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Display-ikoner Detekteringsprincip
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Pintuition Seed inom 
detekteringsvolymen genererar signal

Detekteringsvolym

≤ 5
0 m

m
Pintuition Seed utanför 
detekteringsvolymen 
ger ingen signal

Pintuition 
Probe

Hur kalibrera? Håll sonden vertikalt i luften och minst 30 centimeter från annan utrustning. Tryck på 
kalibreringsknappen och släpp. Håll sonden stilla. Kalibreringen tar ungefär 5 sekunder

När kalibrera? Före varje ny patient och när systemet så anger. 

Ingen signal? Palpera (tryck) försiktigt vävnaden med sonden för att minska avståndet mellan 
Pintuition Probe och Seed.

Sterilitet? Pintuition Probe är inte steril medicinsk utrustning. Täck alltid med ett nytt, 
lagligt marknadsfört sterilt hölje före varje användning i ett sterilt område.

Obs! Numrering inte i följd. Siffrorna avser resten av bruksanvisningen. Se avsnitt 3. 

SIRIUS PINTUITION DETECTOR
Snabbguide
Varning! Detta informationsblad är inte avsett att ersätta de kompletta bruksanvisningarna. Läs hela bruksanvisningen som medföljer 
Pintuition Detector och Pintuition Probe innan första användning, eller hänvisa till www.sirius-medical.com/support för den senaste versionen. 
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1 INTRODUKTION 
Sirius Pintuition Detector (Pintuition Detector) är en del av Sirius Pintuition Localization 
System (Pintuition System). 
Pintuition Detector består av en Pintuition Base Unit (SPBU), en kabelansluten, avtagbar 
Pintuition Probe (SPP) och Pintuition Test Kit (SPTK).  
Pintuition Detector är konstruerad att detektera avståndet mot ett preoperativt implanterat 
Pintuition Seed och tillhandahålla denna information till användaren visuellt med siffror 
i millimeter på basenhetens display, såväl som med ljud.  
Obs! Pintuition Seed är inte en del av denna bruksanvisning.  

 

Varning. Pintuition Seed levereras med en separat bruksanvisning som ska läsas 
fullständigt innan Pintuition System används.  
Se www.sirius-medical.com/support 

Pintuition Base Unit är en nätansluten stationär bordsenhet. 
Pintuition Probe är en handhållen avtagbar enhet avsedd att användas preoperativt för att 
planera snitt och intraoperativt med sterilt hölje för att underlätta kirurgi. Sonden ansluts till 
Pintuition Base Unit med en kabel. 
Endast godkända enheter tillverkade av Sirius Medical Systems kan detekteras på ett 
tillförlitligt sätt med Pintuition Detector. 
Avsedda användare av Pintuition Detector är kirurger eller annan adekvat utbildad personal 
i operationssalen. Systemet är avsett att användas i operationssalar.  

 

Varning. Pintuition Detector är avsedd att användas av adekvat kvalificerade och 
utbildade kirurger och/eller personal i operationssalar. Sirius Medical Systems 
tar inget ansvar för eventuellt felaktig användning, eller för otillräckligt 
kvalificerad personals användning, av Pintuition Detector. 

I denna bruksanvisning beskrivs i detalj hur Pintuition Detector används samt hur underhåll 
och felsökning utförs. 
Det är obligatoriskt att läsa hela bruksanvisningen innan Pintuition Detector används. 

1.1 INDIKATION FÖR ANVÄNDNING  
Pintuition-systemet är avsett som magnetiskt system för mjukvävnadslokalisering. 
Pintuition Seed är indicerat för preoperativ perkutan implantation i mjukvävnad (t.ex. körtel, 
fett- och fiberrik vävnad i bröstet; axillära lymfkörtlar och lymfkörtlar i ljumskregionen; 
subkutan vävnad och skelettmuskelvävnad) för tillfällig markering (<180 dagar) en vävnad av 
intresse (t.ex. tumör eller en misstänkt lesion) indikerad för kirurgiskt avlägsnande.  
Med hjälp av Pintuition Detector som magnetisk vägledning eller alternativt bildvägledning 
(ultraljud eller röntgen) kan Pintuition Seed lokaliseras intraoperativt och avlägsnas med 
vävnaden av intresse. 

1.2 KONTRAINDIKATIONER OCH BEGRÄNSNINGAR FÖR ANVÄNDNING 

 

Varning. Använd inte Pintuition Seed i andra vävnader än de som anges 
under ”Indikation för användning”, till exempel inte i organ, lever, centrala 
nervsystemet, kärlsystemet, hjärta, lunga, ögon eller hjärna. Observera att 
denna lista inte är fullständig. 
Använd inte Pintuition Seed i vävnad som är kliniskt bevisat infekterad.   

 

Varning. Håll minst 5 cm avstånd mellan Pintuition Seed och varje implanterad 
aktiv enhet som pacemaker, hjärtstartare, defibrillator eller annat elektriskt drivet 
implantat. 

http://www.sirius-medical.com/support
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Användning av Pintuition-systemet är begränsad till patienter i åldern 12 år eller äldre. 
Det finns inga ytterligare begränsningar för patientens kön, vikt, hälsa eller tillstånd. 

1.3 MÖJLIGA KOMPLIKATIONER OCH BIVERKNINGAR 
Under rutinmässig användning kan komplikationer uppstå när som helst under eller efter 
lokaliseringsproceduren.  
Möjliga komplikationer innefattar men begränsas inte till: hematom, serom, blödning, 
infektion, skador på närliggande vävnader, allergisk reaktion och smärta. 

1.4 KOMPATIBLA KOMPONENTER  
Följande föremål krävs för korrekt användning av Pintuition Detector 

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

Användning av andra delar är inte tillåten. 

1.5 FUNKTIONSPRINCIP 
Pintuition Detector är en elektrisk medicinsk utrustning avsedd att detektera närvaro av och 
avstånd till ett Sirius Medical Systems-certifierat magnetimplantat (såsom Pintuition Seed) 
under operation.  
Funktionsprincipen är magnetism. Pintuition Probe innehåller känsliga sensorer som mäter 
magnetfältet. Basenheten bearbetar dessa mätningar och visar avståndet från sonden till 
Pintuition Seed både visuellt och med ljud.  
Det detekterade avståndet visas i millimeter på displayen och ljudsignalen ändras beroende 
på avståndet mellan Pintuition Seed och sonden  
Pintuition Test Kit är ett tillbehör som kan användas för att bekräfta att Pintuition Detector 
fungerar korrekt. 

1.6 SYMBOLFÖRKLARING 
Symbol Beskrivning 

 

Symbolen anger att enhetens användare måste läsa hela bruksanvisningen före första 
användning. 

 
Symbolen anger att enhetens användare måste läsa hela bruksanvisningen före första 
användning. 

 
Symbolen anger temperaturgränser, t.ex. för transport eller drift. 

 
Symbolen anger luftfuktighetsgränser, t.ex. för transport eller drift. 

 
Symbolen anger tryckgränser, t.ex. för transport eller drift. 

 

Symbolen anger att enheten ska kasseras i enlighet med direktivet om avfall för elektrisk 
och elektronisk utrustning 2012/19EU (WEEE). Kasta inte enheten som osorterat 
kommunalt avfall. 

 
Den här symbolen visar att produkten är en medicinteknisk produkt. 

 
Symbolen anger enhetens unika serienummer. För Pintuition Probe innehåller formatet 
tillverkningsdatum enligt följande: 3YYWWD.  

