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Hvordan  
kalibrerer man?

Hold proben loddrett opp og minst 30 centimeter unna ethvert annet utstyr. Trykk på 
kalibreringsknappen, og slipp den. Hold proben stille. Kalibreringen varer ca. 5 sekunder

Når skal  
det kalibreres? Før hver ny pasient og når systemet angir det. 

Ikke noe signal? Utfør lett palpasjon (trykk) på vevet med proben for å redusere avstanden mellom Pintuition 
Probe og Pintuition Seed.

Sterilitet? Pintuition Probe er ikke et sterilt medisinsk utstyr. Du må alltid beskytte proben med et nytt,  
lovlig markedsført, sterilt deksel før du bruker den i et sterilt område.

Merk: Numrene er ikke fortløpende. De viser til de øvrige instruksene i bruksanvisningen. Se seksjon 3. 

SIRIUS PINTUITION DETECTOR
Hurtigveiledning
Advarsel! Denne veiledningen er ikke ment å erstatte den fullstendige bruksanvisningen. Les hele bruksanvisningen 
som fulgte med Pintuition Detector før første gangs bruk. Du finner siste versjon på www.sirius-medical.com/support. 
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1 INNLEDNING 
Sirius Pintuition Detector (Pintuition Detector) inngår i Sirius Pintuition Localization System 
(Pintuition System). 
Pintuition Detector består av Pintuition Base Unit (SPBU), en tilkoblet kabel, en avtakbar 
Pintuition Probe (SPP) og Pintuition Test Kit (SPTK).  
Pintuition Detector er beregnet på å detektere avstanden til og retningen mot et preoperativt 
implantert Pintuition Seed og gi brukeren denne informasjonen til brukeren med en grafisk og 
digital gjengivelse i millimeter på basisenhetens display samt via en hørbar tilbakemelding.  
Merk: Pintuition Seed behandles ikke i denne bruksanvisningen.  

 

Advarsel. Pintuition Seed leveres med en egen bruksanvisning som må leses 
i sin helhet før du bruker Pintuition System. Se www.sirius-medical.com/support 

Pintuition Base Unit er en stasjonær bordenhet som er koblet til nettstrøm. 
Pintuition Probe er en håndholdt avtakbar enhet som skal brukes preoperativt for å planlegge 
incisjon, og intraoperativt når den er beskyttet med en steril hylse for å assistere ved kirurgi. 
Proben er koblet til Pintuition Base Unit med en kabel. 
Bare godkjente enheter som er produsert av Sirius Medical Systems, kan detekteres pålitelig 
med Pintuition Detector. 
Tiltenkte brukere av Pintuition Detector er kirurger og andre behørig kvalifiserte medlemmer 
av operasjonsteamet. Systemet er beregnet på bruk i operasjonsrom.  

 

Advarsel. Pintuition Detector skal brukes av kirurger og/eller andre medlemmer 
av operasjonsteamet med riktige kvalifikasjoner og adekvat opplæring. Sirius 
Medical Systems fraskriver seg ethvert ansvar hvis Pintuition Detector brukes 
på feil måte eller av personer med utilstrekkelige kvalifikasjoner. 

Denne bruksanvisningen inneholder en detaljert beskrivelse av hvordan man bruker Pintuition 
Detector og hvordan man utfører vedlikehold og feilsøking. 
Det er obligatorisk å lese hele denne bruksanvisningen før man bruker Pintuition Detector. 

1.1 BRUK  
Pintuition System er utformet for å være et magnetisk system for lokalisering av mykvev. 
Pintuition Seed er indisert for preoperativ perkutan implantasjon i mykvev (f.eks. glandulært, 
fibrøst eller fett vev i bryst; lymfeknuter i armhule- og lyskeregionen; subkutant vev og 
skjelettmuskelvev) for midlertidig merking (<180 dager) av et vev av interesse (f.eks. tumor 
eller mistenkt lesjon) indisert for kirurgisk fjerning.  
Ved hjelp av Pintuition Detector som magnetisk assistanse eller, alternativt, bildeassistanse 
(ultralyd eller røntgen) kan Pintuition Seed lokaliseres intraoperativt og fjernes sammen med 
vev av interesse. 

1.2 KONTRAINDIKASJONER OG BRUKSBEGRENSNINGER 

 

Advarsel. Pintuition Seed må ikke brukes i andre vev enn de som er angitt under 
"Bruk". Produktet må for eksempel ikke brukes i organer, lever, 
sentralnervesystemet, vaskulærsystemet, hjerte, lunger, øyne eller hjerne. 
Vær oppmerksom på at denne listen ikke er uttømmende. 
Du må ikke bruke Pintuition Seed i vev som er klinisk bevist å være infisert.   

 

Advarsel. Hold minst 5 cm avstand mellom Pintuition Seed og alle implanterte 
aktive enheter som en pacemaker, kardioverter defibrillator eller annet elektrisk 
drevet implantat 

http://www.sirius-medical.com/support
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Pintuition System skal kun brukes på personer fra 12 år og over. Det er ingen andre 
restriksjoner når det gjelder pasientenes kjønn, vekt, helse eller tilstand. 

1.3 MULIGE KOMPLIKASJONER OG BIVIRKNINGER 
Ved rutinemessig bruk kan det når som helst skje komplikasjoner under eller etter 
lokaliseringsprosedyren.  
Mulige komplikasjoner omfatter, men er ikke begrenset til: hematom, serom, blødning, 
infeksjon, skader på nærliggende vev, allergisk reaksjon og smerte. 

1.4 KOMPATIBLE KOMPONENTER  
Følgende komponenter trengs for riktig bruk av Pintuition Detector 

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

 
Følgende elementer kan brukes sammen med Pintuition Detector, men er ikke påkrevd for 
normal bruk: 
 

• Pintuition probeholder (SPPH) 
• Pintuition oppbevaringsboks (SPSC) 

 
Det er ikke lov å bruke andre deler. 

1.5 BRUKSPRINSIPP 
Pintuition Detector er en elektrisk medisinsk enhet som brukes under kirurgi for å detektere 
retning mot av og avstand til et magnetisk implantat som er sertifisert av Sirius Medical 
Systems (f.eks. Pintuition Seed).  
Bruksprinsippet er magnetisme. Pintuition Probe inneholder følsomme sensorer som måler 
det magnetiske feltet. Basisenheten behandler disse målingene og angir avstanden og 
retningen mellom proben og Pintuition Seed med visuell og hørbar tilbakemelding.  
Den detekterte avstanden og retningen er oppgitt numerisk (i mm) og grafisk og 
lydtilbakemeldingen endres ut fra detektert lokasjon av frøet (både avstand og retning).  
Pintuition Test Kit er et tilbehør som kan brukes til å bekrefte at Pintuition Detector 
fungerer riktig. 

1.6 FORKLARING PÅ SYMBOLER 
Symbol Beskrivelse 

 

Dette symbolet betyr at brukerne av enheten skal lese hele bruksanvisningen før første 
gangs bruk. 

 
Dette symbolet betyr at brukerne av enheten skal lese hele bruksanvisningen før første 
gangs bruk. 

 
Dette symbolet angir temperaturgrensene, dvs. ved transport eller bruk. 

 
Dette symbolet angir fuktighetsgrensene, dvs. ved transport eller bruk. 

 
Dette symbolet angir trykkgrensene, dvs. ved transport eller bruk. 

 

Dette symbolet angir at denne enheten skal kasseres i samsvar med direktiv 2012/19/EU 
om kassering av elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE-direktivet). Enheten må ikke kasseres 
som usortert kommunalt avfall. 

 
Dette symbolet indikerer at enheten er en medisinsk enhet. 
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Beskrivelse 

 
Dette symbolet angir enhetens unike serienummer. For Pintuition Probe inneholder 
formatet produksjonsdatoen som følger: 3YYWWD.  

 
Dette symbolet angir enhetens referansekode eller katalognummer. 

 
Dette symbolet angir at Pintuition Probe er en påført del av BF-type i henhold til normen 
IEC 60601-1 om elektrisk sikkerhet. 

 

Dette symbolet angir at enheten er utviklet i samsvar med EU-direktivet 93/42/EØF om 
medisinske enheter. "0344" er identifikasjonen av notifisert kontrollorgan.  

 
Dette symbolet angir den lovlig registrerte produsenten. 

 
Dette symbolet angir produksjonsdatoen. 

