eller en mistanke om læsion), som er indikeret til kirurgisk fjernelse.  
Ved at bruge Pintuition Detector som magnetisk styring eller alternativt billedvejledning 
(ultralyd eller røntgen) kan Pintuition Seed lokaliseres intraoperativt og fjernes med det væv, 
der er af interesse. 

1.2 KONTRAINDIKATIONER OG BEGRÆNSNINGER FOR BRUG 

 

Advarsel. Brug ikke Pintuition Seed i andet væv end det, som er nævnt under 
"Indikationer for brug". For eksempel må det ikke bruges i organer, lever, 
centralnervesystemet, det vaskulære system, hjerte, lunger, øjne eller hjerne. 
Bemærk, at denne liste ikke er udtømmende. 
Brug ikke Pintuition Seed i væv, der er klinisk bevist som værende inficeret.   

http://www.sirius-medical.com/support
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Advarsel. Hold mindst 5 cm afstand mellem Pintuition Seed og enhver 
implanteret aktiv enhed som f.eks. pacemaker, cardioverter-defibrillator eller 
andre elektrisk drevne implantater.   

Brug af Pintuition-systemet er begrænset til patienter i alderen 12 eller derover. Der er ingen 
yderligere begrænsninger for patienters køn, vægt, helbred eller tilstand. 

1.3 MULIGE KOMPLIKATIONER OG BIVIRKNINGER 
Under rutinemæssig brug kan der opstå komplikationer når som helst under eller efter 
lokaliseringsproceduren.  
Mulige komplikationer omfatter, men er ikke begrænset til: hæmatom, seroma, blødning, 
infektion, beskadigelse af nærliggende væv, allergisk reaktion og smerte. 

1.4 KOMPATIBLE KOMPONENTER  
Følgende genstande er nødvendige for korrekt brug af Pintuition Detector 

• Pintuition Base Unit (SPBU) 
• Pintuition Probe (SPP) 
• Pintuition Test Kit (SPTK) 

Brug af andre dele er ikke tilladt. 

1.5 DRIFTSPRINCIP 
Pintuition Detector er et elektrisk medicinsk udstyr, der er beregnet til at detektere 
tilstedeværelse og afstand mod et Sirius Medical Systems-certificeret magnetisk implantat 
(såsom Pintuition Seed) under operationen.  
Driftsprincippet er magnetisme. Pintuition Probe indeholder følsomme sensorer, der måler 
magnetfeltet. Basisenheden behandler disse målinger og tilvejebringer afstanden fra proben 
til Pintuition Seed ved hjælp af visuel og hørbar feedback.  
Den detekterede afstand vises i millimeter på skærmen, og lydfeedbacken ændres afhængigt 
af afstanden mellem Pintuition Seed og proben  
Pintuition Test Kit er tilbehør, der kan bruges til at bekræfte, at Pintuition Detector fungerer 
korrekt. 

1.6 FORKLARING AF SYMBOLER 
Symbol Beskrivelse 

 

Dette symbol angiver, at en bruger af enheden skal læse hele brugsanvisningen inden første 
brug. 

 
Dette symbol angiver, at en bruger af enheden skal læse hele brugsanvisningen inden første 
brug. 

 
Dette symbol angiver temperaturgrænserne, f.eks. til transport eller drift. 

 
Dette symbol angiver luftfugtighedsgrænserne, f.eks. til transport eller drift. 

 
Dette symbol angiver trykgrænserne, f.eks. til transport eller operationel brug. 

 

Dette symbol angiver, at denne enhed skal bortskaffes i henhold til direktivet om 
bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr 2012/19EU (WEEE). Bortskaf ikke enheden 
som usorteret kommunalt affald. 

 
Dette symbol angiver, at udstyret er et medicinsk udstyr. 

 
Dette symbol angiver det enhedens unikke serienummer. For Pintuition Probe indeholder 
formatet fremstillingsdatoen som følger: 3YYWWD.  
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Symbol Beskrivelse 

 
Dette symbol angiver enhedens referencekode eller katalognummer 

 
Dette symbol angiver, at Pintuition Probe er en type BF-anvendt del i henhold til IEC 60601-
1-standarden vedrørende elektrisk sikkerhed. 

 

Dette symbol angiver, at enheden er udviklet i overensstemmelse med det 
europæiske direktiv 93/42/EØF vedrørende medicinsk udstyr. "0344" er det 
bemyndigede organs id-nummer.  

 
Dette symbol angiver den juridiske producent. 

 
Dette symbol angiver fremstillingsdatoen. 

 

Dette symbol angiver en advarsel. Brugere skal følge enhver advarsel nøje for at forhindre 
alvorlig bruger- eller patientskade. 

 

Dette symbol angiver en forholdsregel. Brugere skal tage enhver forholdsregel for 
at forhindre mindre eller moderat bruger- eller patientskade.  

 
Dette symbol angiver kalibrering – det er også synligt på Pintuition Base Unit. 

 Dette symbol angiver en sikring. 

 

Dette symbol angiver for FDA-regulerede geografiske områder, at udstyret kun er beregnet 
til receptpligtig brug. 

2 SIKKERHED  
Dette afsnit indeholder vigtige sikkerhedsoplysninger.  
 

Det kræves, at brugeren har læst og forstået alle advarsler, forholdsregler 
og den komplette brugsanvisning, inden Pintuition Detector bruges. 

2.1 ADVARSLER 

 

Advarsel. Manglende grundig gennemgang og overholdelse af oplysningerne 
i denne brugsanvisning kan udgøre en potentiel fare for patienten og/eller 
brugeren. 

 

Advarsel. Brug ikke Pintuition Detector i andet væv end det, som er nævnt under 
"Indikationer for brug". Brug ikke enheden i centralnervesystemet, det vaskulære 
system, hjerte, lunger, øjne, hjerne eller i væv, der er klinisk bevist som værende 
inficeret.  

 

Advarsel. Pintuition Base Unit skal være jordforbundet for at sikre 
patientsikkerheden. For at undgå risikoen for elektrisk stød må dette udstyr 
kun tilsluttes en strømforsyning med jordforbindelse. For at undgå elektrisk stød 
skal du tilslutte netledningen til en korrekt kablet stikkontakt, kun bruge den 
netledning, der fulgte med basisenheden, og sikre dig, at netledningen er i god 
stand.  
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Advarsel.Ingen ændringer af dette udstyr er tilladt. Du må ikke åbne eller reparere 
Pintuition Base Unit eller Pintuition Probe. Åbning kan blotlægge farlige elektriske 
komponenter. Kontakt altid Sirius Medical Systems for service.  

 

Advarsel. Brug af andet tilbehør, transducere, sensorer og kabler end de 
specificerede kan resultere i øget elektromagnetisk emission og/eller nedsat 
elektromagnetisk immunitet for udstyret og/eller Pintuition Detector. 

 

Advarsel. Pintuition Detector må ikke bruges ved siden af eller stables med andet 
udstyr; hvis tilstødende eller stablet brug er nødvendig, skal Pintuition Detector 
observeres for at verificere normal drift i den konfiguration, hvor den vil blive 
brugt. 

 

Advarsel. Sluk altid og træk stikket ud af Pintuition Base Unit og Pintuition Probe 
inden rengøring. 

 

Advarsel. Forsøg ikke at udføre service eller vedligeholdelse, mens Pintuition 
Detector er i brug. 

 
Advarsel. Hæld ikke rengøringsvæsker over, i eller på Pintuition Base Unit 

 
Advarsel. Tilslut ikke en våd Pintuition Probe til Pintuition Base Unit. 

 

Advarsel. Kontroller altid instrumentet inden brug for tegn på beskadigelse. Hvis 
instrumentet er beskadiget eller giver uventet ydeevne eller drift, skal du ophøre 
med at bruge enheden og sikre, at den serviceres, inden du begynder at bruge 
enheden igen.  