 
Symbolen anger enhetens referenskod eller katalognummer 

 
Symbolen anger att Pintuition Probe är en typ BF-applicerad del enligt  
IEC 60601-1-standarden för elsäkerhet. 
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Symbol Beskrivning 

 

Symbolen anger att enheten har utvecklats i enlighet med det europeiska direktivet 
93/42/EEG om medicintekniska produkter. "0344" är det anmälda organets 
identifieringsnummer.  

 
Symbolen anger enhetens lagliga tillverkare. 

 
Symbolen anger tillverkningsdatum. 

 

Symbolen anger en varning. Användare bör noga följa alla varningar för att förhindra 
allvarlig skada på användare eller patienter. 

 

Symbolen anger en försiktighet. Användare bör vidta alla försiktighetsåtgärder för att 
förhindra mindre eller måttlig skada på användare eller patienter.  

 
Symbolen anger kalibrering, den syns även på Pintuition Base Unit. 

 Symbolen anger en säkring. 

 

Den här symbolen anger för FDA-reglerade områden att produkten är avsedd att endast 
förskrivas på recept. 

2 SÄKERHET  
Avsnittet innehåller viktig säkerhetsinformation.  
 

Användaren måste ha läst och förstått alla varningar, försiktighetsåtgärder och 
hela bruksanvisningen innan Pintuition Detector används 

2.1 VARNINGAR 

 

Varning. Underlåtenhet att noggrant granska och följa informationen 
i bruksanvisningen kan leda till potentiell fara för patient och/eller användare. 

 

Varning. Använd inte Pintuition Detector i andra vävnader än de som anges 
under ”Indikationer för användning”. Använd inte i centrala nervsystemet, 
kärlsystemet, hjärta, lunga, ögon, hjärna eller i vävnad som är kliniskt bevisat 
infekterad.  

 

Varning. Pintuition Base Unit måste vara ordentligt jordad för att garantera 
patientsäkerhet. För att undvika risken för elektrisk stöt får utrustningen endast 
anslutas till ett nätuttag med skyddsjord. För att undvika elektriska stötar, anslut 
nätsladden till ett ordentligt anslutet uttag, använd endast den medföljande 
nätsladden och se till att nätsladden är i gott skick.  

 

Varning. Ingen modifiering av utrustningen är tillåten, öppna inte och reparera 
inte Pintuition Base Unit eller Pintuition Probe. Om de öppnas kan farliga 
elektriska komponenter exponeras. Kontakta alltid Sirius Medical Systems för 
service.  

 

Varning. Användning av andra tillbehör, givare, sensorer och kablar än de som 
anges kan resultera i ökad elektromagnetisk strålning och/eller minskad 
elektromagnetisk immunitet för utrustningen och/eller Pintuition Detector. 
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Varning. Pintuition Detector ska inte användas i anslutning till eller staplas 
med annan utrustning; om intilliggande eller staplad användning är nödvändig, 
ska Pintuition Detector observeras för att verifiera normal drift i den 
konfiguration där den kommer att användas. 

 

Varning. Stäng alltid av och koppla ur Pintuition Base Unit och Pintuition Probe 
innan de rengörs. 

 

Varning. Försök inte utföra service eller underhåll medan Pintuition Detector 
används. 

 
Varning. Häll inte rengöringsvätskor över, i eller på Pintuition Base Unit 

 
Varning. Anslut inte en våt Pintuition Probe till Pintuition Base Unit. 

 

Varning. Kontrollera alltid om instrumentet visar tecken på skada före 
användning. Om instrumentet är skadat eller ger oväntad prestanda eller drift: 
sluta då att använda enheten och se till att den får service innan den används på 
nytt.  

 

Varning. Följ alltid instruktionerna som medföljer rengörings- och 
desinfektionsmedel. Vänta tills rengörings- eller desinfektionsmedel har 
torkat innan du applicerar sterilt hölje. Använd endast lagligt marknadsförda 
rengörings- och desinfektionsmedel. 

 

Varning. Applicera alltid ett adekvat och lagligt marknadsfört sterilt hölje innan 
du använder Pintuition Probe i ett sterilt fält 

 

Varning. Pintuition Probe är inte lämplig för autoklavering, vilket skulle leda till 
allvarlig skada på Pintuition Probe. Autoklavering av avtagbar Pintuition Probe 
upphäver garantin. 

 

Varning. Byt alltid ut externa säkringar med den typ och klassificering som anges 
i avsnitt 7 (Tekniska specifikationer). 

 

Varning. Var medveten om att Pintuition Seed kan dras till och fastna på 
metallföremål som knivar eller skalpeller, när de tas inom cirka 5 mm från 
metallfröet.  

 

Varning. Pintuition Detector är inte lämplig för användning i närvaro av en brännbar 
anestesiblandning med luft, syre eller lustgas. 

 

Varning. Rör inte Pintuition Probe kontakter i anslutningsportkontakterna och patienten 
samtidigt. 

2.2 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER 

 

Försiktighet. Försiktighet bör iakttas för att avlägsna alla magnetiska störningar 
från närheten av sonden vid rutinmässig användning. 

 

Försiktighet. Kalibrera Pintuition Detector före varje ny patient och när enheten 
ger oväntade resultat.  
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Försiktighet. Var försiktig så att du inte tappar Pintuition Probe eller utsätter den 
för någon form av grov fysisk hantering, varken under normal användning eller 
under lagring och transport. Om sonden tappas: kontrollera om den fungerar 
korrekt med medföljande testsats enligt systemtestproceduren. 

 

Försiktighet. Var försiktig så att du inte tappar Pintuition Base Unit eller utsätter 
den för någon form av grov fysisk hantering, varken under normal användning 
eller under lagring och transport. Om Pintuition Base Unit tappas: kontrollera om 
den fungerar korrekt med hjälp av en specialist. 

 

Försiktighet. Hantera Pintuition Probe försiktigt, böj inte kabeln kraftigt. 
Detta kan leda till kabelskador.  

 

Försiktighet. För bästa resultat bör man vara försiktig vid användning av 
Pintuition Detector i närheten av främmande magnetiska eller metalliska föremål, 
eftersom de kan ge störande signaler. Vid tveksamhet bör användaren göra en 
bedömning på plats av driftsmiljön innan instrumentet används. 

 
Försiktighet. Detekteringsavståndet för Pintuition Detector är upp till 50 mm. 

 

Försiktighet. Pintuition Detector är avsedd att användas av adekvat kvalificerad, 
utbildad och auktoriserad läkare och/eller personal i operationssalen.  

 

Försiktighet. Använd endast Pintuition Base Unit med Pintuition Probe och 
Pintuition Seed tillverkade av Sirius Medical Systems. 

 

Försiktighet. Använd Pintuition Detector inom det angivna 
driftstemperaturområdet, se avsnitt 7 (Tekniska specifikationer). Drift utanför det 
angivna driftstemperaturområdet kan leda till minskad exakthet 

 

Försiktighet. Använd Pintuition Detector inom det angivna luftfuktighetsområdet, 
se avsnitt 7 (Tekniska specifikationer).  

 

Försiktighet. Utsläppsegenskaperna av denna utrustning gör den lämplig för 
användning i industriområden och sjukhus (CISPR 11 klass A). Om den används i 
en bostadsmiljö (för vilken CISPR 11 klass B normalt krävs) kan denna utrustning 
inte erbjuda tillräckligt skydd för radiofrekventa kommunikationstjänster. 
Användaren kan behöva vidta riskreducerande åtgärder, såsom att flytta eller 
omorientera utrustningen. 

 

Försiktighet. Om det osannolika skulle inträffa att Pintuition Detector låses och 
inte fungerar under användning på grund av elektromagnetiska störningar från 
andra enheter: koppla ur och anslut Pintuition Probe på nytt. Se till att avståndet 
till den andra enheten inklusive kablar blir större. 