 

Dette symbolet angir en advarsel. Brukere må følge alle advarsler nøye for å unngå 
alvorlige skader på seg selv eller pasientene. 

 

Dette symbolet angir en forsiktighetsregel. Brukerne må ta alle forholdsregler for å hindre 
mindre eller moderate skader på seg selv eller pasientene.  

 
Dette symbolet angir kalibrering. Det finnes også på Pintuition Base Unit. 

 Dette symbolet angir en sikring. 

 
Dette symbolet indikerer for FDA-regulerte geografier at enheten bare er ment for resept. 

2 SIKKERHET  
Denne seksjonen inneholder viktig sikkerhetsinformasjon.  
 

Det kreves at brukeren har lest og forstått alle advarsler og forsiktighetsregler 
samt hele bruksanvisningen før Pintuition Detector brukes 

2.1 ADVARSLER 

 

Advarsel. Hvis du ikke går grundig gjennom og følger opplysningene i denne 
bruksanvisningen, kan det medføre potensiell fare for pasienten og/eller 
brukeren. 

 

Advarsel. Ikke bruk Pintuition Detector på andre vev enn de som er angitt under 
"Bruk". Du må ikke bruke enheten i sentralnervesystemet, vaskulærsystemet, 
hjerte, lunge, øyne eller hjerne eller i vev som er klinisk påvist å være infisert.  

 

Advarsel. Pintuition Base Unit må være riktig jordet for å sikre pasientsikkerhet. 
For å unngå risiko for elektrisk sjokk må dette utstyret bare kobles til en 
nettstrømforsyning med beskyttende jording. For å unngå elektrisk sjokk plugger 
du strømledningen til en kontakt med riktig kabling. Bruk kun strømledningen 
som fulgte med basisenheten og forviss deg om at strømledningen er i god 
stand.  
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Advarsel. Ingen endring av dette utstyret er tillatt. Du må ikke åpne eller reparere 
Pintuition Base Unit eller Pintuition Probe. Åpning kan eksponere farlige 
elektriske komponenter. Du må alltid ta kontakt med Sirius Medical Systems 
angående service.  

 

Advarsel. Bruk av andre tilbehør, transducere, sensorer og kabler enn de som 
er spesifisert, kan medføre økt elektromagnetisk utslipp og/eller redusert 
elektromagnetisk immunitet for utstyret og/eller Pintuition Detector. 

 

Advarsel. Pintuition Detector bør ikke brukes ved siden av eller oppå/under annet 
utstyr. Hvis dette ikke kan unngås, må Pintuition Detector observeres for å sjekke 
at den fungerer normalt i konfigurasjonen den vil bli brukt i. 

 

Advarsel. Du må alltid slå av og koble fra Pintuition Base Unit og Pintuition Probe 
før rengjøring. 

 

Advarsel. Du må ikke prøve å utføre service eller vedlikehold mens Pintuition 
Detector er i bruk. 

 

Advarsel. Du må ikke helle flytende rengjøringsmidler over, i eller på Pintuition 
Base Unit. 

 
Advarsel. Du må ikke koble en våt Pintuition Probe til Pintuition Base Unit. 

 

Advarsel. Du må alltid se etter tegn på skader på instrumentet før du bruker det. 
Hvis instrumentet er skadet eller gir uventet dårlige ytelse og/eller ikke fungerer 
som det skal, må du ta det ut av bruk og sørge for at det blir reparert før du 
begynner å bruke det igjen.  

 

Advarsel. Du må alltid følge instruksene som fulgte med rengjørings- og 
desinfiseringsmidlene. Vent til rengjørings- eller desinfiseringsmidlet tørker 
før du bruker den sterile hylsen. Bruk bare lovlig solgte rengjørings- og 
desinfiseringsmidler. 

 

Advarsel. Ha alltid en egnet, lovlig solgt, steril hylse på før du bruker Pintuition 
Probe i et sterilt felt 

 

Advarsel. Pintuition Probe er ikke egnet for autoklav; dette vil føre til alvorlige 
skader på Pintuition Probe. Hvis den avtakbare Pintuition Probe legges i autoklav, 
bortfaller garantien. 

 

Advarsel. Du må alltid erstatte en ekstern sikring med en sikring av den typen og 
med den kapasiteten som er angitt i seksjon 7 (Tekniske spesifikasjoner). 

 

Advarsel. Vær oppmerksom på at Pintuition Seed kan tiltrekkes av og klebe seg 
til metallgjenstander som kniver eller skalpeller når disse føres innen en avstand 
på ca. 5 mm fra frøet.  

 

Advarsel. Pintuition Detector er ikke egnet for bruk i nærvær av et brennbart 
bedøvelsesmiddel 

 

Advarsel. Ikke berør kontaktene på kontakten til Pintuition Probe-kontakten og 
pasienten samtidig. 
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2.2 FORSIKTIGHETSREGLER 

 

OBS! Det er svært viktig å sørge for å fjerne alle magnetiske forstyrrelser nær 
proben under rutinemessig bruk. 

 

OBS! Kalibrer Pintuition Detector før hver ny pasient og når enheten gir uventede 
resultater.  

 

OBS! Pass på å unngå at Pintuition Probe faller ned eller behandles brutalt, enten 
det er ved normal bruk eller under lagring og transport. Hvis proben faller ned, må 
du kontrollere at den fungerer riktig ved hjelp av testkitet som fulgte med, ved 
å følge systemtestprosedyren. 

 

OBS! Pass på å unngå at Pintuition Base Unit faller ned eller behandles brutalt, 
enten det er ved normal bruk eller under lagring og transport. Hvis Pintuition Base 
Unit faller ned, må du få en spesialist til å bekrefte at den fungerer riktig. 

 

OBS! Håndter Pintuition Probe varsomt. Unngå å bøye kabelen skarpt. Dette kan 
skade den.  

 

OBS! For optimale resultater må du være svært påpasselig når Pintuition 
Detector brukes nær eksterne magnetiske gjenstander eller metallgjenstander, 
da disse kan generere forvirrende signaler. Ved tvil må brukeren foreta 
en evaluering av driftsmiljøet på stedet før instrumentet brukes. 

 
OBS! Deteksjonsavstanden til Pintuition Detector er opptil 50 mm. 

 

OBS! Pintuition Detector skal brukes av autoriserte kirurger og/eller andre 
medlemmer av operasjonsteamet med riktige kvalifikasjoner og adekvat 
opplæring.  

 

OBS! Pintuition Base Unit skal utelukkende brukes med Pintuition Probe og 
Pintuition Seed produsert av Sirius Medical Systems. 

 

OBS! Bruk Pintuition Detector i det angitte temperaturområdet, se 
seksjon 7 (Tekniske spesifikasjoner). Bruk utenfor det angitte 
temperaturområdet kan føre til redusert presisjon 

 

OBS! Bruk Pintuition Detector i det angitte fuktighetsområdet, se seksjon 
7 (Tekniske spesifikasjoner).  

 

OBS! Dette utstyrets utstrålingskarakteristikker gjør det egnet for bruk 
i industrielle områder og på sykehus (CISPR 11 klasse A). Hvis det brukes 
i et boligmiljø (der CISPR 11 klasse B normalt kreves), er det mulig at utstyret 
ikke tilbyr tilstrekkelig beskyttelse for radiofrekvente kommunikasjonstjenester. 
Brukeren kan da trenge å treffe korrigerende tiltak, som f.eks. å flytte eller snu 
utstyret. 

 

OBS! Hvis  det usannsynlige skulle skje at Pintuition Detector under bruk låses 
fast og ikke kan brukes grunnet elektromagnetiske forstyrrelser fra andre 
enheter, må du koble fra Pintuition Probe og deretter koble til igjen. Pass på å øke 
avstanden til den andre enheten, inkludert eventuelle kabler. 

 

OBS! Pintuition Base Unit kobles fra ved hjelp av strømbryteren bak på enheten, 
etterfulgt av nettstrømkontakten. Unngå å plassere enheten slik at det er 
vanskelig å utføre frakobling. 
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OBS! Hvis det usannsynlige skulle skje at Pintuition Detector under bruk låses 
fast og ikke kan brukes grunnet elektrostatisk utlading, må du koble fra Pintuition 
Probe og deretter koble til igjen. Pass på å unngå at det bygges opp lading 
under bruk. 