 

Advarsel. Følg altid instruktionerne, der følger med rengørings- og 
desinfektionsmidler. Vent på, at rengørings- eller desinfektionsmidlet 
er tørt, inden du påfører den sterile kappe. Brug kun lovligt markedsførte 
rengørings- og desinfektionsmidler. 

 

Advarsel. Påfør altid en egnet og lovligt markedsført steril kappe, inden du bruger 
Pintuition Probe i et sterilt område 

 

Advarsel. Pintuition Probe er ikke egnet til autoklavering, hvilket ville resultere 
i alvorlig skade på Pintuition Probe. Autoklavering af den aftagelige Pintuition 
Probe annullerer garantien. 

 

Advarsel. Udskift altid den eksterne sikring med den type og klassificering, der er 
angivet i afsnit 7 (Tekniske specifikationer). 

 

Advarsel. Vær opmærksom på, at Pintuition Seed kan tiltrækkes mod og holde 
fast i metalliske genstande, såsom knive eller skalpeller, når de bringes inden for 
ca. 5 mm fra enheden.  

 

Advarsel. Pintuition Detector er ikke egnet til brug i tilstedeværelse af en 
brændbar anæstesiblanding med luft, ilt eller lattergas. 

 

Advarsel. Rør ikke ved Pintuition Probe forbindelsesportkontakter og patienten 
samtidig. 
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2.2 FORHOLDSREGLER 

 

Forholdsregel. Der skal udvises omhu for at fjerne alle magnetiske forstyrrelser 
fra nærheden af proben under rutinemæssig brug. 

 

Forholdsregel. Kalibrer Pintuition Detector før hver ny patient, og når enheden 
leverer uventede resultater.  

 

Forholdsregel. Pas på ikke at tabe Pintuition Probe eller at udsætte den for 
nogen form for grov fysisk håndtering, hverken under normal brug eller under 
opbevaring og transport. Hvis proben tabes, skal du bekræfte, at den fungerer 
korrekt, med det medfølgende testsæt efter systemtestproceduren. 

 

Forholdsregel. Pas på ikke at tabe Pintuition Base Unit eller at udsætte den for 
nogen form for grov fysisk håndtering, hverken under normal brug eller under 
opbevaring og transport. Hvis Pintuition Base Unit tabes, skal du bekræfte, at den 
fungerer korrekt med en specialist. 

 

Forholdsregel. Håndter Pintuition Probe med forsigtighed – bøj ikke kablet 
skarpt. Dette kan føre til kabelskader.  

 

Forholdsregel. For de bedste resultater skal der udvises forsigtighed, 
når man bruger Pintuition Detector i nærheden af fremmede magnetiske eller 
metalgenstande, da de kan generere forvirrende signaler. I tvivlstilfælde bør 
brugeren foretage en in situ-vurdering af driftsmiljøet, inden instrumentet 
tages i brug. 

 
Forholdsregel. Detektionsafstanden for Pintuition Detector er op til 50 mm. 

 

Forholdsregel. Pintuition Detector er beregnet til brug af kvalificerede, 
uddannede og autoriserede læger og/eller operationspersonale.  

 

Forholdsregel. Brug kun Pintuition Base Unit med Pintuition Probe and Pintuition 
Seed fremstillet af Sirius Medical Systems. 

 

Forholdsregel. Betjen Pintuition Detector inden for det specificerede 
driftstemperaturområde, se afsnit 7 (Tekniske specifikationer). Betjening uden 
for det specificerede driftstemperaturområde kan føre til nedsat nøjagtighed 

 

Forholdsregel. Betjen Pintuition Detector inden for det specificerede 
luftfugtighedsområde, se afsnit 7 (Tekniske specifikationer).  

 

Forholdsregel. Emissionsegenskaberne for dette udstyr gør det velegnet til brug i 
industrielle områder og hospitaler (CISPR 11 klasse A). Hvis dette udstyr bruges i 
et beboelsesmiljø (hvor CISPR 11 klasse B normalt kræves), tilbyder det muligvis 
ikke tilstrækkelig beskyttelse af radiofrekvente kommunikationstjenester. 
Brugeren kan være nødt til at træffe afbødningsforanstaltninger, såsom at flytte 
eller dreje udstyret. 

 

Forholdsregel. I det usandsynlige tilfælde, at Pintuition Detector bliver låst 
ubrugelig under brug på grund af elektromagnetiske forstyrrelser fra andre 
enheder, skal du frakoble Pintuition Probe og tilslutte den igen. Sørg for, 
at afstanden til den anden enhed, inklusive kabler, bliver forstørret. 

 

Forholdsregel. Pintuition Base Unit frakobles ved hjælp af afbryderen på 
bagsiden af enheden efterfulgt af netstikket. Anbring ikke enheden sådan, 
at det er vanskeligt at afbryde forbindelsen. 
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Forholdsregel. I det usandsynlige tilfælde, at Pintuition Detector bliver låst 
ubrugelig under brug på grund af en elektrostatisk afladning, skal du frakoble 
Pintuition Probe og tilslutte den igen. Sørg for at forhindre opladning under drift. 

 

Forholdsregel. Pintuition Seeds placeret tæt på (<50 mm) kan forringe 
detektionsområdet eller nøjagtigheden. Hvis der kræves flere korn, skal du 
placere dem tilstrækkeligt fra hinanden og/eller fortsætte med forsigtighed.  
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3 INSTALLATION OG GRUNDLÆGGENDE BETJENING AF PINTUITION DETECTOR 

3.1 UDPAKNING OG INSPEKTION  
Følgende genstande er inkluderet i pakken med Pintuition Base Unit:  

• Pintuition Base Unit (SPBU) 
• Strømkabel  
• Brugsanvisning (dette dokument) 

 
Følgende genstande er inkluderet i opbevaringsæsken til Pintuition Probe: 

• Pintuition Probe 
• Pintuition Test Kit 
• Brugsanvisning (dette dokument) 

Undersøg omhyggeligt hver genstand, når de pakkes ud, for tegn på skader, der kan have 
fundet sted under forsendelsen.   
Forsøg ikke at opsætte Pintuition Detector, hvis noget er beskadiget eller defekt. 
Det anbefales at rengøre og desinficere sonden inden første brug i henhold til instruktionerne i 
afsnit 5 (Genbehandling – Rengøring og desinfektion).  
Kontakt Sirius Medical Systems, hvis noget er beskadiget eller defekt. 

3.2 ENHEDSBESKRIVELSE 

3.2.1 PINTUITION BASE UNIT – FORSIDE 

 
Figur 1: Pintuition Base Unit – Forside 

ID Genstand Beskrivelse 

1 Pintuition Base Unit Enheden 

2 Skærm Til at give feedback til brugeren. Angivelse af fejl 
og softwareversion 

3 Volumenknap For at styre volumen, se afsnit 4.4  
(Justering af volumen) 

4 Kalibreringsknap For at starte kalibrering, se afsnit 4.2  
(Kalibrering af Pintuition Detector) 

5 Tilslutningsport  For at tilslutte Pintuition Probe, se afsnit 4.1 
(Tilslutning af Pintuition Probe) 
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3.2.2 PINTUITION BASE UNIT – BAGSIDE  