 

Försiktighet. Pintuition Base Unit kopplas ur med hjälp av strömbrytaren på 
enhetens baksida, följt av nätkontakten. Placera inte enheten så att det är svårt 
att koppla ur den. 

 

Försiktighet. Om det osannolika skulle inträffa att Pintuition Detector låses och 
inte fungerar under användning på grund av en elektrostatisk urladdning: koppla 
ur och anslut Pintuition Probe på nytt. Se till att förhindra att laddning byggs upp 
under drift. 

 

Försiktighet. Pintuition Seeds som placeras i närheten (<50 mm) kan försämra 
detekteringsområde eller noggrannhet. Om flera metallfrön krävs: placera dem 
med tillräckligt mellanrum och/eller fortsätt med försiktighet.  
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3 INSTALLATION OCH GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING AV PINTUITION DETECTOR 

3.1 PACKA UPP OCH INSPEKTERA  
Följande artiklar ingår i förpackningen till Pintuition Base Unit:  

• Pintuition Base Unit (SPBU) 
• Strömsladd  
• Bruksanvisning (detta dokument) 

 
Följande artiklar ingår i Pintuition Probe-förvaringsväskan: 

• Pintuition Probe 
• Pintuition Test Kit 
• Bruksanvisning (detta dokument) 

Inspektera varje artikel noggrant vid uppackning för att kontrollera om det finns tecken 
på skador som kan ha uppstått under transport.   
Försök inte att installera Pintuition Detector om något är skadat eller defekt. 
Det rekommenderas att rengöra och desinficera sonden före första användning enligt 
instruktionerna i avsnitt 5 (Ombearbetning – Rengöring och desinfektion).  
Kontakta Sirius Medical Systems om något är skadat eller defekt. 

3.2 BESKRIVNING AV ENHETEN 

3.2.1 PINTUITION BASE UNIT - FRAMSIDA 

 
Bild 1: Pintuition Base Unit - Framsida 

ID Artikel Beskrivning 

1 Pintuition Base Unit Enheten 

2 Display För återkoppling till användaren. Felindikering och 
mjukvaruversion 

3 Volymkontroll För att styra volymen, se avsnitt 4.4  
(Justera volymen). 

4 Kalibreringsknapp För att starta kalibrering, se avsnitt 4.2  
(Kalibrera Pintuition Detector) 

5 Anslutningsport  För att ansluta Pintuition Probe, se avsnitt 4.1 
(Ansluta Pintuition Probe) 
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3.2.2 PINTUITION BASE UNIT – BAKSIDA  

 
Bild 2: Pintuition Base Unit - Baksida 

ID Artikel Beskrivning 

6 Strömbrytare Strömbrytare för att slå på/av Pintuition Base Unit 

7 Extern säkring  Användaråtkomlig lucka till säkring 

8 Elintag Anslutningsingång för elkabel, se avsnitt 3.5 
(Enhetens strömförsörjning). 

9 Produktetikett Pintuition 
Base Unit 

Ger information om Pintuition Base Unit 

3.2.3 PINTUITION BASE UNIT – DISPLAYGRÄNSSNITT 

 
Bild 3: Pintuition Base Unit – Displaygränssnitt 

ID Artikel Beskrivning 

10 Avståndsmätning Avstånd till implanterat frö i millimeter 

11 Pintuition Probe-
identifierare 

Identifiering av korrekt ansluten och fungerande 
Pintuition Probe  

12 Volymstatus Identifiering av volymstatus (på eller avstängd och 
aktuell volym).  
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3.2.4 PINTUITION PROBE (TILLÄMPAD DEL, TYP BF) 

 
Bild 4: Pintuition Probe 

ID Artikel Beskrivning 

13 Pintuition Probe  För att detektera Pintuition Seed 

14 Kabel Ger anslutning mellan Pintuition Base Unit och 
Pintuition Probe. 

15 Produktetikett Pintuition 
Probe 

Ger information om Pintuition Probe 

16 Anslutning För att ansluta Pintuition Base Unit med Pintuition 
Probe, se avsnitt 4.1 (Ansluta Pintuition Probe) 

3.2.5 PINTUITION TEST KIT  

 
Bild 5: Pintuition Test Kit 

3.2.6 LJUD 
Basenheten genererar olika ljudsignaler enligt tabellen nedan 

ID Artikel Beskrivning 

A1 Start Ett pip ljuder för att ange lyckad start och lyckad 
anslutning av sonden efter start. 

ID Artikel Beskrivning 

17 Pintuition Test Kit  För att komma i kontakt med Pintuition  
Probe-huvud under systemtest: se avsnitt 4.3 
(Systemtest: Använda testsatsen). 

18 Produktetikett testsats Ger information om testsatsen 
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ID Artikel Beskrivning 

A2 Avstånd till frö Pipljud genereras, pausen mellan pipen beror på det 
detekterade avståndet mellan frö och sond 

3.3 TRANSPORT OCH FÖRVARING 

 

Försiktighet. Var försiktig så att du inte tappar Pintuition Probe eller utsätter den 
för någon form av grov fysisk hantering, varken under normal användning eller 
under lagring och transport. Om sonden tappas: kontrollera om den fungerar 
korrekt med medföljande testsats. 

 

Försiktighet. Var försiktig så att du inte tappar Pintuition Base Unit eller utsätter 
den för någon form av grov fysisk hantering, varken under normal användning 
eller under lagring och transport. Om Pintuition Base Unit tappas: kontrollera om 
den fungerar korrekt med hjälp av en specialist.  

3.4 INSTALLATION 
Pintuition Base Unit (1) ska placeras på en stabil och jämn arbetsyta, helst inte i direkt solljus. 
Se avsnitt 7 (Tekniska specifikationer) för miljöbegränsningar vid användning. 

 

Varning. Pintuition Detector ska inte användas i anslutning till eller staplad med 
annan utrustning; om intilliggande eller staplad användning är nödvändig måste 
Pintuition Detector observeras för att verifiera normal drift i den konfiguration 
som den kommer att användas i. 

3.5 ENHETENS STRÖMFÖRSÖRJNING 

 

Varning. Basenheten måste vara ordentligt jordad för att garantera 
patientsäkerhet. För att undvika risken för elektrisk stöt får utrustningen endast 
anslutas till ett nätuttag med skyddsjord. För att undvika elektriska stötar, anslut 
nätsladden till ett ordentligt anslutet uttag, använd endast den medföljande 
nätsladden och se till att nätsladden är i gott skick.  

1. Se till att Pintuition Base Unit (1) är avstängd innan du ansluter nätsladden genom att 
sätta strömbrytaren (6) på baksidan i läge Av (eller O).  

2. Instrumentet drivs med ett vanligt eluttag. Se till att nätuttaget är ordentligt jordat och 
levererar angiven spänning och frekvens, se avsnitt 7 (Tekniska specifikationer) för 
information.  

3. Anslut honkontaktänden på nätsladden till nätuttaget (8) på basenhetens baksida (1). 
Anslut nätsladdens hankontaktände till ett korrekt jordat nätuttag.  

3.6 SLÅ PÅ ENHETEN 
För att slå på instrumentet: 

1. Tryck strömbrytaren (6) på baksidan av Pintuition Base Unit (1) från läge ‘0’ till ‘1’. 
2. Medan Pintuition Base Unit (1) startar kommer displayen (2) att visa en startskärm 

med Sirius Medical Systems-logotypen och basenhetens programversion (vänstra 
nedre hörnet) samt sondens programversion (högra nedre hörnet). 

 

Obs! Det är inte nödvändigt att ansluta sonden innan du slår på enheten. 
Se avsnitt 4.1 – Ansluta Pintuition Probe för anvisningar.  
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3.7 STÄNGA AV ENHETEN  
För att stänga av instrumentet: 

1. Tryck strömbrytaren (6) på baksidan av basenheten från läge ‘1’ till ‘0’. Basenhetens 
display (2) blir svart och systemet stängs av.  