 

OBS! Hvis Pintuition Seeds plasseres nær hverandre (<50 mm), kan det redusere 
deteksjonsområdet eller presisjonen. Hvis det trengs flere frø, må du plassere 
dem med tilstrekkelig avstand mellom dem og/eller gå varsomt frem.  
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3 INSTALLASJON OG GRUNNLEGGENDE BRUK AV PINTUITION DETECTOR 

3.1 UTPAKKING OG KONTROLL  
Følgende deler er inkludert i Pintuition Base Unit-pakken:  

• Pintuition Base Unit (SPBU) 
• Strømledning  
• Bruksanvisning (dette dokumentet) 

 
Følgende deler er inkludert i Pintuition Probe-oppbevaringsetuiet: 

• Pintuition Probe (SPP) 
• Pintuition Test Kit (SPTK) 

Undersøk nøye hver del når du har pakket den ut, og se etter eventuelle skader som kan ha 
oppstått under transporten.   
Ikke prøv å installere Pintuition Detector hvis noe er skadet eller defekt. 
Det anbefales å rengjøre og desinfisere proben før første gangs bruk, i henhold til instruksene 
i seksjon 5 (Ny behandling – rengjøring og desinfisering).  
Ta kontakt med Sirius Medical Systems hvis noe er skadet eller defekt. 

3.2 BESKRIVELSE AV ENHETEN 

3.2.1 PINTUITION BASE UNIT – FORSIDE 

 
Figur 1: Pintuition Base Unit – forside 

ID Del Beskrivelse 

1 Pintuition Base Unit Enheten 

2 Display Gir visuell tilbakemelding til brukeren. 

3 Volumkontrollknapp For å kontrollere volumet, se seksjon 4.4 (Justering 
av volumet) 

4 Kalibreringsknapp For å starte kalibrering, se seksjon 4.2 (Kalibrering av 
Pintuition Detector) 

5 Kontaktport  For å koble til Pintuition Probe, se seksjon 4.1 
(Tilkobling av Pintuition Probe) 
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3.2.2 PINTUITION BASE UNIT – BAKSIDE  

 
Figur 2 Pintuition Base Unit – bakside 

ID Del Beskrivelse 

1 Pintuition baseenhet Enheten 

6 Strømbryter Bryter for å slå strømmen på/av Pintuition Base Unit 

7 Ekstern sikring  Deksel over sikringen tilgjengelig for brukeren 

8 Strøminntak Koblingsinntak for elektrisk strømledning, se seksjon 
3.5 (Koble enheten til strøm). 

9 Produktetikett Pintuition 
Base Unit 

Inneholder informasjon om Pintuition Base Unit 

3.2.3 PINTUITION BASE UNIT – SKJERMGRENSESNITT 

 
Figur 3: Pintuition Base Unit – skjermgrensesnitt 

ID Del Beskrivelse 

10 Avstandsmåling og 
retning 

Numerisk avstand til implanterte frø i millimeter: 
Grafisk visning av retning mot frøet, se avsnitt 4.7 
((Pintuition GPSDetect™: Deteksjon, retning og 
nøyaktighet 

11 Pintuition Probe-status Identifikasjon av riktig tilkoblet og fungerende 
Pintuition Probe  

12 Volumstatus Identifikasjon av volumstatus.  
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3.2.4 PINTUITION PROBE (PÅFØRT DEL, TYPE BF) 

 
Figur 4: Pintuition Probe 

ID Del Beskrivelse 

13 Pintuition Probe  For å detektere Pintuition Seed 

14 Kabel For å lage en tilkobling mellom Pintuition Base Unit 
og Pintuition Probe. 

15 Produktetikett Pintuition 
Probe 

Gir informasjon om Pintuition Probe 

16 Kontakt For å koble Pintuition Base Unit til Pintuition Probe, 
se seksjon 4.1 (Tilkobling av Pintuition Probe) 

3.2.5 PINTUITION TEST KIT  

 
Figur 5: Pintuition Test Kit 

3.2.6 LYD 
Basisenheten genererer alltid en lydtone under oppstart for å bekrefte at lyden virker. Under 
normal drift, når frø er detektert, gerererer basisenheten sekvenser av toner (pip) der: 

• Frekvensen er relatert til retning (høyere når rettet mot frøet) 
• Pause mellom pipetonene er relater til avstand (kortere når avstanden mellom frøet 

og proben er lavere) 

ID Del Beskrivelse 

17 Pintuition Test Kit  For å bli satt i kontakt med Pintuition Probe-hodet 
under systemtesten, se seksjon 4.3 (Systemtest: 
Bruk av testkitet). 

18 Produktetikett for testkit Gir informasjon om testkitet 
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ID Del Beskrivelse 

A1 Oppstart Et pip genereres for å angi at oppstart fungerte og 
at proben ble riktig koblet til etter oppstart. 

A2 Avstand til frø En serie pip genereres. Pausen mellom dem 
avhenger av den detekterte avstanden mellom frøet 
og proben 

3.3 TRANSPORT OG LAGRING 

 

OBS! Pass på å unngå at Pintuition Probe faller ned eller behandles brutalt, enten 
det er ved normal bruk eller under lagring og transport. Hvis proben faller ned, må 
du kontrollere at den fungerer riktig ved hjelp av testkitet som fulgte med. 

 

OBS! Pass på å unngå at Pintuition Base Unit faller ned eller behandles brutalt, 
enten det er ved normal bruk eller under lagring og transport. Hvis Pintuition Base 
Unit ned, må du få en spesialist til å bekrefte at den fungerer riktig  

3.4 INSTALLASJON 
Pintuition Base Unit (1) må plasseres på en stabil, jevn overflate, fortrinnsvis unna direkte 
sollys. Se seksjon 7 (Tekniske spesifikasjoner) når det gjelder bruksbegrensninger knyttet til 
miljøet. 

 

Advarsel. Pintuition Detector bør ikke brukes ved siden av eller oppå/under annet 
utstyr. Hvis dette ikke kan unngås, må Pintuition Detector observeres for å sjekke 
at den fungerer normalt i konfigurasjonen den vil bli brukt i. 

3.5 KOBLE ENHETEN TIL STRØM 

 

Advarsel. Basisenheten må være riktig jordet for å garantere pasientens 
sikkerhet. For å unngå risiko for elektrisk sjokk må dette utstyret bare kobles til 
en nettstrømforsyning med beskyttende jording. For å unngå elektrisk sjokk 
plugger du strømledningen til en kontakt med riktig kabling. Bruk kun 
strømledningen som fulgte med basisenheten og forviss deg om at 
strømledningen er i god stand.  

1. Kontroller at Pintuition Base Unit (1) er slått av før du kobler til strømledningen, 
ved å sette strømbryteren (6) på baksiden på "Off" (eller O).  

2. Instrumentet får strøm via en standard nettstrømtilførsel. Kontroller at AC-uttaket 
er riktig jordet og leverer spesifisert spenning og frekvens, se seksjon 7 (Tekniske 
spesifikasjoner) for ytterligere detaljer.  

3. Koble strømledningens hunkontaktende til AC-strøminntaket (8) bak på basisenheten (1). 
Plugg strømledningens hunkontaktende inn i et riktig jordet AC-strømuttak.  

3.6 SLÅ ENHETEN PÅ 
Slik slår du enheten på: 

1. Skyv strømbryteren (6) bak på Pintuition Base Unit (1) fra posisjonen "O" til "1". 
2. Når Pintuition Base Unit (1) starter, viser displayet (2) et oppstartsskjermbildet med 

Sirius Medical Systems-logoen og basisenhetens programversjon (i hjørnet nederst til 
venstre) og Probe-programversjonen (i hjørnet nederst til høyre). 
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Merk. Det er ikke nødvendig å koble til proben før du slår enheten på. Se seksjon 
4.1 - Tilkobling av Pintuition Probe for ytterligere instrukser.  

 

3.7 SLÅ ENHETEN AV  
Slik slår du enheten av: 

1. Skyv strømbryteren (6) bak på basisenheten fra posisjonen "1" til "O". Basisenhetens 
display (2) blir svart, og systemet avsluttes.  

2. Koble fra strømtilførselen  
Basisenheten kan nå transporteres trygt og lagres. 
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4 BRUK AV PINTUITION DETECTOR  

4.1 TILKOBLING AV PINTUITION PROBE  
Bruk av Pintuition Detector forutsetter at proben er koblet til basisenheten. Proben kan kobles 
til før eller etter systemoppstart. Koble til proben: 

1. Still inn den hvite pilen på kontakten (16) med den hvite pilen på probens kontaktport 
(5).  

2. Skyv kontakten varsomt inn i porten til den klikker på plass.  

 
Figure 6: Visning (2) når systemet startes uten tilkoblet sonde. 