 
Figur 2: Pintuition Base Unit – Bagside 

ID Genstand Beskrivelse 

6 Afbryder Tænd/sluk for Pintuition Base Unit 

7 Ekstern sikring  Brugertilgængeligt dæksel indeholdende en sikring 

8 Strømindtag Indgang til strømkabel, se afsnit 3.5  
(Opstart af enheden). 

9 Produktmærkat for 
Pintuition Base Unit 

Giver information om Pintuition Base Unit 

3.2.3 PINTUITION BASE UNIT – SKÆRM 

 
Figur 3: Pintuition Base Unit – Skærm 

ID Genstand Beskrivelse 

10 Afstandsmåler Afstand til implanteret korn i millimeter 

11 Pintuition Probe-
identifikation 

Identifikation af korrekt tilsluttet og fungerende 
Pintuition Probe  

12 Volumenstatus Identifikation af volumenstatus (tændt eller lydløs 
og aktuel volumen).  
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3.2.4 PINTUITION PROBE (ANVENDT DEL, TYPE BF) 

 
Figur 4: Pintuition Probe 

ID Genstand Beskrivelse 

13 Pintuition Probe  Til at detektere Pintuition Seed 

14 Kabel Til at give en forbindelse mellem Pintuition Base 
Unit og Pintuition Probe. 

15 Produktmærkat for 
Pintuition Probe 

Giver information om Pintuition Probe 

16 Stik For at tilslutte Pintuition Base Unit med Pintuition 
Probe, se afsnit 4.1 (Tilslutning af Pintuition Probe) 

3.2.5 PINTUITION TEST KIT  

 
Figur 5: Pintuition Test Kit 

3.2.6 LYD 
Basisenheden genererer forskellige hørbare toner i henhold til nedenstående tabel 
 

ID Genstand Beskrivelse 

17 Pintuition Test Kit  For at komme i kontakt med Pintuition Probe-
hovedet under systemtest, se afsnit 4.3 
(Systemtest: Brug af testsættet). 

18 Produktmærkat for 
testsættet 

Giver information om testsættet 
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ID Genstand Beskrivelse 

A1 Opstart Der genereres et bip for at angive en vellykket 
opstart og en vellykket forbindelse til proben 
efter opstart. 

A2 Afstand til frø Der genereres en biplyd – pausen mellem biplydene 
afhænger af den detekterede afstand mellem kornet 
og proben 

3.3 TRANSPORT OG OPBEVARING 

 

Forholdsregel. Pas på ikke at tabe Pintuition Probe eller at udsætte den for 
nogen form for grov fysisk håndtering, hverken under normal brug eller under 
opbevaring og transport. Hvis sonden tabes, skal du bekræfte, at den fungerer 
korrekt, med det medfølgende testsæt. 

 

Forholdsregel. Pas på ikke at tabe Pintuition Base Unit eller at udsætte den for 
nogen form for grov fysisk håndtering, hverken under normal brug eller under 
opbevaring og transport. Hvis Pintuition Base Unit tabes, skal du bekræfte, at den 
fungerer korrekt med en specialist  

3.4 INSTALLATION 
Pintuition Base Unit (1) skal placeres på en stabil og plan arbejdsflade, helst uden for direkte 
sollys. Se afsnit 7 (Tekniske specifikationer) for miljømæssige begrænsninger af brugen. 

 

Advarsel. Pintuition Detector må ikke bruges ved siden af eller stables med andet 
udstyr; hvis tilstødende eller stablet brug er nødvendig, skal Pintuition Detector 
observeres for at verificere normal drift i den konfiguration, hvor den vil blive 
brugt. 

3.5 OPSTART AF ENHEDEN 

 

Advarsel. Basisenheden skal være jordforbundet for at sikre patientsikkerheden. 
For at undgå risikoen for elektrisk stød må dette udstyr kun tilsluttes 
en strømforsyning med jordforbindelse. For at undgå elektrisk stød skal du 
tilslutte netledningen til en korrekt kablet stikkontakt, kun bruge den netledning, 
der fulgte med basisenheden, og sikre dig, at netledningen er i god stand.  

1. Sørg for, at Pintuition Base Unit (1) er slukket, før du tilslutter strømkablet, 
ved at skifte afbryderen (6) på bagsiden til "Fra" (eller O).  

2. Instrumentet får strøm via en standard- stikkontakt. Sørg for, at stikkontakten 
er jordforbundet og leverer den specificerede spænding og frekvens, se afsnit 7 
(Tekniske specifikationer).  

3. Tilslut hunstikket på strømkablet til vekselstrømsindgangen (8) på bagsiden 
af basisenheden (1). Sæt hanstikket i en korrekt jordet stikkontakt.  

3.6 TÆND FOR ENHEDEN 
Sådan tændes instrumentet: 
 

1. Skub afbryderen (6) bag på Pintuition Base Unit (1) fra positionen "0" til positionen "1". 
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2. Mens Pintuition Base Unit (1) tændes, viser skærmen (2) et opstartsskærmbillede, der 
indeholder Sirius Medical Systems-logoet og basisenhedens softwareversion 
(nederste venstre hjørne) og probesoftwareversionen (nederste højre hjørne). 

 

Bemærk. Det er ikke nødvendigt at tilslutte proben, før enheden tændes. Se afsnit 
4.1 - Tilslutning af Pintuition Probe for at få instruktioner.  

 

3.7 SLUK FOR ENHEDEN  
Sådan slukkes instrumentet: 

1. Skub afbryderen (6) bag på basisenheden fra positionen "1" til positionen "0". 
Basisenhedens skærm (2) bliver sort, og systemet lukkes ned.  

2. Tag stikket ud af stikkontakten  
Basisenheden kan nu transporteres og opbevares sikkert. 
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4 BRUG AF PINTUITION DETECTOR  

4.1 TILSLUTNING AF PINTUITION PROBE  
For at bruge Pintuition Detector skal proben være tilsluttet basisenheden: 

1. Tilpas den hvide pil på stikket (16) med den hvide pil på probeporten (5).  
2. Skub forsigtigt stikket ind i porten, indtil der mærkes et låsende klik.  

 
Figur 6: Stik (16) med hvide pilen angivet. 

Hvis proben er korrekt tilsluttet, viser det nederste højre hjørne (11) på basisenhedens skærm 
(2) et blåt flueben, og bip A1 genereres (se afsnit 3.2.6 (Lyd)). 
Hvis sonden ikke er (korrekt) tilsluttet, viser det nederste højre hjørne på basisenhedens 
skærm (2) et rødt "X". 
Hvis dette sker, skal du tilslutte proben (igen), indtil skærmen (2) viser, at proben er korrekt 
tilsluttet i nederste højre hjørne (11). 
Hvis et problem vedvarer, se afsnit 8 (Fejlfinding). 

  
Figur 7: Skærminformation, når sonden er korrekt tilsluttet (venstre) og ikke (korrekt) tilsluttet (højre). 

4.2 KALIBRERING AF PINTUITION DETECTOR 

 

Forholdsregel. Kalibrer Pintuition Detector før hver ny patient, og når enheden 
leverer uventede resultater.  

Hvis Pintuition Probe (13) er korrekt tilsluttet, og Pintuition Base Unit (1) er tændt, skal 
Pintuition Base Unit (1) kalibreres, før der udføres målinger. Skærmen viser dette ved at vise 
et rødt ikon. 

  
Figur 8: Skærminformation, når detektoren kræver kalibrering (venstre) og når kalibreringen er i gang (højre) 

Sådan udføres en kalibrering: 

1. Hold proben lodret i luften og mindst 30 centimeter væk fra elektrisk udstyr eller 
andre magnetiske forstyrrelser. 

2. Tryk en gang på kalibreringsknappen (4) på basisenheden (1), og slip den. 
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3. Systemet starter kalibreringsproceduren, og balance-ikonet på skærmen (2) bliver 
blåt. Kalibreringsproceduren tager cirka 5 sekunder.  

4. Efter en vellykket kalibrering fortsætter Pintuition Base Unit (1) til normal drift, 
og skærmen (2) viser en millimeterindikation ("mm") (10)  

 

Bemærk. Sørg for at holde proben stille under kalibrering, ellers kan ydelsen 
forringes.  