2. Koppla från strömförsörjningen  
Basenheten kan nu transporteras och förvaras säkert. 
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4 ANVÄNDA PINTUITION DETECTOR  

4.1 ANSLUTA PINTUITION PROBE  
För att använda Pintuition Detector måste sonden anslutas till basenheten: 

1. Rikta in den vita pilen på kontakten (16) mot den vita pilen på sondens 
anslutningsport (5).  

2. Skjut försiktigt in kontakten i porten tills ett låsklick känns.  

 
Bild 6: Anslutning (16) med vita inriktningspilar. 

Om sonden är korrekt ansluten kommer det nedre högra hörnet (11) på 
basenhetsdisplayen (2) att visa en blå bock och pip A1 ljuder (se avsnitt 3.2.6 (Ljud). 
Om sonden inte är (korrekt) ansluten kommer det nedre högra hörnet på 
basenhetsdisplayen (2) att visa ett rött X. 
Om detta inträffar: anslut eller återanslut sonden tills displayen (2) i det nedre högra 
hörnet (11) visar att sonden anslutits korrekt. 
Om något problem kvarstår: se avsnitt 8 (Felsökning). 

  
Bild 7: Displayinformation när sonden är korrekt ansluten (vänster) och inte (korrekt) ansluten (höger). 

4.2 KALIBRERA PINTUITION DETECTOR 

 

Försiktighet. Kalibrera Pintuition Detector före varje ny patient och när enheten 
ger oväntade resultat.  

Om Pintuition Probe (13) är korrekt ansluten och Pintuition Base Unit (1) är påslagen behöver 
Pintuition Base Unit (1) kalibreras innan mätningar utförs. Skärmen visar detta med en röd 
våg-ikon. 

  
Bild 8: Displayinformation när detektorn kräver kalibrering (vänster) och när kalibrering pågår (höger) 

För att utföra kalibrering: 

1. Håll sonden vertikalt i luften och minst 30 centimeter från elektrisk utrustning eller 
andra magnetiska störningar. 

2. Tryck en gång på kalibreringsknappen (4) på basenheten (1) och släpp. 
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3. Systemet startar kalibreringsproceduren och våg-ikonen på displayen (2) blir blå. 
Kalibreringsproceduren tar ungefär 5 sekunder.  

4. Efter lyckad kalibrering fortsätter Pintuition Base Unit (1) till normal drift och 
displayen (2) visar en millimeterindikering (mm) (10)  

 

Obs! Var noga med att hålla sonden stilla under kalibrering, annars kan 
prestandan försämras.  

 

Obs! Kalibreringsproceduren kan upprepas under användning om systemet inte 
ger tillräckligt detekteringsområde.   

4.3 SYSTEMTEST: ANVÄNDA TESTSATS 
The Pintuition Detector levereras med en Pintuition Test Kit (17).  
Pintuition Test Kit (17) innehåller ett Pintuition Seed på ett fast och förbestämt avstånd på 20 
mm. Enheten kan användas för att bekräfta att Pintuition Detector fungerar korrekt.  
För att utföra systemtestet, se bild 9: 

1. Kalibrera detektorn med hjälp av 
anvisningarna i avsnitt 4.2 (Kalibrera Pintuition 
Detector)  

2. Placera sondspetsen (13) i håligheten 
i testsatsen (17).  

3. Håll sonden med testsatsen i luften.  
4. Basenhetens display (2) ger ett avstånd 

i millimeter.  
4a. Om avståndet på displayen (2) avviker 

mindre än 2 mm (acceptabelt intervall: 
18-22 mm) från det avstånd som anges 
på testsatsetiketten (18) fungerar 
systemet korrekt.  

4b. Om det detekterade avståndet avviker mer än föreskrivet ska 
systemtestproceduren upprepas. Om problemet kvarstår: se avsnitt 8 
(Felsökning). 

4.4 JUSTERA VOLYMEN 
Volymen på Pintuition Base Unit kan justeras genom att vrida på volymkontrollen (3) 
på basenheten (1). 
Rörelse medurs höjer volymen. 
Rörelse moturs sänker volymen.  
Om volymen är helt nere visar volymindikatorn (12) nere till vänster på skärmen att ljudet 
är avstängt.  

4.5 APPLICERA STERILT HÖLJE  

 

Varning. Applicera alltid ett adekvat och lagligt marknadsfört sterilt hölje innan 
du använder Pintuition Probe i ett sterilt fält. 

Pintuition Probe (13) får endast användas utan sterilt hölje på intakt hud innan operation 
påbörjas, till exempel för att planera snittet.  
Sonden (13) är inte en steril medicinsk produkt och ska alltid täckas med ett lagligt 
marknadsfört, lämpligt sterilt hölje för användning inom det sterila fältet.  
Så här använder du det sterila höljet: 

Bild 9: Utföra ett systemtest (infoga: display (2)) 
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1. Packa upp och för över det sterila höljet till det sterila fältet på ett aseptiskt sätt. 
2. Täck sonden (13) och sondkabeln (14) med det sterila höljet åtminstone över det 

sterila fältet.   
3. Fäst höljet till en punkt utanför det sterila fältet för att förhindra oönskad 

kontaminering av det sterila fältet.  
Sonden (13) är nu redo att användas inom det sterila fältet. 

4.6 DETEKTERING, RIKTNING OCH NOGGRANNHET  

 
Försiktighet. Detekteringsavståndet för Pintuition Detector är upp till 50 mm. 

Pintuition Detector ger detekteringsinformation i millimeter mot det implanterade 
Pintuition Seed.  
Detekteringsavståndet för Pintuition Detector är upp till 50 mm. 
Detekteringsnoggrannhet för Pintuition Detector är beroende av avståndet mellan 
Pintuition Seed och Pintuition Probe, enligt följande tabell: 

Avstånd (mm) Noggrannhet 

0 – 20 mm ± 1 mm 

20 – 30 mm ± 2 mm 

30 – 40 mm ± 4 mm 

40 – 50 mm ± 5 mm 

Pintuition Detector är konstruerad för riktad detektering. Systemet kommer endast att ge 
detekteringsinformation när Pintuition Seed är inom en detekteringskon som går utåt från 
sonden. Konen är smal när den är nära metallfröet (< 35 mm) och vidgas på längre avstånd: 

 
Bild 10: Riktningsdetekteringsprincip för Pintuition Detector 

  

Pintuition Seed inom 
detekteringsvolymen genererar signal 

Pintuition Seed utanför 
detekteringsvolymen 
ger ingen signal 

Pintuition 
Probe 
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4.7 KIRURGISKT FÖRFARANDE 

 

Försiktighet. Försiktighet bör iakttas för att avlägsna alla magnetiska störningar 
från närheten av sonden vid rutinmässig användning. 

 

Försiktighet. Kalibrera alltid Pintuition Detector före varje användning med hjälp 
av anvisningarna i avsnitt 4.2 (Kalibrera Pintuition Detector). 

 

Obs! Kalibreringsproceduren kan upprepas under användning om systemet inte 
ger tillräckligt detekteringsområde.   

4.7.1 FÖRBEREDA PROCEDUREN 
1. Se till att sonden är korrekt ansluten till systemet med hjälp  

av anvisningarna i avsnitt 4.1 (Ansluta Pintuition Probe). 
2. Kalibrera detektorn med hjälp av anvisningarna i avsnitt 4.2  

(Kalibrera Pintuition Detector). 
3. Utför systemtestet med hjälp av anvisningarna i avsnitt 4.3  

(Systemtest: Använda testsatsen). 
4. Se till att ljudet är påslaget enligt anvisningarna i avsnitt 4.4  

(Justera volymen) och att displayen (2) är tydligt läsbar. 