 
Figur 7: Kontakt (16) med hvite innrettingspil. 

Hvis proben er riktig tilkoblet, viser hjørnet øverst til venstre (11) på basisenhetens display (2) 
et grønt probe-ikon. 
Hvis proben ikke er (riktig) tilkoblet, er ikonet rødt. 
Hvis probe-tilkoblingen feiler, må du koble den til igjen helt til displayet (2) viser at den er blitt 
riktig tilkoblet (11). 
Hvis problemet vedvarer, se seksjon 8 (Feilsøking). 

4.2 KALIBRERING AV PINTUITION DETECTOR 

 

OBS! Kalibrer Pintuition Detector før hver ny pasient og når enheten gir uventede 
resultater.  

Hvis Pintuition Probe (13) er riktig tilkoblet og Pintuition Base Unit (1) er slått på, vil Pintuition 
Base Unit (1) kreve kalibrering før det utføres målinger. Skjermen vil angi dette ved å vise et 
ikon med en rød vekt. 

  
Figur 7: Informasjon på displayet når detektoren krever kalibrering (venstre) og når kalibreringen pågår (høyre) 

Slik utfører du kalibrering: 

1. Hold proben loddrett og minst 30 centimeter unna ethvert elektrisk utstyr eller andre 
magnetiske forstyrrelser. 

2. Trykk én gang på kalibreringsknappen (4) på basisenheten (1) og slipp den. 
3. Systemet starter kalibreringsprosedyren, og vektikonet på displayet (2) vil endre farge 

og vise kalibreringsfremdriften. Kalibreringsprosedyren varer ca. 5 sekunder  
4. Når kalibreringen er ferdig, går Pintuition Base Unit (1) over til normal drift, 

og displayet (2) viser en angivelse i millimeter ("mm") (10)  
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Merk. Pass på å holde proben stille under kalibreringen, ellers kan ytelsen 
svekkes.  

 

Merk. Kalibreringsprosedyren kan gjentas under bruk hvis systemet gir et 
utilstrekkelig deteksjonsområde.   

4.3 SYSTEMTEST: BRUK AV TESTKITET 
Pintuition Detector leveres med et testkit (17).  
Pintuition Test Kit (17) inneholder en Pintuition Seed på en forhåndsbestemt avstand 
på 20 mm. Enheten kan brukes til å bekrefte at Pintuition Detector fungerer riktig.  
For å utføre systemtesten, se Figur 9: 

1. Kalibrer detektoren ved å følge instruksene i 
seksjon 4.2 (Kalibrering av Pintuition 
Detector).  

2. Sett probespissen (13) i testkitets (17) hulrom.  
3. Hold opp proben med testkitet.  
4. Basisenhetens display (2) angir en avstand 

i millimeter.  
4a. Hvis avstanden på displayet (2) avviker 

mindre enn 2 mm (akseptabelt område: 
18 – 22 mm) fra avstanden som er angitt 
på testkitets etikett (18), er systemets 
ytelser tilfredsstillende. Displayet kan 
enten vise en grønn sirkel eller et grønt kryss som omgir avstanden, begge deler 
er akseptabelt. 

4b. Hvis den detekterte avstanden avviker mer enn foreskrevet, må du gjenta 
systemtestprosedyren. Hvis problemet vedvarer, se seksjon 8 (Feilsøking). 

4.4 JUSTERING AV VOLUMET 
Utgangsvolumet på Pintuition Base Unit kan justeres ved å dreie volumkontrollknappen (3) på 
basisenheten (1). 
En bevegelse med urviseren vil øke volumet. 
En bevegelse mot urviseren vil senke volumet.  
Hvis volumet er helt nede, viser volumindikatoren på skjermen (12) at lyden er slått av.  

4.5 PÅFØRING AV STERIL HYLSE  

 

Advarsel. Ha alltid en egnet, lovlig solgt, steril hylse på før du bruker Pintuition 
Probe i et sterilt felt. 

Pintuition Probe (13) kan bare brukes uten en steril hylse på den intakte huden FØR det 
kirurgiske inngrepet starter, for eksempel for å planlegge incisjonen.  
Proben (13) er ikke en steril medisinsk enhet og må alltid dekkes med en lovlig solgt, egnet, 
steril hylse ved bruk i det sterile feltet.  
Slik bruker du den sterile hylsen: 

Figur 8: Utføre en systemtest (innfelt: display (2)) 
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1. Pakk ut hylsen og flytt den til det sterile området med en aseptisk metode. 
2. Dekk proben (13) og probens kabel (14) med den sterile hylsen minst over hele 

lengden til det sterile området.   
3. Fest hylsen til et punkt utenfor det sterile feltet for å hindre kontaminering av det 

sterile området.  
Proben (13) er nå klart til bruk i det sterile området. 
 

4.6 HVILEMODUS 
Pintuition-proben er designet for å detektere når den er i bruk. 
Når systemet detekterer at proben ikke er i bruk, for eksempel når den er posisjonert liggende 
på en overflate i noen sekunder, vil enheten gå inn i hvilemodus. I hvilemodus vil enheten ikke 
gi hørbare eller visuelle tilbakemeldinger, og displayet (2) vil vise et halvmåneikon. 
For å vekke enheten, plukker du opp proben med en kort bevegelse, og den vil umiddelbart 
gjenoppta normal drift. 

 
Figure 9: Skjerm (2) når enheten er i hvilemodus. 

4.7 PINTUITION GPSDETECT™:  DETEKSJON, RETNINGSINNSTILLING OG PRESISJON  

 
OBS! Deteksjonsavstanden til Pintuition Detector er opptil 50 mm. 

Pintuition Detector med GPSDetect™ gir tilbakemelding om avstandsdeteksjon i millimeter fra 
det implanterte Pintuition Seed.  
Pintuition Detector har en deteksjonsavstand på opptil 50 mm. 
I tillegg er Pintuition Detector med GPSDetect™ beregnet på retningsdeteksjon, se figur 11 
nedenfor:  
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Figur 11: Retningsbestemt prinsipp for GPSDetect™-programvaren. Venstre bilde viser Pintuition Seeds på forskjellige 
steder (A-E) i forhold til sondespissen. Skjermene til høyre viser forventet systemtilbakemelding for hver av disse 
stedene. 
Når frøet detekteres i en avstand <35 mm, i tillegg til å gi den detekterte avstanden, vil 
systemet grafisk indikere om sonden peker mot frøet ('på målet') ved å bruke følgende 
moduser: 

• Utenfor målet: en hvit stolpe der bredden indikerer hvor langt unna målet du peker 
(smalere betyr stadig mer på målet). 

• På målet (18 mm sylinder): en grønn ring som omgir avstandsindikasjonen når frøet 
detekteres innenfor en 18 mm sylinder langs sondeaksen (samme diameter som 
sonden). 

• TargetLOCTM (7 mm sylinder): et grønt trådkorsikon som omgir 
avstandsindikasjonen når frøet oppdages innenfor en 7 mm sylinder langs sondens 
sentrale akse 

Pintuition Detector har en deteksjonspresisjon som avhenger av avstanden mellom frøet og 
Pintuition-proben, i henhold til følgende tabell: 
 

Avstand (mm) Presisjon 

0 – 20 mm ± 1mm 

20 – 30 mm ± 2mm 

30 – 40 mm ± 4mm 

40 – 50 mm ± 5mm 

4.8 KIRURGISK PROSEDYRE 

 

OBS! Det er svært viktig å sørge for å fjerne alle magnetiske forstyrrelser nær 
proben under rutinemessig bruk. 

 

OBS! Du må alltid kalibrere detektoren før hver bruk ved å følge instruksene 
i seksjon 4.2 (Kalibrering av Pintuition Detector). 

 
Merk.    
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4.8.1 FORBEREDELSE AV PROSEDYREN 
1. Kontroller at proben er riktig koblet til systemet ved å følge instruksene i seksjon 4.1 

(Tilkobling av Pintuition Probe). 
2. Kalibrer detektoren ved å følge instruksene i seksjon 4.2 (Kalibrering av Pintuition 

Detector). 
3. Utfør systemtesten ved å følge instruksene i seksjon 4.3 (Systemtest: Bruk av 

testkitet). 
4. Kontroller at lyden er slått på i henhold til instruksene i seksjon 4.4 (Justering av 

volumet) og at displayet (2) er godt leselig. 