 

Bemærk. Kalibreringsproceduren kan gentages under brug, hvis systemet giver 
et utilstrækkeligt detektionsområde.   

4.3 SYSTEMTEST: BRUG AF TESTSÆTTET 
Pintuition Detector leveres med et Pintuition Test Kit (17).  
Pintuition Test Kit (17) indeholder et Pintuition Seed i en fast og forudbestemt afstand 
på 20 mm. Enheden kan bruges til at bekræfte, at Pintuition Detector fungerer korrekt.  
For at udføre systemtesten, se Figur 9: 

1. Kalibrer detektoren i henhold til instruktionerne 
i afsnit 4.2  
(Kalibrering af Pintuition Detector).  

2. Anbring probespidsen (13) i hulrummet 
på testsættet (17).  

3. Hold proben med testsættet i luften.  
4. Basisenhedens skærm (2) viser en afstand 

i millimeter.  
4a. Hvis afstanden på skærmen (2) afviger 

mindre end 2 mm (acceptabelt område: 
18 - 22 mm) fra den afstand, der er 
angivet på testsættets etiket (18), 
fungerer systemet korrekt.  

4b. Hvis den detekterede afstand afviger mere end foreskrevet, skal du gentage 
systemtestproceduren. Hvis problemet vedvarer, se afsnit 8 (Fejlfinding). 

4.4 JUSTERING AF VOLUMEN 
Volumen på Pintuition Base Unit kan justeres ved at dreje på volumenknappen (3) 
på basisenheden (1). 
En bevægelse med uret øger volumen. 
En bevægelse mod uret sænker volumen.  
Hvis volumen er skruet helt ned, viser skærmens volumenindikator til venstre (12), at lyden er 
slået fra.  

4.5 PÅFØRING AF STERIL KAPPE  

 

Advarsel. Påfør altid en egnet og lovligt markedsført sterilt overtræk, 
inden du bruger Pintuition Probe i et sterilt område. 

 
 
Pintuition Probe (13) må kun bruges uden et sterilt overtræk på den intakte hud, 
inden operationen påbegyndes, for eksempel til planlægning af snittet.  
Proben (13) er ikke et sterilt medicinsk udstyr og skal altid dækkes med et lovligt 
markedsført, egnet sterilt overtræk til brug inden for det sterile område.  

Figur 9: Udførelse af en systemtest (indsæt: skærm (2)) 
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Sådan bruges den sterile kappe: 

1. Pak det sterile overtræk ud og tag den med til det sterile område på en aseptisk 
måde. 

2. Dæk proben (13) og probekablet (14) med det sterile overtræk mindst over hele det 
sterile område.   

3. Fastgør overtrækket til et punkt uden for det sterile område for at forhindre uønsket 
kontaminering af det sterile område.  

Proben (13) er nu klar til brug inden for det sterile område. 

4.6 DETEKTION, RETNINGSBESTEMTHED OG NØJAGTIGHED  

 
Forholdsregel. Detektionsafstanden for Pintuition Detector er op til 50 mm. 

Pintuition Detector giver detektionsfeedback i millimeter mod det implanterede 
Pintuition Seed.  
Pintuition Detector har en detektionsafstand på op til 50 mm. 
Pintuition Detector har en detektionsnøjagtighed, der afhænger af afstanden mellem 
kornet og Pintuition Probe i henhold til følgende tabel: 

Afstand (mm) Nøjagtighed 

0 – 20 mm ± 1 mm 

20 – 30 mm ± 2 mm 

30 – 40 mm ± 4 mm 

40 – 50 mm ± 5 mm 

Pintuition Detector er designet til retningsbestemt detektion. Systemet giver kun 
detektionsfeedback, når positionen for Pintuition Seed er inden for en detektionskegle, der går 
udad fra sonden. Keglen er smal, når den er tæt på kornet (<35 mm) og udvider 
sig ved yderligere afstande: 

 
Figur 10: Retningsdetektionsprincip for Pintuition Detector 

  

Pintuition Seed inden for 
detektionsvolumen genererer signal 

Pintuition Seed uden 
for detektionsvolumen 
genererer intet signal 

Pintuition 
Probe 
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4.7 KIRURGISK PROCEDURE 

 

Forholdsregel. Der skal udvises omhu for at fjerne alle magnetiske forstyrrelser 
fra nærheden af proben under rutinemæssig brug. 

 

Forholdsregel. Kalibrer altid Pintuition Detector før hver brug i henhold til 
instruktionerne i afsnit 4.2 (Kalibrering af Pintuition Detector). 

 

Bemærk. Kalibreringsproceduren kan gentages under brug, hvis systemet giver 
et utilstrækkeligt detektionsområde.   

4.7.1 FORBEREDELSE AF PROCEDUREN 
1. Sørg for, at proben er korrekt tilsluttet systemet ved at følge instruktionerne i afsnittet 

4.1 (Tilslutning af Pintuition Probe). 
2. Kalibrer detektoren i henhold til instruktionerne i afsnit 4.2  

(Kalibrering af Pintuition Detector). 
3. Udfør systemtesten ved at følge instruktionerne i afsnit 4.3  

(Systemtest: Brug af testsættet). 
4. Sørg for, at lyden er tændt i henhold til instruktionerne i afsnit 4.4  

(Justering af volumen), og at skærmen (2) kan læses tydeligt. 

4.7.2 INDEN OPERATIONEN – KIRURGISK PLANLÆGNING (INTET STERILT OMRÅDE)  
1. Påfør probens (13) spids på huden nær placeringen af vævet af interesse. 

Scan probens spids over området, indtil der modtages et stabilt signal.  
2. Når der modtages et signal, vil skærmen (2) vise afstanden mellem sondespidsen 

og Pintuition Seed, og basisenheden vil give hørbar feedback. For vejledning henvises 
til detektionsegenskaberne i afsnit 4.6 (Detektion, retningsbestemthed og 
nøjagtighed).   

3. Kontroller detektionen af kornet, og planlæg det kirurgiske snit 

 

Bemærk. Hvis der ikke detekteres noget signal, skal du forsigtigt trykke med 
proben for at reducere afstanden mellem probehovedet (13) og Pintuition Seed – 
se også afsnit 4.6 (Detektion, retningsbestemthed og nøjagtighed). 

4.7.3 INDEN OPERATIONEN – STERIL DRAPERING TIL KLARGØRING TIL BRUG I DET STERILE 
OMRÅDE  

 

Advarsel. Påfør altid et egnet og lovligt markedsført sterilt overtræk,  
inden du bruger Pintuition Probe i et sterilt område. 

1. Påfør et sterilt overtræk, i henhold til instruktionerne i afsnit 4.5  
(Påføring af sterilt overtræk). 
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4.7.4 UNDER OPERATIONEN – UNDER OPERATION (BRUG I DET STERILE OMRÅDE)  

 

Advarsel. Vær opmærksom på, at Pintuition Seed kan tiltrækkes mod og holde 
fast i metalliske genstande, såsom knive eller skalpeller, når de bringes inden for 
ca. 5 mm fra enheden.  
Planlæg omhyggeligt din kirurgiske tilgang for at undgå at skære for tæt 
på kornet. Hvis der er behov for at skære i nærheden af kornet: Skær først væk 
fra kornet og sekundært mod kornet i henhold til følgende foreslåede skema. 

 

 

Forholdsregel. Detektionsområdet kan påvirkes negativt af (kirurgiske) 
metalinstrumenter meget tæt på spidsen af proben. Hvis detektionen er 
udfordrende, kan du prøve at holde metalinstrumenter, genstande eller andre 
magnetiske forstyrrelser mindst 2-5 centimeter væk fra spidsen af proben.   