4.7.2 PREOPERATIVT – KIRURGISK PLANERING (INGET STERILT FÄLT)  
1. Applicera sonden (13) på huden nära platsen för vävnaden av intresse. 

Skanna sondspetsen över området tills en stabil signal erhålls.  
2. När en signal erhålls visar displayen (2) avståndet mellan sondspetsen och Pintuition 

Seed, och basenheten ger ifrån sig en hörbar ljudsignal. För vägledning hänvisas till 
detekteringsegenskaperna i avsnitt 4.6 (Detektering, riktning och noggrannhet).   

3. Kontrollera detekteringen av fröet och planera det kirurgiska snittet 

 

Obs! Om ingen signal detekteras: använd ett försiktigt tryck (palpera) med 
sonden för att minska avståndet mellan sondhuvud (13) och Pintuition Seed, 
se även avsnitt 4.6 (Detektering, riktning och noggrannhet). 

4.7.3 PREOPERATIVT – STERIL DRAPERING FÖR ATT FÖRBEREDA ANVÄNDNING INOM 
STERILT FÄLT  

 

Varning. Applicera alltid ett adekvat och lagligt marknadsfört sterilt hölje innan 
du använder Pintuition Probe i ett sterilt fält. 

1. Applicera ett sterilt hölje enligt anvisningarna i avsnitt 4.5 (Applicering av sterilt hölje). 
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4.7.4 PERIOPERATIVT – UNDER OPERATION (ANVÄNDNING INOM STERILT FÄLT)  

 

Varning. Var medveten om att Pintuition Seed kan dras till och fastna på 
metallföremål som knivar eller skalpeller, när dessa tas inom cirka 5 mm 
från fröet.  
Planera ditt kirurgiska tillvägagångssätt noggrant för att undvika snitt för nära 
fröet. Om snitt krävs nära fröet: excidera först bort från fröet och sekundärt mot 
fröet, enligt följande föreslagna diagram. 

 

 

Försiktighet. Detekteringsområdet kan påverkas negativt av metallinstrument 
(kirurgiska instrument) mycket nära sondspetsen. Om detektering visar sig vara 
svår att nå: försök hålla metallinstrument, metallföremål eller andra magnetiska 
störningar minst 2-5 centimeter borta från sondspetsen.   

 

Försiktighet. Pintuition Seeds som placeras i närheten (<50 mm) kan försämra 
detekteringsområde eller noggrannhet. Om flera metallfrön krävs: placera dem 
med tillräckligt mellanrum och/eller fortsätt med försiktighet.  

 

Varning. Pintuition Detector är inte lämplig för användning i närvaro av en brännbar 
anestesiblandning med luft, syre eller lustgas. 

 

Varning. Rör inte Pintuition Probe kontakter i anslutningsportkontakterna och patienten 
samtidigt. 

1. Använd Pintuition Detector så många gånger som behövs under operationen som 
vägledning mot vävnaden av intresse.  

2. Utför en excision av vävnaden av intresse som är markerad med fröet 
3. Bekräfta närvaron av fröet i det exciderade provet genom att försiktigt hålla 

sondspetsen (13) mot preparatet och bedöma tillvaron av fröet.  
4. Bekräfta frånvaron av fröet i det kirurgiska området genom att skanna sonden (13) 

i och runt det kirurgiska området för att bedöma frånvaron av en signal.  

4.7.5 POSTOPERATIVT – PATOLOGISK BEARBETNING 
1. Ta bort det sterila engångshöljet från sonden och kassera enligt din inrättnings 

förfaranden för biologiskt riskavfall.  
2. Rengör och desinficera sonden med hjälp av anvisningarna i avsnitt 5.2  

(Pintuition Probe).  
3. Under patologisk bearbetning av det exciderade preparatet: 

3a. Om fröet har samlats in kan det kasseras enligt din inrättnings förfaranden 
för biologiskt riskavfall.  

3b. Om fröet inte har samlats in kan det förvaras med preparatet.  

 
Obs! Det är inte obligatoriskt att samla in fröet från preparatet.  

Vävnad 
av intresse 

Föreslaget kirurgiskt 
tillvägagångssätt 

Föreslaget kirurgiskt 
tillvägagångssätt 

Frö inuti vävnad 
av intresse 

Frö utanför vävnad 
av intresse 
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4.8  
KOPPLA FRÅN SONDEN 
Sondens anslutning (16) är utrustad med en låsmekanism 
för att förhindra oavsiktlig frånkoppling av sonden under 
rutinmässig användning. 
För att koppla från:  

1. Ta tag i kontakten (16) med tummen och pekfingret  
2. Dra försiktigt kontakten mot dig i riktning mot den 

vita pilen på kontakten (16).  

  

Bild 11: Koppla från sonden 
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5 OMBEARBETNING – RENGÖRING OCH HÖGNIVÅDESINFEKTION 

 
Varning. Anslut inte en våt sond till basenheten. 

 

Varning. Följ alltid instruktionerna som medföljer rengörings- och 
desinfektionsmedel. Vänta tills rengörings- eller desinfektionsmedel har torkat 
innan du applicerar sterilt hölje. Använd endast lagligt marknadsförda 
rengörings- och desinfektionsmedel.  

 

Varning. Använd inte aggressiva eller slipande rengöringsmedel på Pintuition 
Detector.   

5.1 PINTUITION BASE UNIT 
Stäng av basenheten och dra ut nätsladden från vägguttaget (se avsnitt 3.7 – Stänga av 
enheten).  

 

Varning. Stäng alltid av och dra ur kontakten ur basenheten och sonden innan de 
rengörs. 

 
Varning. Häll inte rengöringsvätskor över, i eller på basenheten 

Rengör inte basenheten med slipande rengörings- eller desinfektionsmedel, lösningsmedel 
eller andra material som kan repa panelerna eller skada basenheten.  
Rengör till exempel med en fuktig trasa med vatten, ett lagligt marknadsfört rengöringsmedel 
som är certifierat för medicinsk utrustning eller med högst 70 % isopropylalkohol. 
Basenheten är inte kompatibel med automatisk rengöring och/eller sterilisering. 

5.2 PINTUITION PROBE 
Tillverkare: Sirius Medical Systems 
Enhet: Pintuition Probe  
ANVISNINGAR 

Initial behandling vid 
användningsstället  

Inga särskilda krav.  

Inneslutning och 
transport 

Det rekommenderas att transportera den kontaminerade 
sonden i en sluten behållare. 
Pintuition Probe och kabeln måste rengöras och desinficeras 
omedelbart efter varje användning. 

Förberedelse före 
rengöring 

Personlig skyddsutrustning (handskar, vattenavvisande 
skyddskläder, ansiktsskyddsmask eller skyddsglasögon) 

Rengöring: 
automatiserad 

 

Varning. Sonden är inte lämplig för automatiserad 
rengöring eller ultraljudsrengöring, eftersom endera 
av dem kan leda till allvarlig skada på sonden och 
upphäver produktens garanti. 
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Rengöring och 
desinfektion: 
manuell 
(torkbaserad) 

Pintuition Probe och kabeln måste rengöras och desinficeras 
omedelbart efter varje användning.  
Följ gängse, allmänt godkända metoder vid hantering av 
komponenter som har kommit i kontakt med blod eller vävnad. 
Följ din inrättnings godkända förfaranden eller använd dig av ett 
validerat förfarande för infektionskontroll.  
Utrustning: Icke-proteinfixerande VAH-listade, lagligt 
marknadsförda desinfektionsdukar med bevisad 
rengöringseffekt, lämpliga för plast (t.ex. Incidin Oxy Wipe S, 
Ecolab #3082280). 
Följ alltid rengöringsmedlets anvisningar med avseende på 
koncentration, temperatur, pH-värde, vattenkvalitet, 
utgångsdatum och kontakttid för att säkerställa korrekt 
rengöring.  
För att rengöra och desinficera sonden med Incidin Oxy Wipe S:  

1. Ta två desinfektionsdukar och fukta ytan noggrant, så 
att du får kontakt med hela ytan. Börja vid sonden och 
rengör i riktning mot kontakten. 