4.8.2 PREOPERATIVT – KIRURGISK PLANLEGGING (IKKE NOE STERILT OMRÅDE)  
1. Før probens (13) spiss til huden nær der vevet av interesse befinner seg. Skann 

probespissen over området til du oppnår et stabilt signal.  
2. Når et signal er oppnådd, viser displayet (2) avstanden mellom probespissen og 

Pintuition Seed, og basisenheten vil gi hørbar tilbakemelding. For veiledning, se 
deteksjonskarakteristikkene i seksjon 4.6 (Deteksjon, retningsinnstilling og presisjon).   

3. Sjekk deteksjonen av frøet, og planlegg den kirurgiske incisjonen 

 

Merk. Hvis det ikke detekteres noe signal, trykker du varsomt (palper) med 
proben for å redusere avstanden mellom probens (13) hode og Pintuition Seed, 
se også seksjon 4.6 (Deteksjon, retningsinnstilling og presisjon). 

4.8.3 PREOPERATIVT – STERIL DRAPERING FOR FORBEREDELSE FOR BRUK I DET STERILE 
OMRÅDET  

 

Advarsel. Ha alltid en egnet, lovlig solgt, steril hylse på før du bruker Pintuition 
Probe i et sterilt felt. 

1. Påfør en steril hylse i henhold til instruksene i seksjon 4.5 (Påføring av steril hylse). 

4.8.4 PERIOPERATIVT – UNDER KIRURGI (BRUK I STERILT OMRÅDE)  

 

Advarsel. Vær oppmerksom på at Pintuition Seed kan tiltrekkes av og klebe seg 
til metallgjenstander som kniver eller skalpeller når disse føres innen en avstand 
på ca. 5 mm fra frøet.  
Planlegg kirurgisk metode nøye for å unngå å skjære for nært frøet. Hvis det 
er nødvendig å skjære i nærheten av frøet: Skjær først bort fra og så mot frøet, 
i samsvar med følgende tegning. 

 

 

OBS! Deteksjonsområdet kan bli negativt påvirket av metallinstrumenter 
(kirurgiske instrumenter) som er svært nær probespissen. Hvis deteksjonen er 
vanskelig, må du prøve å holde metallinstrumenter, andre metallgjenstander eller 
andre kilder til magnetisk forstyrrelse minst 2–5 centimeter fra probens spiss. 

Frø innenfor vev av 
interesse 

Frø utenfor vev av 
interesse 

Vev av 
interesse 

Foreslått kirurgisk metode Foreslått kirurgisk metode 
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OBS! Hvis Pintuition Seeds plasseres nær hverandre (<50 mm), kan det redusere 
deteksjonsområdet eller presisjonen. Hvis det trengs flere frø, må du plassere 
dem med tilstrekkelig avstand mellom dem og/eller gå varsomt frem.  

 

Advarsel. Pintuition Detector er ikke egnet for bruk i nærvær av et brennbart 
bedøvelsesmiddel 

 

Advarsel. Ikke berør kontaktene på kontakten til Pintuition Probe-kontakten og 
pasienten samtidig. 

1. Bruk Pintuition Detector så mange ganger som nødvendig under kirurgi som en 
veiledning til vevet av interesse.  

2. Utfør en eksisjon av vevet av interesse som er markert med frøet 
3. Bekreft frøets nærvær i den eksiserte prøven ved å trykke probens (13) spiss varsomt 

mot prøven og evaluere frøets nærvær.  
4. Bekreft at det ikke finnes frø i det kirurgiske området ved å sveipe proben (13) i og 

rundt det kirurgiske området for å evaluere fravær av signal.  

4.8.5 POSTOPERATIVT – PATOLOGISK BEHANDLING 
1. Fjern den avtakbare sterile hylsen fra proben, og kast den i henhold til institusjonens 

prosedyrer for biologisk farlig avfall.  
2. Rengjør og desinfiser proben ved å følge instruksene i seksjon 5.2 (Pintuition Probe).  
3. Under patologisk behandling av det eksiserte vevet: 

3a. Hvis frøet hentes inn, kan det kasseres i henhold til institusjonens prosedyrer 
for biologisk farlig avfall.  

3b. Hvis frøet ikke hentes inn, kan det lagres i prøven.  

 
Merk. Det er ikke obligatorisk å hente inn Pintuition Seed fra prøven.  

4.9 FRAKOBLING AV PROBEN 
Probekontakten (16) er utstyrt med en låsemekanisme 
for å hindre ufrivillig frakobling av proben under 
rutinemessig bruk. 
Slik kobler du fra:  

1. Grip kontakten (16) mellom tommelen og 
pekefingeren  

2. Trekk kontakten varsomt mot deg i retningen 
til den hvite pilen på kontakten (16).  

  
Figur 10: Frakobling av proben 
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5 NY BEHANDLING – RENGJØRING OG AVANSERT DESINFISERING 

 
Advarsel. Ikke koble en våt probe til basisenheten. 

 

Advarsel. Du må alltid følge instruksene som fulgte med rengjørings- og 
desinfiseringsmidlene. Vent til rengjørings- eller desinfiseringsmidlet tørker 
før du bruker den sterile hylsen. Bruk bare lovlig solgte rengjørings- og 
desinfiseringsmidler.  

 

Advarsel. Ikke bruk aggressive eller skurende rengjøringsmidler på 
Pintuition Detector.   

5.1 PINTUITION BASE UNIT 
Slå av basisenheten, og trekk ut strømledningen fra vegguttaket (se seksjon 3.7 - Slå av enheten). 

 
Advarsel. Du må alltid slå av og koble fra basisenheten og proben før rengjøring. 

 

Advarsel. Du må ikke helle flytende rengjøringsmidler over, i eller på 
basisenheten 

 
Ikke rengjør basisenheten med skurende rengjørings- eller desinfiseringsforbindelser, 
løsemidler eller andre materialer som kan ripe opp panelene eller skade basisenheten på 
annen måte.  
Rengjør for eksempel med en dampklut med vann, et lovlig solgt rengjøringsmiddel som 
er sertifisert for medisinske enheter eller inneholder maksimalt 70 % isopropylalkohol. 
Basisenheten er ikke kompatibel med automatisert rengjøring og/eller sterilisering. 

5.2 PINTUITION PROBE 
Produsent: Sirius Medical Systems 
Enhet: Pintuition Probe  

INSTRUKSJONER 

Første behandling 
på bruksstedet  

Ingen bestemte krav.  

Forsegling og 
transport 

Det anbefales å transportere den kontaminerte proben i en lukket 
beholder. 
Pintuition Probe og kabelen må rengjøres og desinfiseres 
øyeblikkelig etter hver gangs bruk. 

Forberedelse 
før rengjøring 

Personlig verneutstyr (hansker, vannavstøtende verneskjorte, 
vernemaske eller vernebriller) 

Rengjøring: 
automatisert 

 

Advarsel. Proben er ikke egnet for automatisk 
rengjøring eller ultrasonisk rengjøring, som begge 
kan føre til alvorlig skade på proben og opphever 
produktgarantien. 

 

Rengjøring og 
desinfisering: 
manuell 
(bruk av klut) 

Pintuition Probe og kabelen må rengjøres og desinfiseres 
øyeblikkelig etter hver gangs bruk.  
Følg universelle, allment godtatte rutiner ved håndtering av 
komponenter som har kommet i kontakt med blod eller vev. Følg 
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prosedyrene som er godkjent av din institusjon eller bruk en 
validert prosedyre for infeksjonskontroll.  
Utstyr: Ikke-protein-festende, VAH-listede, lovlig solgte 
desinfiseringskluter som har påvist rengjøringseffekt og er egnet 
for plast (f.eks. Incidin Oxy Wipe S, Ecolab #3082280). 
Følg alltid rengjøringsmiddelprodusentens instrukser når det 
gjelder konsentrasjon, temperatur, pH-verdi, vannkvalitet, 
utløpsdato og kontakttid for å sikre riktig rengjøring.  
Gå frem som følger for å rengjøre og desinfisere proben med 
Incidin Oxy Wipe S:  

1. Ta to desinfiseringskluter og væt hele overflaten grundig. 
Begynn med selve proben og rengjør mens du beveger 
deg mot kontakten. 