 

Forholdsregel. Pintuition Seeds placeret tæt på (<50 mm) kan forringe 
detektionsområdet eller nøjagtigheden. Hvis der kræves flere korn, skal du 
placere dem tilstrækkeligt fra hinanden og/eller fortsætte med forsigtighed.  

 

Advarsel. Pintuition Detector er ikke egnet til brug i tilstedeværelse af en 
brændbar anæstesiblanding med luft, ilt eller lattergas. 

 

Advarsel. Rør ikke ved Pintuition Probe forbindelsesportkontakter og patienten 
samtidig. 

1. Brug Pintuition Detector så mange gange som nødvendigt under operationen 
som en vejledning mod vævet af interesse.  

2. Udfør en udskæring af vævet af interesse, der er markeret med korn. 
3. Bekræft tilstedeværelsen af kornet i den udskårne prøve ved forsigtigt at holde 

probens (13) spids mod prøven og vurdere tilstedeværelsen af kornet.  
4. Bekræft fraværet af frøet i det kirurgiske område ved at scanne proben (13) 

i og omkring det kirurgiske område for at vurdere fraværet af et signal.  

4.7.5 EFTER OPERATIONEN – PATOLOGISK BEHANDLING 
1. Fjern det sterile overtræk fra proben, og kassér den i henhold til din institutions 

procedurer for biofarligt affald.  
2. Rengør og desinficer proben ved at følge instruktionerne i afsnit 5.2  

(Pintuition Probe).  
3. Under patologisk behandling af det udskårne væv: 

3a. Hvis kornet hentes, kan det bortskaffes i henhold til din institutions 
procedurer for biofarligt affald.  

3b. Hvis kornet ikke hentes, kan det opbevares i prøven.  

 
Bemærk. Det er ikke obligatorisk at hente Pintuition Seed fra prøven.  

Korn inden for væv 
af interesse 

Korn uden for væv 
af interesse 

Væv af 
interesse 

Foreslået kirurgisk tilgang Foreslået kirurgisk tilgang 
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4.8 FRAKOBLING AF PROBEN 
Sondestikket (16) er udstyret med en låsemekanisme 
for at forhindre utilsigtet frakobling af proben under 
rutinemæssig brug. 
Sådan frakobles den:  

1. Tag fat i stikket (16) mellem tommelfinger 
og pegefinger  

2. Træk forsigtigt stikket mod dig i retning 
af den hvide pil på stikket (16).  

  
Figur 11: Frakobling af proben 



    

001713v1.0 - EU DK 
 
 

Sirius Medical Systems  
Sirius Pintuition Detector 

Brugsanvisning 
23/33 

 
 

5 GENBEHANDLING – RENGØRING OG DESINFEKTION 

 
Advarsel. Tilslut ikke en våd probe til basisenheden. 

 

Advarsel. Følg altid instruktionerne, der følger med rengørings- og 
desinfektionsmidler. Vent på, at rengørings- eller desinfektionsmidlet er tørt, 
inden du påfører det sterile overtræk. Brug kun lovligt markedsførte rengørings- 
og desinfektionsmidler.  

 

Advarsel. Brug ikke aggressive eller slibende rengøringsmidler på Pintuition 
Detector.   

5.1 PINTUITION BASE UNIT 
Sluk basisenheden, og tag strømkablet ud af stikkontakten (se afsnit 3.7 - Sluk for enheden).  

 

Advarsel. Sluk altid og træk stikket ud af basisenheden og proben inden 
rengøring. 

 
Advarsel. Hæld ikke rengøringsvæsker over, i eller på basisenheden 

 
Rengør ikke basisenheden med slibende rengørings- eller desinfektionsmidler, 
opløsningsmidler eller andre materialer, der kan ridse panelerne eller beskadige 
basisenheden.  
Rengør for eksempel med en fugtig klud med vand, et lovligt markedsført medicinsk 
rengøringsmiddel eller med maksimalt 70 % isopropylalkohol. 
Basisenheden er ikke kompatibel med automatisk rengøring og/eller sterilisering. 

5.2 PINTUITION PROBE 
Producent: Sirius Medical Systems 
Enhed: Pintuition Probe  

INSTRUKTIONER 

Indledende 
behandling på 
anvendelsesstedet  

Ingen særlige krav.  

Indeslutning 
og transport 

Det anbefales at transportere den kontaminerede probe 
i en lukket beholder. 
Pintuition Probe og kablet skal rengøres og desinficeres 
straks efter hver brug. 

Forberedelse inden 
rengøring 

Personligt beskyttelsesudstyr (handsker, vandafvisende 
beskyttelsestøj, ansigtsmaske eller beskyttelsesbriller) 

Rengøring: 
automatiseret 

 

Advarsel. Proben er ikke egnet til automatisk 
rengøring eller ultralydsrengøring, da begge kan 
resultere i alvorlig skade på proben og annullere 
produktets garanti. 
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Rengøring 
og desinfektion: 
manuel 
(aftørringsbaseret) 

Pintuition Probe og kablet skal rengøres og desinficeres straks 
efter hver brug.  
Følg universelle, almindeligt accepterede fremgangsmåder, 
når du håndterer komponenter, der er kommet i kontakt med 
blod eller væv. Følg procedurerne, der er godkendt af din 
institution, eller brug en valideret infektionskontrolprocedure.  
Udstyr:Ikke-proteinfastsættende, VAH-listede, lovligt 
markedsførte desinfektionsmiddelservietter med korrekt 
rengøringseffekt, velegnet til plast (f.eks. Incidin Oxy Wipe S, 
Ecolab #3082280). 
Følg altid rengøringsmidlets anvisninger med hensyn til 
koncentration, temperatur, pH-værdi, vandkvalitet, 
udløbsdato og kontakttid for at sikre korrekt rengøring.  
Sådan rengøres og desinficeres proben med Incidin Oxy Wipe 
S:  

1. Tag to desinfektionsmiddelservietter, og fugt 
overfladen grundigt, så du får kontakt med hele 
overfladen. Start ved proben, og rengør mod stikket. 

2. Eksponeringstiden for desinfektionsopløsningen skal 
ske i overensstemmelse med producentens 
anvisninger for bakteriedræbende effektivitet (Incidin 
Oxy Wipe S: 15 minutter). 

3. Kontroller renheden, og gentag ovenstående trin, 
hvis der er synligt snavs. 

4. Lad det lufttørre – må ikke skylles eller tørres af.  
5. Sørg for, at proben er tør inden brug. 

Desinfektion på højt 
niveau: Manuel – 
nedsænkningsbaseret  

Pintuition Probe-hovedet er fremstillet af et 16 cm langt, 
enkelt stykke hvidt, højtydende PEEK-plast.  
Udstyr: Lovligt markedsført desinfektionsmiddel, egnet til plast 
(f.eks. CIDEXOPA #20391), demineraliseret vand 
(demineraliseret vand, i henhold til KRINK/BfArM-anbefaling 
fri for fakultativ, patogen mikroorganisme) (20 ± 2 ºC), steril, 
fnugfri gaze.  
Følg producentens anvisninger med hensyn til koncentration, 
temperatur, pH-værdi, vandkvalitet, udløbsdato og kontakttid 
for at sikre korrekt desinfektion. Følg alle 
sikkerhedsanvisninger. 
Det følgende er et eksempel på desinfektion af Pintuition 
Probe med CIDEX OPA.  

1. Forbered desinfektionsopløsningen i henhold til 
producentens anvisninger (f.eks. er CIDEX OPA 
en brugsklar opløsning, hvor koncentrationen skal 
kontrolleres med teststrimler – se producentens 
anvisninger). 