2. Desinfektionsmedlets exponeringstid i enlighet med 
tillverkarens anvisningar för bakteriedödande effekt 
(Incidin Oxy Wipe S 15 minuter). 

3. Kontrollera renheten; om smuts syns: upprepa stegen 
ovan. 

4. Låt torka och skölj eller torka inte av.  
5. Se till att sonden är torr före användning. 

Högnivådesinfektion: 
Manuell; genom 
nedsänkning  

Pintuition Probe-huvudet är tillverkat av ett 16 cm långt, vitt 
stycke högpresterande PEEK-plast.  
Utrustning: Lagligt marknadsfört desinfektionsmedel, lämpligt 
för plast (t.ex. CIDEXOPA #20391), demineraliserat vatten 
(demineraliserat vatten, enligt rekommendation från 
KRINK/BfArM utan fakultativ patogen mikroorganism)  
(20 ± 2 ºC), steril luddfri gasväv.  
Följ tillverkarens anvisningar med avseende på koncentration, 
temperatur, pH-värde, vattenkvalitet, utgångsdatum och 
kontakttid för att säkerställa korrekt desinfektion. Följ alla 
säkerhetsanvisningar. 
Följande är ett exempel på högnivådesinfektion av Pintuition 
Probe med CIDEX OPA.  

1. Förbered desinfektionsmedlet enligt tillverkarens 
instruktioner (t.ex. CIDEX OPA är en färdig lösning, 
koncentrationen måste kontrolleras med testremsor, 
se tillverkarens instruktioner). 

2. Sänk ned den vita delen av sonden i 
desinfektionsmedlet. Sänk inte ned övergången mellan 
den vita och svarta delen, se bild 12 och Bild 13.  

 

Varning. Sänk inte ned sondspetsen bortom den 
vita delen. 
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Bild 12: Sänk inte ned sonden bortom denna punkt. 

 
Bild 13: Exempel på sond nedsänkt i CIDEX OPA för högnivådesinfektion. 

3. Desinfektionsmedlets exponeringstid i enlighet med 
tillverkarens anvisningar för högnivådesinfektion  
(t.ex. CIDEX OPA 12 minuter). 

4. Ta bort sonden från desinfektionsmedlet och placera 
den vita delen av sonden i en behållare med 
demineraliserat vatten i minst 1 minut. 

5. Upprepa steget 2x med färskt demineraliserat vatten. 
6. Torka av med en steril luddfri gasväv. 
7. Se till att sonden är torr före användning. 

Underhåll, inspektion 
och testning 

1. Inspektera sonden och kabelenheten för synliga skador 
som sprickor eller permanenta veck. 

2. Om synliga skador upptäcks: sluta använda enheten 
och kontakta tillverkaren.  

 Sterilisering 

 

Varning. Pintuition Probe inklusive kabel är inte 
lämplig för sterilisering. 

 

Förvaring Inga särskilda krav. 
Ytterligare 
information 

 

Varning. Applicera alltid ett adekvat och lagligt 
marknadsfört sterilt hölje innan du använder 
Pintuition Probe i ett sterilt fält. 

Pintuition Probe är endast avsedd att ha vävnadskontakt på 
intakt hud innan operation påbörjas för att planera snittet.  
Använd alltid ett lagligt marknadsfört, lämpligt sterilt hölje när 
du använder enheten inom det sterila fältet. Fäst alltid det 
sterila höljet till en punkt utanför det sterila fältet för att 
förhindra kontaminering.  
Bearbetning av medicintekniska produkter ska göras med hjälp 
av validerade processer.  

Tillverkarens kontakt Se avsnitt 8.3 – Få teknisk SUPPORT.  
Instruktionerna ovan har av Sirius Medical Systems bedömts vara kapabla att bereda medicinsk 
utrustning för återanvändning. Det är fortfarande beredningsföretagets ansvar att säkerställa 
att beredningen, så som den faktiskt utförs, med utrustning, material och personal 
i bearbetningsanläggningen, uppnår det önskade resultatet. Detta kräver kontroll och/eller validering och 
rutinövervakning av processen.  
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6 UNDERHÅLL OCH SERVICE  

6.1 REKOMMENDERAT UNDERHÅLL  

 
Varning. Utför inte service eller underhåll medan detektorn används. 

 

Varning. Kontrollera alltid om instrumentet visar tecken på skada före 
användning. Om instrumentet är skadat eller ger oväntad prestanda eller drift: 
sluta då att använda enheten och se till att den får service innan den används på 
nytt.  

Pintuition Detector kräver inget specifikt rutinunderhåll av användare eller servicetekniker.  
Pintuition Detector måste kontrolleras visuellt för tecken på skador före varje användning.  
Om enheten är skadad, ger oväntad prestanda eller drift: utför ett systemtest enligt avsnitt 4.3 
(Systemtest: Använda testsatsen). 

6.2 BYTA SÄKRINGEN 

 

Varning. Byt alltid ut externa säkringar med den typ och klassificering som anges 
i avsnitt 7 (Tekniska specifikationer). 

Pintuition Detector innehåller en extern säkring som användaren kan byta. Säkringen kan nås 
via säkringshöljet (7). Om säkringen går kan en tekniker eller annan tillräckligt utbildad 
användare byta ut säkringen.  

6.3 REPARATIONER  

 

Varning. Ingen modifiering av utrustningen är tillåten, öppna inte och reparera 
inte Pintuition Base Unit eller Pintuition Probe. Om de öppnas kan farliga 
elektriska komponenter exponeras. Kontakta alltid Sirius Medical Systems 
för service.  

Förutom säkringen har Pintuition Detector inga interna komponenter som kan servas av 
användaren. Försök att lösa eventuella underhållsproblem med Pintuition Detector med hjälp 
av tabellen i avsnitt 8 (Felsökning).  
Om du inte kan lösa problemet: kontakta Sirius Medical Systems, se kontaktinformation 
i avsnitt 8.3 (Få teknisk Support). 
Garantin upphör att gälla vid obehörig demontering eller service av Pintuition Detector. 

6.4 PINTUITION DETECTOR – AVFALLSHANTERING 

 

Kassera Pintuition Probe och Pintuition Base Unit i enlighet med  
WEEE-direktivet 2012/19/EU.  
Kasta inte enheterna som osorterat kommunalt avfall. 
Korrekt avfallshantering hjälper till att förhindra negativa konsekvenser för miljön 
och människors hälsa.  