2. Desinfiseringsløsningens eksponeringstid skal være 
i samsvar med produsentens instrukser for 
bakteriedrepende effektivitet (Incidin Oxy Wipe S: 
15 minutter). 

3. Sjekk resultatet, og hvis det finnes synlig smuss, 
gjenta trinnene ovenfor. 

4. La proben tørke. Den må ikke skylles eller gnis tørr.  
5. Kontroller at proben er tørr før du bruker den. 

Avansert 
desinfisering: 
manuell; basert på 
neddykking  

Pintuition Probe-hodet er laget av en 16 cm lang, hvit, høytytende 
enkeltdel i PEEK-plast.  
Utstyr: Lovlig solgt desinfiseringsmiddel, egnet for plast 
(f.eks. CIDEXOPA #20391), avmineralisert vann (iht. KRINK/BfArM-
anbefaling, fri for fakultative patogene mikroorganismer) (20 ± 2 °C), 
sterilt lofritt gasbind.  
Følg produsentens instrukser når det gjelder konsentrasjon, 
temperatur, pH-verdi, vannkvalitet, utløpsdato og kontakttid for 
å sikre riktig desinfisering. Følg alle sikkerhetsanvisninger. 
Det følgende er et eksempel på avansert desinfisering av 
Pintuition Probe med CIDEX OPA.  

1. Forbered desinfiseringsløsningen i samsvar med 
produsentens instrukser (f.eks. er CIDEX OPA-løsningen 
klar til bruk, konsentrasjonen må sjekkes med teststriper, 
se produsentens instrukser). 

2. Dykk den hvite delen av proben ned i 
desinfiseringsløsningen. Du må ikke dykke proben lenger 
ned enn til overgangen mellom den hvite og svarte delen. 
Se figur 12 og figur 13. 

 

Advarsel. Ikke dykk probespissen lenger ned enn 
den hvite delen. 

 
Figur 11: Ikke dykk proben lenger ned enn til dette punktet. 
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Figur 12: Eksempel på probe neddykket i CIDEX OPA for avansert desinfisering. 

3. Desinfiseringsløsningens eksponeringstid skal være 
i samsvar med produsentens instrukser for avansert 
desinfisering (f.eks. CIDEX OPA: 12 minutter). 

4. Ta proben opp av desinfiseringsløsningen og sett den 
hvite delen i en beholder med avmineralisert vann i minst 
ett minutt. 

5. Gjenta dette to ganger, med friskt, avmineralisert vann. 
6. Gni proben tørr med et sterilt lofritt gasbind. 
7. Kontroller at proben er tørr før du bruker den. 

Vedlikehold, 
inspeksjon og 
testing 

1. Se etter synlige skader, f.eks. sprekker eller permanente 
bøyer, på proben og kabelen. 

2. Hvis du ser skader, må du slutte å bruke enheten og 
kontakte produsenten.  

Sterilisering 

 

Advarsel. Pintuition Probe, inkludert kabelen, er ikke 
egnet for sterilisering. 

 

Lagring Ingen bestemte krav. 

Tilleggsinformasjon 

 

Advarsel. Ha alltid en egnet, lovlig solgt, steril hylse 
på før du bruker Pintuition Probe i et sterilt felt. 

Pintuition Probe skal bare ha vevkontakt med intakt hud FØR det 
kirurgiske inngrepet starter, for å planlegge prosedyren.  
Bruk alltid en lovlig solgt, egnet steril hylse når du bruker enheten 
innenfor det sterile feltet. Du må alltid feste hylsen til et punkt 
utenfor det sterile området for å hindre kontaminering.  
Behandling av medisinsk utstyr må alltid skje i henhold til 
godkjente prosesser.  

Produsentkontakt Se seksjon 8.3 - Oppnå teknisk ASSISTANSE.  
Instruksene ovenfor er blitt godkjent av Sirius Medical System som egnet til å forberede et medisinsk 
utstyr for gjenbruk. Det er brukerens ansvar å sikre at behandlingen slik den faktisk utføres med utstyret, 
materialene og personalet på behandlingsinstitusjonen, gir ønsket resultat. Dette krever kontroll og/eller 
godkjenning og rutinemessig overvåking av prosessen.  
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6 VEDLIKEHOLD OG SERVICE  

6.1 ANBEFALT VEDLIKEHOLD  

 
Advarsel. Du må ikke utføre service eller vedlikehold når detektoren er i bruk. 

 

Advarsel. Du må alltid se etter tegn på skader på instrumentet før du bruker det. 
Hvis instrumentet er skadet eller gir uventet dårlige ytelse og/eller ikke fungerer 
som det skal, må du ta det ut av bruk og sørge for at det blir reparert før du 
begynner å bruke det igjen.  

Pintuition Detector krever ikke noe spesielt rutinemessig vedlikehold fra bruker eller 
servicetekniker.  
Før hver gangs bruk, må du se etter ytre tegn på skader på enheten.  
Hvis den er skadet, har uventet dårlige ytelser eller ikke ser ut til å fungere riktig, utfører du en 
systemtest i henhold til seksjon 4.3 (Systemtest: Bruk av testkitet). 

6.2 UTSKIFTNING AV SIKRINGEN 

 

Advarsel. Du må alltid erstatte en ekstern sikring med en sikring av den typen og 
med den kapasiteten som er angitt i seksjon 7 (Tekniske spesifikasjoner). 

Pintuition Detector inneholder en ekstern sikring som brukeren skal kunne skifte. Den er 
tilgjengelig via sikringsdekselet (7). Hvis sikringen har gått, kan en tekniker eller en annen 
bruker med tilstrekkelig opplæring skifte den ut.  

6.3 REPARASJONER  

 

Advarsel. Ingen endring av dette utstyret er tillatt. Du må ikke åpne eller reparere 
Pintuition Base Unit eller Pintuition Probe. Åpning kan eksponere farlige 
elektriske komponenter. Du må alltid ta kontakt med Sirius Medical Systems 
angående service.  

Bortsett fra sikringen har Pintuition Detector ingen andre interne komponenter som kan 
repareres/skiftes ut av bruker. Prøv å løse vedlikeholdsproblemer med Pintuition Detector 
ved hjelp av tabellen i seksjon 8 (Feilsøking).  
Hvis du ikke kan løse problemet, ta kontakt med Sirius Medical Systems. 
Se kontaktopplysningene i seksjon 8.3 (Få teknisk Assistanse). 
Garantien bortfaller ved uautorisert montering eller service på Pintuition Detector. 

6.4 PINTUITION DETECTOR – KASSERING 

 

Pintuition Probe og Pintuition Base Unit skal kasseres i henhold til instruksene 
i EU-direktiv 2012/19/EU om kassering av elektrisk og elektronisk avfall (WEEE).  
Enhetene må ikke kasseres som usortert kommunalt avfall. 
Riktig kassering bidrar til å unngå negative følger for miljø og helse.  

 

Merk. Følg institusjonens prosedyrer for dekontaminering av enheten før trygg 
kassering. 
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7 TEKNISKE SPESIFIKASJONER  
Pintuition Detector (probe og basisenhet)  

Avstandsdeteksjonsområde Opptil 50 mm 

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

Felt langt borte (>35mm): deteksjonsmodus Avstand 

Felt langt borte (>35mm): visningsfelt 60 grader; visning fremover 

Nært felt (<35mm): deteksjonsmodus Avstand og retning 

Nært felt (<35mm): visningsfelt <35mm 180 grader (hemisfære) 

Bruksmodus Kontinuerlig bruk 

Temperatur ved bruk 15 – 25 ºC 

Relativ fuktighet ved bruk 15 % – 90 %, ikke-kondenserende 

Høyde over havet  <3000 meter 

Atmosfærisk trykk ved bruk, lagring og 
transport  

70 - 106 kPa 

Temperatur ved lagring og transport -25 – 70 ºC 

Relativ fuktighet ved lagring og transport <90 %, ikke-kondenserende 

Beskyttelse mot elektrisk sjokk  Beskyttende jording klasse I 

Servicetid 5 år 

Pintuition Base Unit   

Dimensjoner (B x H x D) 26 x 16 x 32 cm 

Vekt 6 kg  

Kapslingsgrad (IP) IP3X  

Strømkabelkontakt  IEC 60320 C13 

Nominell inngangsspenning 100–240 V AC ~ 50/60 Hz 1,2 A 

Sikringens type og dimensjoner (Ø x L) T3.15AH / 250 V 
5 mm x 20 mm  

Pintuition Probe (påført del; type BF)  

Dimensjoner Ø 18 mm (spiss) 
180 mm (lengde) 

Vekt (inkludert kabel) 165 g 

Kabellengde  3 m 

Kapslingsgrad (IP) P44  

7.1 SAMSVAR MED NORMER 
Dette produktet er blitt utformet i samsvar med følgende normer for elektrisk sikkerhet:  

• IEC 60601-1 (utgave 3.1);  



    

001716v2.0 - EU NO 
 

Sirius Medical Systems  
Sirius Pintuition Detector 

Bruksanvisning 
28/32 

 
 

• IEC 60601-1-2 (utgave 4). 
Pintuition Detector har ingen essensielle ytelser i henhold til definisjonen i IEC 60601-1 
(utgave 3.1).  