2. Nedsænk den hvide del af proben i 
desinfektionsopløsningen. Nedsænk ikke proben 
længere end til overgangen mellem den hvide og den 
sorte del, se figur 12 og figur 13.  

 

Advarsel. Nedsænk ikke probespidsen længere 
end til den hvide del. 
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Figur 12: Nedsænk ikke probespidsen længere end dette punkt. 

 
Figur 13: Eksempel på en sonde, som er nedsænket i CIDEX OPA til desinfektion på højt 

niveau. 

3. Eksponeringstiden for desinfektionsopløsningen skal 
ske i overensstemmelse med producentens 
anvisninger for desinfektion (f.eks. CIDEX OPA: 12 
minutter). 

4. Fjern proben fra desinfektionsopløsningen, og placer 
den hvide del af proben i en beholder med 
demineraliseret vand i mindst 1 minut. 

5. Gentag dette trin 2 gange med frisk, demineraliseret 
vand. 

6. Tør proben af med en steril, fnugfri gaze. 
7. Sørg for, at proben er tør inden brug. 

Vedligeholdelse, 
inspektion og test 

1. Undersøg sonden og kabelenheden for synlige skader 
såsom revner eller permanente knæk. 

2. Hvis der er nogen visuelle skader, skal du stoppe med 
at bruge enheden og kontakte producenten.  

Sterilisering 

 

Advarsel. Pintuition Probe inklusiv kablet er ikke 
egnet til sterilisering. 

 

Opbevaring Ingen særlige krav. 

Yderligere 
information 

 

Advarsel. Påfør altid et egnet og lovligt 
markedsført sterilt overtræk, inden du bruger 
Pintuition Probe i et sterilt område. 

Pintuition Probe er kun beregnet til at have vævskontakt med 
den intakte hud, inden operationen starter, for at planlægge 
proceduren.  
Brug altid et lovligt markedsført, egnet sterilt overtræk, når du 
bruger enheden inden for det sterile område. Fastgør altid det 
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sterile overtræk til et punkt uden for det sterile område for at 
forhindre kontaminering.  
Behandlingen af medicinsk udstyr skal udføres med validerede 
processer.  

Kontakt til 
producenten 

Se afsnit 8.3 - Få teknisk ASSISTANCE.  

Instruktionerne ovenfor er valideret af Sirius Medical Systems som værende i stand til at forberede 
medicinsk udstyr til genbrug. Det er fortsat behandlerens ansvar at sikre, at behandlingen, som den 
udføres ved hjælp af udstyr, materialer og personale i behandlingsfaciliteten, opnår det ønskede resultat. 
Dette kræver bekræftelse og/eller validering og rutinemæssig overvågning af processen.  

6 VEDLIGEHOLDELSE OG SERVICE  

6.1 ANBEFALET VEDLIGEHOLDELSE  

 
Advarsel. Udfør ikke service eller vedligeholdelse, mens detektoren er i brug. 

 

Advarsel. Kontroller altid instrumentet inden brug for tegn på beskadigelse. 
Hvis instrumentet er beskadiget eller giver uventet ydeevne eller drift, skal du 
ophøre med at bruge enheden og sikre, at den serviceres, inden du begynder 
at bruge enheden igen.  

Pintuition Detector kræver ingen specifik rutinemæssig vedligeholdelse af brugeren eller 
en servicetekniker.  
Pintuition Detector skal kontrolleres visuelt inden hver brug for tegn på beskadigelse.  
Hvis enheden er beskadiget, giver en uventet ydeevne eller drift, skal du udføre en systemtest i 
henhold til afsnit 4.3 (Systemtest: Brug af testsættet). 

6.2 UDSKIFTNING AF SIKRINGEN 

 

Advarsel. Udskift altid den eksterne sikring med den type og klassificering, der er 
angivet i afsnit 7 (Tekniske specifikationer). 

Pintuition Detector indeholder en ekstern sikring, der kan serviceres af brugeren. Sikringen 
er tilgængelig via sikringsdækslet (7). Hvis sikringen springer, kan en tekniker eller en anden 
tilstrækkelig uddannet bruger skifte sikringen.  

6.3 REPARATIONER  

 

Advarsel. Ingen ændringer af dette udstyr er tilladt. Du må ikke åbne eller 
reparere Pintuition Base Unit eller Pintuition Probe. Åbning kan blotlægge farlige 
elektriske komponenter. Kontakt altid Sirius Medical Systems for service.  

Pintuition Detector har ingen interne komponenter, der kan serviceres af brugeren, bortset fra 
sikringen. Prøv at løse eventuelle vedligeholdelsesproblemer med Pintuition Detector ved 
hjælp af tabellen i afsnit 8 (Fejlfinding).  
Hvis du ikke kan løse problemet, kan du kontakte Sirius Medical Systems. 
Se kontaktoplysningerne i afsnit 8.3 (Få teknisk Assistance). 
Garantien bortfalder ved uautoriseret demontering eller servicering af Pintuition Detector. 
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6.4 PINTUITION DETECTOR – BORTSKAFFELSE 

 

Bortskaf Pintuition Probe og Pintuition Base Unit i henhold til WEEE-direktivet 
2012/19/EU.  
Bortskaf ikke enhederne som usorteret kommunalt affald. 
Korrekt bortskaffelse hjælper med at forhindre negative konsekvenser for miljøet 
og menneskers sundhed.  

 

Bemærk. Følg din institutions procedurer for at sikre dekontaminering 
af enheden inden sikker bortskaffelse. 

 

7 TEKNISKE SPECIFIKATIONER  
Pintuition Detector (probe og basisenhed)  

Detektionsområde Op til 50 mm 

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

Driftstilstand Kontinuerlig drift 

Driftstemperaturområde 15 – 25 ºC 

Driftsluftfugtighedsområde 15 % – 90 %, ikke-kondenserende 

Driftshøjde  <3000 meter 

Atmosfærisk trykområde ved drift, 
opbevaring og transport  

70 - 106 kPa 

Temperaturområde ved opbevaring og transport -25 – 70 ºC 

Luftfugtighedsområde ved opbevaring 
og transport 

<90 %, ikke-kondenserende 

Beskyttelse mod elektrisk stød  Klasse I-beskyttelse, jordforbundet 

Levetid 5 år 

Pintuition Base Unit   

Mål (B x H x D) 26 x 16 x 32 cm 

Vægt 6 kg  

Indtrængningsbeskyttelse IP3X  

Strømkabelstik  IEC 60320 C13 

Nominel indgang 100-240 V AC ~ 50/60 Hz 1,2 A 

Sikringstype og mål (Ø x L) T3.15AH / 250 V 
5 mm x 20 mm  

Pintuition Probe (anvendt del, type BF)  

Mål Ø 18 mm (spids) 
180 mm (længde) 
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Vægt (inklusive kabel) 165 g 

Kabellængde  3 m 

Indtrængningsbeskyttelse P44  

7.1 OVERHOLDELSE AF STANDARDER 
Dette produkt er designet i overensstemmelse med følgende standarder for elektrisk 
sikkerhed:  

• IEC 60601-1 (udgave 3.1);  
• IEC 60601-1-2 (udgave 4). 

Pintuition Detector har ingen væsentlig ydeevne i henhold til IEC 60601-1-definitionen (udgave 
3.1).  