 

Obs! Följ din inrättnings förfaranden för att säkerställa dekontaminering 
av enheten innan säker avfallshantering. 
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7 TEKNISKA SPECIFIKATIONER  
Pintuition Detector (sond och basenhet)  

Detekteringsområde Upp till 50 mm 

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

Funktionsform Kontinuerlig drift 

Drifttemperaturområde 15 – 25 ºC 

Område för relativ luftfuktighet 15 % - 90 %, ej kondenserande 

Höjd för drift  <3000 meter 

Atmosfäriskt tryckområde för drift, förvaring och 
transport  

70 - 106 kPa 

Temperaturområde för förvaring och transport -25 – 70 ºC 

Område för relativ luftfuktighet vid förvaring och 
transport 

<90 %, ej kondenserande 

Skydd mot elektrisk stöt  Klass I skyddande jord 

Livslängd 5 år 

Pintuition Base Unit   

Mått (B x H x D) 26 x 16 x 32 cm 

Vikt 6 kg  

Intrångsskydd IP3X  

Strömkabelanslutning  IEC 60320 C13 

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

Säkringstyp och mått (Ø x L) T3.15AH / 250 V 
5 mm x 20 mm  

Pintuition Probe (tillämpad del; typ BF)  

Mått Ø 18 mm (spets) 
180 mm (längd) 

Vikt (inklusive kabel) 165 g 

Kabellängd  3 m 

Intrångsskydd P44  

7.1 ÖVERENSSTÄMMELSE MED STANDARDER 
Produkten har utformats i enlighet med följande standarder för elsäkerhet:  

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

Pintuition Detector har ingen väsentlig prestanda enligt definitionen IEC 60601-1 (utgåva 3.1).  
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7.2 ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET  
Med det ökade antalet elektroniska enheter såsom datorer och mobiltelefoner kan medicinsk 
utrustning i bruk vara känslig för elektromagnetisk störning från andra enheter. 
Elektromagnetisk störning kan leda till felaktig användning av den medicinska utrustningen 
och skapa en potentiellt osäker situation. Medicinsk utrustning bör inte heller störa andra 
enheter. För att reglera kraven för EMC (elektromagnetisk kompatibilitet) i syfte att förhindra 
osäkra produktsituationer har standarden IEC60601-1-2 implementerats. Denna standard 
definierar nivåerna av immunitet mot elektromagnetiska störningar samt maximala nivåer 
av elektromagnetiska utsläpp för medicinsk utrustning. Elektrisk medicinsk utrustning som 
tillverkats av Sirius Medical Systems överensstämmer med standarden IEC60601-1-2: 2014 
både avseende immunitet och utsläpp.  
Ändå måste följande observeras:  

 

Varning. Användning av andra tillbehör, givare, sensorer och kablar än de som 
anges kan resultera i ökad elektromagnetisk strålning och/eller minskad 
elektromagnetisk immunitet för utrustningen och/eller Pintuition Detector. 

 

Varning. Pintuition Detector ska inte användas i anslutning till eller staplas 
med annan utrustning; om intilliggande eller staplad användning är nödvändig, 
ska Pintuition Detector observeras för att verifiera normal drift i den 
konfiguration där den kommer att användas. 

 

Försiktighet. Utsläppsegenskaperna av denna utrustning gör den lämplig 
för användning i industriområden och sjukhus (CISPR 11 klass A). Om den 
används i en bostadsmiljö (för vilken CISPR 11 klass B normalt krävs) kan denna 
utrustning inte erbjuda tillräckligt skydd för radiofrekventa 
kommunikationstjänster. Användaren kan behöva vidta riskreducerande åtgärder, 
såsom att flytta eller omorientera utrustningen. 

 

Försiktighet. Om det osannolika skulle inträffa att Pintuition Detector låses och 
inte fungerar under användning på grund av elektromagnetiska störningar från 
andra enheter: koppla ur och anslut Pintuition Probe på nytt. Se till att avståndet 
till den andra enheten inklusive kablar blir större. 

 
Vägledning och tillverkardeklaration – elektromagnetiska utsläpp 

Pintuition Detector är avsedd att användas i sådan elektromagnetisk miljö som anges nedan. Enhetens användare 
bör försäkra sig om att den används i en sådan miljö för att förhindra felaktig användning. 

Utsläpp Överensstämmelse Elektromagnetisk miljö – vägledning 

RF-utsläpp CISPR 11 Grupp 1 Pintuition Detector använder inte RF-energi för den 
avsedda funktionen. Därför är dess RF-utsläpp mycket 
låga och orsakar troligen inga störningar i närliggande 
elektronisk utrustning. 

RF-utsläpp CISPR 11 Klass A Pintuition Detector är lämplig för användning i alla 
anläggningar utom hushåll och de som är direkt anslutna 
till det allmänna lågspänningsnätet som försörjer 
byggnader som används för 
hushållssyften. Harmoniska utsläpp 

IEC 61000-3-2 
Ej tillämplig 

Spänningsvariationer/ 
flimmerutsläpp 
IEC 61000-3-3 

Ej tillämplig 
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Vägledning och tillverkardeklaration – Elektromagnetisk immunitet 
Pintuition Detector är avsedd att användas i sådan elektromagnetisk miljö som anges nedan. Enhetens användare 
bör försäkra sig om att den används i en sådan miljö för att förhindra felaktig användning. 
Immunitetstest  
IEC 60601 test 

IEC 60601 testnivå Överensstämmelsenivå Elektromagnetisk miljö 
vägledning 

Elektrostatisk 
urladdning 
(ESD) 
IEC 61000-4-2 

± 8 kV kontakt 
±15 kV luft 

± 8 kV kontakt 
±15 kV luft 

Golv ska vara av trä, betong eller 
keramiska plattor. Om golv är 
täckta med syntetiskt material 
bör den relativa luftfuktigheten 
vara minst 30 %. 

Elektriska snabba 
transienter/skurar 
IEC 61000-4-4 

±2 kV 
100 kHz repetition 
frekvens 

±2 kV 
 

Strömkvalitet som förväntas av 
en typisk kommersiell och/eller 
sjukhusmiljö. 

Överspänningar 
IEC 61000-4-5 

±1 kV linje-till-linje 
±2 kV linje-till-jord 

±1 kV linje-till-linje 
±2 kV linje-till-jord 

Strömkvalitet som förväntas av 
en typisk kommersiell och/eller 
sjukhusmiljö. 

Spänningsfall, korta 
avbrott och 
spänningsvariationer på 
strömförsörjningen 
IEC 61000-4-11  

0 % UT1; 0,5 cykel 
vid 0°, 45°, 90°, 135°, 
180°, 225°, 270° och 
315° 
0 % UT; 1 cykel  
och  
70 % UT; 25/30 cykler 
enfas: vid 0° 

0 % UT; 0,5 cykel 
vid 0°, 45°, 90°, 135°, 
180°, 225°, 270° och 
315° 
0 % UT; 1 cykel  
och  
70 % UT; 25/30 cykler 
enfas: vid 0° 

Strömkvaliteten ska vara sådan 
som i en typisk kommersiell 
miljö eller sjukhusmiljö. Om 
användaren av Pintuition 
Detector kräver fortsatt drift 
under strömavbrott 
rekommenderas att Pintuition 
Detector drivs med en avbrottsfri 
strömförsörjning eller ett batteri. Spänningsavbrott 

IEC 61000-4-11 
0 % UT; 250/300 cykel 0 % UT; 250/300 cykel 

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

30 A/m 
 

30 A/m 
 

Effektfrekvensmagnetfält bör 
vara på nivåer som är 
karakteristiska för en typisk plats 
i en typisk kommersiell miljö eller 
sjukhusmiljö. 