7.2 ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET  
Med det økte antallet elektroniske enheter, som PC-er og mobiltelefoner, kan medisinsk utstyr 
som er i bruk være utsatt for elektromagnetisk interferens fra andre enheter. 
Elektromagnetisk forstyrrelse kan føre til feilfunksjon i det medisinske utstyret og skape 
en potensielt utrygg situasjon. Medisinsk utstyr skal heller ikke forstyrre andre enheter. 
For å regulere kravene til EMC (elektromagnetisk kompatibilitet) med sikte på å forhindre 
utrygge produktsituasjoner, har EN60601-1-2-standarden vært implementert. 
Denne standarden definerer nivåene av immunitet mot elektromagnetiske interferenser samt 
maksimale nivåer av elektromagnetiske utstrålinger for medisinsk utstyr. Dette medisinske 
utstyret produsert av Sirius Medical Systems er i samsvar med denne EN60601-1-2:2014-
standarden for både immunitet og utstrålinger.  
Likevel må det tas spesielle forholdsregler:  

 

Advarsel. Bruk av andre tilbehør, transducere, sensorer og kabler enn de som 
er spesifisert, kan medføre økt elektromagnetisk utslipp og/eller redusert 
elektromagnetisk immunitet for utstyret og/eller Pintuition Detector. 

 

Advarsel.   

 

OBS! Dette utstyrets utstrålingskarakteristikker gjør det egnet for bruk 
i industrielle områder og på sykehus (CISPR 11 klasse A). Hvis det brukes i et 
boligmiljø (der CISPR 11 klasse B normalt kreves), er det mulig at utstyret ikke 
tilbyr tilstrekkelig beskyttelse for radiofrekvente kommunikasjonstjenester. 
Brukeren kan da trenge å treffe korrigerende tiltak, som f.eks. å flytte eller 
snu utstyret. 

 

OBS! Hvis  det usannsynlige skulle skje at Pintuition Detector under bruk låses 
fast og ikke kan brukes grunnet elektromagnetiske forstyrrelser fra andre 
enheter, må du koble fra Pintuition Probe og deretter koble til igjen. Pass på 
å øke avstanden til den andre enheten, inkludert eventuelle kabler. 

 
Veiledning og produsenterklæring – elektromagnetisk utstråling 

Pintuition Detector er tiltenkt bruk i det elektromagnetiske miljøet som er oppgitt nedenfor. Brukeren av enheten 
må sikre at den brukes i et slikt miljø for å unngå feilfunksjon. 

Utstrålinger Samsvar Elektromagnetisk miljø – veiledning 

RF-utstrålinger CISPR 11 Gruppe 1 Pintuition Detector bruker ikke radiofrekvent energi for å 
utøve sin tiltenkte funksjon. Derfor er enhetens RF-
utstrålinger svært lave og det er lite sannsynlig de forårsaker 
forstyrrelser på annet elektronisk utstyr i nærheten. 

RF-utstrålinger CISPR 11 Klasse A Pintuition Detector passer for bruk i alle typer 
institusjoner unntatt privatboliger og de som er direkte 
koblet til offentlig lavspenning som forsyner bygninger i 
privat 
bruk. Harmoniske utstrålinger 

IEC 61000-3-2 
Gjelder ikke her 

Spenningssvingninger / 
flimmer 
IEC 61000-3-3 

Gjelder ikke her 
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Veiledning og produsenterklæring – elektromagnetisk immunitet 
Pintuition Detector er tiltenkt bruk i det elektromagnetiske miljøet som er oppgitt nedenfor. Brukeren av enheten 
må sikre at den brukes i et slikt miljø for å unngå feilfunksjon. 
Immunitetstest IEC 
60601 Test 

IEC 60601 testnivå Samsvarsnivå Veiledning for elektromagnetisk 
miljø 

Elektrostatisk utlading 
(ESD) 
IEC 61000-4-2 

±8 kV kontakt 
±15 kV luft 

±8 kV kontakt 
±15 kV luft 

Gulv bør være av tre, betong eller 
keramikktegl. Hvis gulvene er 
dekket med syntetisk materiale, 
skal den relative fuktigheten være 
minst 30 %. 

Raske elektriske 
transienter / burst 
IEC 61000-4-4 

±2 kV 
100 kHz gjentakelses- 
frekvens 

±2 kV 
 

Kvaliteten på nettstrømmen skal 
tilsvare et vanlig forretnings- 
og/eller sykehusmiljø. 

Spenningsstøt 
IEC 61000-4-5 

±1 kV linje-til-linje 
±2 kV linje-til-jording 

±1 kV linje-til-linje 
±2 kV linje-til-jording 

Kvaliteten på nettstrømmen skal 
tilsvare et vanlig forretnings- 
og/eller sykehusmiljø. 

Spenningsfall, korte 
avbrudd og 
spenningssvingninger 
i strømtilførsel 
IEC 61000-4-11  

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

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

Nettstrømkvaliteten skal være 
kvaliteten som gjelder i et vanlig 
forretnings- eller sykehusmiljø. 
Hvis brukeren av Pintuition 
Detector krever kontinuerlig drift 
ved brudd på nettstrøm, 
anbefales det å bruke en 
avbruddsfri strømforsyning eller 
et batteri 

Spenningsbrudd 
IEC 61000-4-11 

0 % UT; 250/300 syklus 0 % UT; 250/300 
syklus 

Strømfrekvens 
(50/ 60 Hz) 
magnetisk felt 
IEC 61000-4-8 

30 A/m 
 

30 A/m 
 

Magnetiske felter med 
strømfrekvens bør være på nivåer 
som er karakteristiske for en 
vanlig plassering i et vanlig 
forretnings- eller sykehusmiljø. 

Ledet RF 
IEC 61000-4-6 

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

3 Vrms 
 
6 Vrms2 

Bærbart og mobilt radiofrekvent 
kommunikasjonsutstyr skal ikke 
brukes nærmere noen del av 
Pintuition Detector, inkludert 
kabler, enn den anbefalte 
separasjonsavstanden som er 
beregnet ut fra ligningen egnet for 
senderens frekvens. 
Anbefalt separasjonsavstand 
d = 1,2 √P 150 kHz til 80 MHz 
d = 1,2 √P 80 MHz til 800 MHz 
d = 2,3 √P 800 MHz til 2,7 GHz 
der P er den maksimale 
utgangseffekten til senderen i 
watt (W) i henhold til 
senderprodusenten 
og d er den anbefalte 
separasjonsavstanden i meter 
(m). Feltstyrker fra faste 
radiofrekvente sendere som er 
definert av en studie av 
elektromagnetiske steder3, bør 
ligge under samsvarsnivået i 
hvert frekvensområde4. 
Interferens kan opptre nær utstyr 
merket med følgende symbol: 

 

Utstrålt RF 
IEC 61000-4-3 

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

3 V/m 
 

Nærhetsfelter 
fra radiofrekvent trådløst 
kommunikasjons- 
utstyr 
IEC 61000-4-3 

Testnivå 
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] 
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Veiledning og produsenterklæring – elektromagnetisk immunitet 
Pintuition Detector er tiltenkt bruk i det elektromagnetiske miljøet som er oppgitt nedenfor. Brukeren av enheten 
må sikre at den brukes i et slikt miljø for å unngå feilfunksjon. 
Immunitetstest IEC 
60601 Test 

IEC 60601 testnivå Samsvarsnivå Veiledning for elektromagnetisk 
miljø 

Merknad 1: UT er AC-nettstrømspenning før anvendelse av testnivået. 
Merknad 2: ISM-bånd (industrial, scientific, medical – industrielt, vitenskapelig, medisinsk) mellom 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.  
Amatørradiobånd mellom 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. 
Merknad 3: Feltstyrker fra faste sendere, for eksempel basestasjoner for radiotelefoner (mobile/trådløse), mobilradioer, 
amatørradioer, AM- og FM-radiosendinger og TV-kringkasting kan ikke forutsies teoretisk med nøyaktighet. For å vurdere det 
elektromagnetiske miljøet på grunn av faste radiofrekvenssendere, bør en undersøkelse av driftsstedets elektromagnetisme 
vurderes. Hvis den målte feltstyrken på stedet der Pentuition Detector brukes, overstiger det gjeldende RF-samsvarsnivået ovenfor, 
må Pentuition Detector observeres for å bekrefte normal drift. Hvis unormal ytelse observeres, kan ytterligere tiltak være 
nødvendig, for eksempel å snu eller flytte Pintuition Detector. 
Merknad 4: I frekvensområdet 150 kHz til 80 MHz skal feltstyrkene være mindre enn 3 V/m. 