7.2 ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET  
Med det øgede antal elektroniske enheder såsom pc'er og mobiltelefoner kan medicinsk 
udstyr under brug være modtageligt for elektromagnetisk interferens fra andre enheder. 
Elektromagnetisk interferens kan resultere i forkert drift af det medicinske udstyr og skabe en 
potentielt usikker situation. Medicinsk udstyr må heller ikke forstyrre andre enheder. For at 
regulere kravene til EMC (elektromagnetisk kompatibilitet) med det formål at forhindre usikre 
produktsituationer er IEC60601-1-2-standarden implementeret. Denne standard definerer 
niveauerne af immunitet over for elektromagnetiske interferenser samt maksimale niveauer af 
elektromagnetiske emissioner for medicinsk udstyr. Elektrisk medicinsk udstyr fremstillet af 
Sirius Medical Systems overholder denne IEC60601-1-2:2014-standard for både immunitet og 
emissioner.  
Ikke desto mindre skal følgende overholdes:  

 

Advarsel. Brug af andet tilbehør, transducere, sensorer og kabler end de 
specificerede kan resultere i øget elektromagnetisk emission og/eller nedsat 
elektromagnetisk immunitet for udstyret og/eller Pintuition Detector. 

 

Advarsel. Pintuition Detector må ikke bruges ved siden af eller stables med andet 
udstyr; hvis tilstødende eller stablet brug er nødvendig, skal Pintuition Detector 
observeres for at verificere normal drift i den konfiguration, hvor den vil blive 
brugt. 

 

Forholdsregel. Emissionsegenskaberne for dette udstyr gør det velegnet til brug i 
industrielle områder og hospitaler (CISPR 11 klasse A). Hvis dette udstyr bruges i 
et beboelsesmiljø (hvor CISPR 11 klasse B normalt kræves), tilbyder det muligvis 
ikke tilstrækkelig beskyttelse af radiofrekvente kommunikationstjenester. 
Brugeren kan være nødt til at træffe afbødningsforanstaltninger, såsom at flytte 
eller dreje udstyret. 

 

Forholdsregel. I det usandsynlige tilfælde, at Pintuition Detector bliver låst 
ubrugelig under brug på grund af elektromagnetiske forstyrrelser fra andre 
enheder, skal du frakoble Pintuition Probe og tilslutte den igen. Sørg for, 
at afstanden til den anden enhed, inklusive kabler, bliver forstørret. 

 
Vejledning og producenterklæring – Elektromagnetiske emissioner 

Pintuition Detector er beregnet til brug i det elektromagnetiske miljø, der er angivet nedenfor. Brugeren af enheden 
skal sikre, at den bruges i et sådant miljø for at forhindre forkert drift. 

Emissioner Overholdelse Elektromagnetisk miljø – Vejledning 
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RF-emissioner CISPR 11 Gruppe 1 Pintuition Detector bruger ikke RF-energi til den tilsigtede 
funktion. Derfor er dens RF-emissioner meget lave og 
forårsager sandsynligvis ikke interferens i nærliggende 
elektronisk udstyr. 

RF-emissioner CISPR 11 Klasse A Pintuition Detector er velegnet til brug i alle andre miljøer 
end husstande og dem, der er direkte forbundet med det 
offentlige lavspændingsforsyningsnetværk, som forsyner 
bygninger, der bruges til 
husholdningsformål. Harmoniske emissioner 

IEC 61000-3-2 
Ikke relevant 

Spændingsudsving/ 
flimmeremissioner 
IEC 61000-3-3 

Ikke relevant 

 
Vejledning og producenterklæring – Elektromagnetisk immunitet 
Pintuition Detector er beregnet til brug i det elektromagnetiske miljø, der er angivet nedenfor. Brugeren af enheden 
skal sikre, at den bruges i et sådant miljø for at forhindre forkert drift. 
Immunitetstest 
IEC 60601-test 

IEC 60601-testniveau Overholdelsesniveau Elektromagnetisk miljø  
Vejledning 

Elektrostatisk afladning 
(ESD) 
IEC 61000-4-2 

±8 kV kontakt 
±15 kV luft 

±8 kV kontakt 
±15 kV luft 

Gulve skal være af træ, beton eller 
keramiske fliser. Hvis gulve er 
dækket af syntetisk materiale, 
skal den relative luftfugtighed 
være mindst 30 %. 

Elektriske hurtige 
transienter/sprængninger 
IEC 61000-4-4 

±2 kV 
100 kHz gentagelse 
frekvens 

±2 kV 
 

Strømkvalitet, der forventes af et 
typisk kommercielt og/eller 
hospitalsmiljø. 

Stigninger 
IEC 61000-4-5 

±1 kV ledning-til-ledning 
±2 kV ledning-til-jord 

±1 kV ledning-til-
ledning 
±2 kV ledning-til-jord 

Strømkvalitet, der forventes af et 
typisk kommercielt og/eller 
hospitalsmiljø. 

Spændingsfald, korte 
afbrydelser og 
spændingsvariationer 
på strømforsyningen 
IEC 61000-4-11  

0 % UT1; 0,5 cyklus 
ved 0°, 45°, 90°, 135°, 
180°, 225°, 270° og 315° 
0 % UT; 1 cyklus  
og  
70 % UT; 25/30 
cyklusser, enkeltfase: 
ved 0° 

0 % UT; 0,5 cyklus 
ved 0°, 45°, 90°, 135°, 
180°, 225°, 270° og 
315° 
0 % UT; 1 cyklus  
og  
70 % UT; 25/30 
cyklusser, 
enkeltfase: ved 0° 

Strømkvaliteten skal være den i et 
typisk kommercielt miljø eller et 
hospital. Hvis brugeren af 
Pintuition Detector har brug for 
fortsat drift under en 
strømafbrydelse, anbefales det, 
at Pintuition Detector får strøm 
fra en afbrydelig strømforsyning 
eller et batteri. 

Spændingsafbrydelser 
IEC 61000-4-11 

0 % UT; 250/300 cyklus 0 % UT; 250/300 
cyklus 

Effektfrekvens 
(50/ 60 Hz) 
magnetfelt 
IEC 61000-4-8 

30 A/m 
 

30 A/m 
 

Effektfrekvente magnetfelter skal 
være på niveauer, der er 
karakteristiske for en typisk 
placering i et typisk kommercielt 
miljø eller et hospital. 

Udført RF 
IEC 61000-4-6 

3 V rms 150 kHz til 
80 MHz 
 
6 V rms (ISM/radiobånd 
mellem 150 kHz til 
80 MHz)  
 
80 % AM ved 1 kHz 

3 Vrms 
 
6 Vrms2 

Udstrålet RF 
IEC 61000-4-3 

3 V/m 
80 MHz - 2,7 GHz 
80 % AM ved 1 kHz 

3 V/m 
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Vejledning og producenterklæring – Elektromagnetisk immunitet 
Pintuition Detector er beregnet til brug i det elektromagnetiske miljø, der er angivet nedenfor. Brugeren af enheden 
skal sikre, at den bruges i et sådant miljø for at forhindre forkert drift. 
Immunitetstest 
IEC 60601-test 

IEC 60601-testniveau Overholdelsesniveau Elektromagnetisk miljø  
Vejledning 

Nærhedsfelter 
fra trådløst  
RF-kommunikations- 
udstyr 
IEC 61000-4-3 

Testniveau 
9 V/m: 710, 745, 780, 
5240, 5500, 5785 [MHz] 
 
27 V/m: 385 [MHz] 
 
28 V/m: 450, 810, 870, 
930, 1720, 1845, 1970, 
2450 [MHz] 
 

 
9 V/m: 710, 745, 780, 
5240, 5500, 5785 
[MHz] 
 
27 V/m: 385 [MHz] 
 
28 V/m: 450, 810, 
870, 930, 1720, 1845, 
1970, 2450 [MHz] 
 

Bærbart og mobilt  
RF-kommunikationsudstyr må 
ikke anvendes tættere på nogen 
del af Pintuition Detector 
inklusive kabler end den 
anbefalede separationsafstand 
beregnet fra ligningen, der passer 
til transmitterens frekvens. 
Anbefalet separationsafstand 
d = 1,2 √P 150 kHz til 80 MHz 
d = 1,2 √P 80 kHz til 800 MHz 
d = 2,3 √P 800 kHz til 2.7 GHz 
hvor P er den maksimale 
udgangseffekt for transmitteren 
i watt (W) ifølge 
transmitterproducenten 
og d er den anbefalede 
separationsafstand i meter (m). 
Feltstyrker fra faste RF-sendere 
som bestemt ved en 
elektromagnetisk undersøgelse3 
skal være mindre end 
overensstemmelsesniveauet 
i hvert frekvensområde4. 
Forstyrrelser kan forekomme 
i nærheden af udstyr mærket 
med følgende symbol: 

 
Bemærkning 1: UT er AC-netspændingen inden påføring af testniveauet. 
Bemærkning 2: ISM-bånd (industrielle, videnskabelige og medicinske bånd) mellem 150 kHz og 80 MHz er 
6,765 MHz til 6,795 MHz, 13,553 MHz til 13,567 MHz, 26,957 MHz til 27,283 MHz og 40,66 MHz til 40,70 MHz.  
Amatørradiobåndene mellem 0,15 MHz og 80 MHz er 1,8 MHz til 2,0 MHz, 3,5 MHz til 4,0 MHz, 5,3 MHz 
til 5,4 MHz, 7 MHz til 7,3 MHz, 10,1 MHz til 10,15 MHz, 14 MHz til 14,2 MHz, 18,07 MHz til 18,17 MHz, 21,0 MHz til 21,4 MHz, 
24,89 MHz til 24,99 MHz, 28,0 MHz til 29,7 MHz og 50,0 MHz til 54,0 MHz. 
Bemærkning 3: Feltstyrker fra faste transmittere, såsom basestationer til radiotelefoner (trådløse) og landmobiltelefonradio, AM- 
og FM-radioudsendelse og tv-udsendelse kan ikke forudsiges teoretisk med nøjagtighed. For at vurdere det elektromagnetiske 
miljø på grund af faste RF-sendere bør en elektromagnetisk undersøgelse af stedet overvejes. Hvis den målte feltstyrke på det 
sted, hvor Pintuition Detector bruges, overstiger det gældende RF-overholdelsesniveau ovenfor, bør Pintuition Detector observeres 
for at kontrollere normal drift. Hvis der observeres en unormal ydeevne, kan det være nødvendigt med yderligere foranstaltninger, 
såsom at dreje eller flytte Pintuition Detector. 
Bemærkning 4: Over frekvensområdet 150 kHz til 80 MHz skal feltstyrkerne være mindre end 3 V/m. 

 

Anbefalet separationsafstand mellem bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr og Pintuition 
Detector 
Pintuition Detector er beregnet til brug i et elektromagnetisk miljø, hvor udstrålede RF-forstyrrelser kontrolleres. 
Kunderne eller brugerne af Pintuition Detector kan hjælpe med at forhindre elektromagnetisk interferens ved 
at opretholde en minimumsafstand mellem bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr (transmittere) og 
Pintuition Detector som anbefalet nedenfor i henhold til kommunikationsudstyrets maksimale udgangseffekt. 
ADVARSEL: Bærbart RF-kommunikationsudstyr (inklusive perifert udstyr såsom antennekabler og eksterne 
antenner) må ikke anvendes nærmere end 30 cm til nogen del af (ME-UDSTYRET eller ME-SYSTEMET), 
inklusive kabler specificeret af producenten. Ellers kan det medføre forringelse af udstyrets ydeevne. 
Nominel maksimal udgangseffekt 
for transmitter i watt (W) 

Separationsafstand i henhold til transmitterens frekvens i meter (m) 
150 MHz til  
80 MHz 
d = 1,2 √P 

80 MHz til  
800 MHz 
d = 1,2 √P 

800 MHz til  
2,7 GHz 
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 
For transmittere med en maksimal udgangseffekt, der ikke er anført ovenfor, kan den anbefalede separationsafstand d i meter (m) 
estimeres ved hjælp af ligningen, der gælder for transmitterens frekvens, hvor P er den maksimale udgangseffekt for transmitteren 
i watt (W) ifølge transmitterproducenten  
Bemærkning 1: Ved 80 MHz og 800 MHz gælder separationsafstanden for det højere frekvensområde.  
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Anbefalet separationsafstand mellem bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr og Pintuition 
Detector 
Bemærkning 2: Disse retningslinjer gælder muligvis ikke i alle situationer. Elektromagnetisk udbredelse påvirkes af absorption 
og refleksion fra strukturer, genstande og mennesker. 
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8 FEJLFINDING  

8.1 FEJLFINDING AF FEJL  
Ved opstart og under normal drift udfører Pintuition Detector forskellige selvkontroller af sine 
interne komponenter. Opdagede problemer angives med en fejlkode. I tilfælde af en fejl skal 
brugeren slukke for strømmen, vente i 30 sekunder og tænde for strømmen igen. 
 
Hvis fejlen fortsætter, skal du notere fejlkoden og softwareversion-id'erne, der er angivet på 
hovedskærmen (se afsnit 3.6 (Tænd for enheden)) og kontakte Sirius Medical Systems eller 
din lokale distributør for at få hjælp. 

8.2 TIPS TIL FEJLFINDING  
Problem Mulig årsag Feedback 

på skærm 
Mulig løsning 

Basisenheden 
tænder ikke 

AC-stikkontakten har 
ingen strøm 

Ingen. Kontroller forbindelserne 

Sprunget sikring Bed en tekniker om at 
kontrollere sikringen, 
se afsnit 7.2. 

Strømkablet er ikke 
tilsluttet korrekt 

Kontroller strømkablet 

Der er ingen lyd Lyden er slået fra 
i systemet 
  

Juster volumen  
(se afsnit 5.4) 

Højtaleren fungerer ikke Ikke relevant. Genstart basisenheden – 
systemet bør producere 
lyd ved opstart 

Basisenheden 
reagerer ikke eller 
er låst fast 

Interferens fra 
elektromagnetisk 
stråling 

Reagerer ikke Øg afstanden mellem 
andet elektrisk udstyr og 
detektoren, og 
1. Tilslut proben igen, eller 
2. Genstart basisenheden 

Basisenheden 
viser ikke sonden 
som tilsluttet 

Sonden er ikke tilsluttet 
(korrekt) til 
basisenheden 

 

Tilslut proben igen 
(se afsnit 5.1)  
Genstart basisenheden  

Intet svar til 
Pintuition Seed 

Kornet er for langt væk Ikke relevant. Flyt proben tættere på 
frøet – se afsnit 5.6 for 
yderligere information. 

Detektionsområdet 
reduceres på grund af 
store metalgenstande 
i nærheden af 
probespidsen 

Hold metalinstrumenter, 
genstande eller andre 
magnetiske forstyrrelser 
mindst 2-5 centimeter væk 
fra spidsen af proben. 

Detektoren skal 
kalibreres 

Udfør en kalibrering 
(afsnit 5.2). 
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Den detekterede 
afstand afviger 
mere end 
foreskrevet under 
gentagen 
systemtest  

Systemfejl Ikke relevant. Stop med at bruge dette 
system. Få teknisk 
assistance fra Sirius 
Medical Systems, eller 
kontakt din lokale 
distributør. Se det næste 
afsnit.  

8.3 FÅ TEKNISK ASSISTANCE  
For teknisk information og assistance, kontakt:  
Sirius Medical Systems B.V.  
High Tech Campus 41  
5656 AE Eindhoven 
The Netherlands 
URL: www.sirius-medical.com/support  
Kundeservice: support@sirius-medical.com  
 

http://www.sirius-medical.com/support
mailto:support@sirius-medical.com
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