 

Anbefalt separasjonsavstand mellom bærbart og mobilt radiofrekvent kommunikasjonsutstyr og 
Pintuition Detector 
Pintuition Detector er beregnet for bruk i et elektromagnetisk miljø der utstrålte RF-forstyrrelser er kontrollert. 
Kunden eller brukeren av enheten kan bidra til å forhindre elektromagnetisk interferens ved å opprettholde en 
minimumsavstand mellom bærbart og mobil kommunikasjonsutstyr (sendere) og Pintuition Detector som anbefalt 
nedenfor, i henhold til maksimal utgangseffekt for kommunikasjonsutstyret. 
ADVARSEL: Bærbart radiofrekvent kommunikasjonsutstyr (inkludert periferiutstyr som antennekabler og eksterne 
antenner) skal ikke være nærmere enn 30 cm fra noen del av det medisinske utstyret eller systemet, inkludert 
kabler angitt av produsenten. Ellers kan ytelsen til dette utstyret bli redusert. 
Maksimal nominell utgangseffekt for 
senderen i watt (W) 

Separasjonsavstand i henhold til senderens frekvens i meter (m) 
150 kHz 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 sendere med en maksimal utgangseffekt som ikke er nevnt ovenfor, kan anbefalt separasjonsavstand d i meter (m) beregnes 
ved hjelp av formelen som gjelder for senderens frekvens, der P er den maksimale utgangseffekten til senderen i watt (W) i 
henhold til senderprodusenten.  
Merknad 1: Ved 80 MHz og 800 MHz gjelder separasjonsavstanden for høyere frekvensområder.  
Merknad 2: Disse retningslinjene gjelder ikke nødvendigvis i alle situasjoner. Elektromagnetisk utbredelse påvirkes av absorpsjon 
og refleksjon fra strukturer, gjenstander og mennesker. 
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8 FEILSØKING  

8.1 FEILSØKING OG PROBLEMLØSING  
Ved oppstart og under normal bruk utfører Pintuition Detector ulike selvtester på sine interne 
komponenter. Detekterte problemer vil bli angitt med en feilkode. Ved feil må brukeren slå av 
strømmen, vente i 30 sekunder og slå den på igjen. 
 
Hvis feilen vedvarer, må du notere feilkoden og programvareversjonen som er angitt på 
hovedskjermbildet (se seksjon 3.6 (Slå på enheten)) og ta kontakt med Sirius Medical 
Systems eller din lokale forhandler for assistanse. 

8.2 FEILSØKINGSTIPS  
Problem Mulig årsak Tilbakemelding på 

displayet 
Mulig løsning 

Basisenheten slås 
ikke på 

Ingen strøm i AC-
strømuttaket 

Ingenting. Sjekk koblingene 

Gått sikring Be en tekniker om å sjekke 
sikringen, se seksjon 7.2. 

Strømledning feil 
tilkoblet 

Sjekk strømledningen 

Ingen lyd Systemet er stumt 
 

 

Juster volumet 
(se seksjon 5.4) 

Høyttaleren fungerer 
ikke 

Ikke relevant Start basisenheten på nytt. 
Systemet skal generere lyd 
ved oppstart. 

Basisenheten 
reagerer ikke eller 
er blokkert 

Interferens med 
elektromagnetisk 
stråling 

Ingen respons Øk avstanden mellom 
detektoren og annet 
elektrisk utstyr, og 
1. Koble til proben på nytt, 
eller 
2. Start basisenheten 
på nytt 

Basisenheten 
viser ikke at 
proben er 
tilkoblet 

Proben er ikke tilkoblet 
eller er feil tilkoblet til 
basisenheten 

 

Koble til proben på nytt 
(se seksjon 5.1)  
Start basisenheten på nytt  

Ingen respons på 
Pintuition Seed 

Frøet er utenfor 
området 

Ikke relevant Før proben nærmere frøet. 
Se seksjon 5.6 for 
ytterligere informasjon. 

Deteksjonsområdet er 
redusert grunnet store 
metallgjenstander nær 
probespissen 

Hold alle 
metallinstrumenter, andre 
metallgjenstander eller 
andre kilder til magnetisk 
forstyrrelse minst 2–5 
centimeter fra probens 
spiss 

Detektoren må 
kalibreres 

Utfør kalibrering 
(seksjon 5.2). 
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Den detekterte 
avstanden avviker 
mer enn 
foreskrevet under 
gjentatt 
systemtest  

Systemfeil Ikke relevant Slutt å bruke dette 
systemet. Få teknisk 
assistanse fra Sirius 
Medical Systems, eller ta 
kontakt med din lokale 
forhandler. Se neste 
seksjon.  

Skjermen viser en 
blå halvmåne 

Enheten er i hvilemodus 
(se avsnitt 4.6) 

 

Plukk opp proben og rist litt 
i den. 

8.3 FÅ TEKNISK ASSISTANSE  
For teknisk informasjon og assistanse, 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

	Hurtigveiledning
	1 Innledning
	1.1 Bruk
	1.2 Kontraindikasjoner og bruksbegrensninger
	1.3 Mulige komplikasjoner og bivirkninger
	1.4 Kompatible komponenter
	1.5 Bruksprinsipp
	1.6 Forklaring på symboler

	2 Sikkerhet
	2.1 Advarsler
	2.2 Forsiktighetsregler

	3  Installasjon og grunnleggende bruk av Pintuition Detector
	3.1 Utpakking og kontroll
	3.2 Beskrivelse av enheten
	3.2.1 Pintuition Base Unit – forside
	3.2.2 Pintuition Base Unit – bakside
	3.2.3 Pintuition Base Unit – skjermgrensesnitt
	3.2.4 Pintuition Probe (påført del, type BF)
	3.2.5 Pintuition Test Kit
	3.2.6 Lyd

	3.3 Transport og lagring
	3.4 Installasjon
	3.5 Koble enheten til strøm
	3.6 Slå enheten på
	3.7 Slå enheten av

	4 Bruk av Pintuition Detector
	4.1 Tilkobling av Pintuition Probe
	4.2 Kalibrering av Pintuition Detector
	4.3 Systemtest: Bruk av testkitet
	4.4 Justering av volumet
	4.5 Påføring av steril hylse
	4.6 HVILEMODUS
	4.7 Pintuition GPSDetect™:  Deteksjon, retningsinnstilling og presisjon
	4.8 Kirurgisk prosedyre
	4.8.1 Forberedelse av prosedyren
	4.8.2 Preoperativt – kirurgisk planlegging (ikke noe sterilt område)
	4.8.3 Preoperativt – steril drapering for forberedelse for bruk i det sterile området
	4.8.4 Perioperativt – under kirurgi (bruk i sterilt område)
	4.8.5 Postoperativt – patologisk behandling

	4.9 Frakobling av proben

	5 Ny behandling – rengjøring og avansert desinfisering
	5.1 Pintuition Base Unit
	5.2 Pintuition Probe

	6 Vedlikehold og service
	6.1 Anbefalt vedlikehold
	6.2 Utskiftning av sikringen
	6.3 Reparasjoner
	6.4 Pintuition Detector – kassering

	7 Tekniske spesifikasjoner
	7.1 Samsvar med normer
	7.2 Elektromagnetisk kompatibilitet

	8 Feilsøking
	8.1 Feilsøking og problemløsing
	8.2 Feilsøkingstips
	8.3 Få teknisk assistanse