Ledningsbunden RF 
IEC 61000-4-6 

3 V rms 150 kHz till 
80 MHz 
 
6 V rms 
(ISM/radioband mellan 
150 kHz till 80 MHz)  
 
80% AM vid 1 kHz 

3 Vrms 
 
6 Vrms2 

Bärbar och mobil RF-
kommunikationsutrustning bör 
inte användas närmare någon 
del av Pintuition Detector 
inklusive kablar än det 
rekommenderade 
separationsavståndet beräknat 
utifrån lämplig ekvation för 
sändarens frekvens. 
Rekommenderat 
separationsavstånd 
d = 1,2 √P 150 kHz till 80 MHz 
d = 1,2 √P 80 MHz till 800 MHz 
d = 2,3 √P 800 MHz till 2,7 GHz 
där P är sändarens maximala 
uteffekt i watt (W) enligt 
sändartillverkaren och d är det 
rekommenderade 
separationsavståndet i meter 
(m). Fältstyrkor från fasta RF-
sändare, som bestäms av en 
elektromagnetisk 
platsundersökning3, 
bör vara mindre än 
överensstämmelsenivån i varje 
frekvensområde4. Störningar kan 
uppstå i närheten av utrustning 
märkt med följande symbol: 

 

Strålad RF 
IEC 61000-4-3 

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

3 V/m 
 

Närhetsfält 
från RF-trådlös 
kommunikations- 
utrustning 
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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Vägledning och tillverkardeklaration – Elektromagnetisk immunitet 
Pintuition Detector är avsedd att användas i sådan elektromagnetisk miljö som anges nedan. Enhetens användare 
bör försäkra sig om att den används i en sådan miljö för att förhindra felaktig användning. 
Immunitetstest  
IEC 60601 test 

IEC 60601 testnivå Överensstämmelsenivå Elektromagnetisk miljö 
vägledning 

Anmärkning 1: UT är a.c. nätspänning innan testnivån appliceras. 
Anmärkning 2: ISM-banden (för industriella, vetenskapliga och medicinska tillämpningar) mellan 150 kHz och 80 MHz är 
6,765 MHz till 6,795 MHz; 13,553 MHz till 13,567 MHz; 26,957 MHz till 27,283 MHz; och 40,66 MHz till 40,70 MHz.  
Amatörradiobanden mellan 0,15 MHz och 80 MHz är 1,8 MHz till 2,0 MHz, 3,5 MHz till 4,0 MHz, 5,3 MHz 
till 5,4 MHz, 7 MHz till 7,3 MHz, 10,1 MHz till 10,15 MHz, 14 MHz till 14,2 MHz, 18,07 MHz till 18,17 MHz, 21,0 MHz till 21,4 MHz, 
24,89 MHz till 24,99 MHz, 28,0 MHz till 29,7 MHz och 50,0 MHz till 54,0 MHz. 
Anmärkning 3: Fältstyrkor från fasta sändare, såsom basstationer för radiotelefoner (mobil/trådlös) och landmobilradio, AM- och 
FM-radiosändningar och TV-sändningar, kan inte förutsägas teoretiskt med noggrannhet. För att bedöma den elektromagnetiska 
miljön på grund av fasta RF-sändare bör en elektromagnetisk platsundersökning övervägas. Om den uppmätta fältstyrkan på 
platsen där Pintuition-detektorn används överstiger tillämplig RF-överensstämmelsesnivå ovan bör Pintuition Detector observeras 
för att verifiera normal drift. Om onormal prestanda observeras kan ytterligare åtgärder vara nödvändiga, till exempel omriktning 
eller omplacering av Pintuition Detector. 
Anmärkning 4: Över frekvensområdet 150 kHz till 80 MHz bör fältstyrkorna vara mindre än 3 V/m. 

 

Rekommenderat separationsavstånd mellan bärbar och mobil RF-kommunikationsutrustning och 
Pintuition Detector 
Pintuition Detector är avsedd för användning i en elektromagnetisk miljö där utstrålade RF-störningar kontrolleras. 
Kunder eller användare av Pintuition Detector kan hjälpa till att förhindra elektromagnetisk störning genom att 
upprätthålla ett minimiavstånd mellan bärbar och mobil RF-kommunikationsutrustning (sändare) och Pintuition 
Detector som rekommenderas nedan, enligt den maximala uteffekten för kommunikationsutrustningen. 
VARNING: Bärbar RF-kommunikationsutrustning (inklusive kringutrustning som antennkablar och externa 
antenner) ska inte användas närmare än 30 cm till någon del av (ME-UTRUSTNINGEN eller ME-SYSTEMET), 
inklusive kablar som anges av tillverkaren. Annars kan försämring av utrustningens prestanda förekomma. 
Nominell maximal uteffekt för 
sändaren i watt (W) 

Separationsavstånd enligt sändarens frekvens i meter (m) 
150 kHz till  
80 MHz 
d = 1,2 √P 

80 MHz till  
800 MHz 
d = 1,2 √P 

800 MHz till  
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 
För sändare med en maximal uteffekt som inte anges ovan kan det rekommenderade separationsavståndet d i meter (m) 
uppskattas med hjälp av den ekvation som är tillämplig på sändarens frekvens, där P är sändarens maximala uteffekt i watt (W) 
enligt sändartillverkaren.  
Anmärkning 1: Vid 80 MHz och 800 MHz gäller separationsavståndet för det högre frekvensområdet.  
Anmärkning 2: Dessa riktlinjer kanske inte gäller i alla situationer. Elektromagnetisk fortplantning påverkas av absorption och 
reflektion från strukturer, föremål och människor. 

8 FELSÖKNING  

8.1 FELSÖKNINGSFEL  
Vid start och under normal drift utför Pintuition Detector olika självkontroller av sina interna 
komponenter. Upptäckta problem anges med en felkod. I händelse av ett fel ska användaren 
stänga av strömmen, vänta i 30 sekunder och slå på strömmen igen. 
 
Om felet kvarstår: skriv ner felkoden och programvaruidentifierarna som anges på 
huvudskärmen (se avsnitt 3.6 (Slå på enheten) och kontakta Sirius Medical Systems eller din 
lokala distributör för hjälp. 
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8.2 FELSÖKNINGSTIPS  
Problem Möjlig orsak Displayinformation Möjlig lösning 

Basenheten slås 
inte på 

AC-vägguttaget har ingen 
ström 

Ingenting. Kontrollera anslutningar 

Säkring har gått Be en tekniker att 
kontrollera säkring, 
se avsnitt 7.2. 

Strömkabeln är inte 
korrekt ansluten 

Kontrollera strömkabel 

Inget ljud Systemljudet är avstängt 
 

 

Justera volymen  
(se avsnitt 5.4) 

Högtalare fungerar inte Ej tillämpligt Starta om basenheten; 
systemet bör producera 
ljud vid start 

Basenheten 
svarar inte eller 
är låst och 
fungerar inte 

Störningar av 
elektromagnetisk 
strålning 

Icke-mottagande Öka avståndet mellan 
andra elektriska apparater 
och detektor och 
1. Återanslut sonden, eller 
2. Starta om basenheten 

Basenheten 
visar inte 
ansluten sond 

Sond inte eller inte 
korrekt ansluten till 
basenheten 

 

Återanslut sonden 
(se avsnitt 5.1)  
Starta om basenheten  

Inget svar på 
Pintuition Seed 

Fröet är utom räckhåll Ej tillämpligt Manövrera sonden 
närmare seed, se avsnitt 
5.6 för ytterligare 
information. 

Detekteringsområdet 
minskar på grund av 
stora metallföremål nära 
sondspetsen 

Håll eventuella 
metallinstrument, 
metallföremål eller andra 
magnetiska störningar 
minst 2-5 centimeter 
bortom sondspetsen 

Detektorn behöver 
kalibreras 

Utför kalibrering 
(avsnitt 5.2). 

Detekterat 
avstånd avviker 
mer än 
föreskrivet 
under upprepat 
systemtest  

Systemfel Ej tillämpligt Sluta att använda detta 
system. Få teknisk support 
från Sirius Medical 
Systems eller kontakta din 
lokala distributör. Se nästa 
avsnitt.  

8.3 FÅ TEKNISK SUPPORT  
För teknisk information och hjälp, kontakta:  
Sirius Medical Systems B.V.  
High Tech Campus 41  
5656 AE Eindhoven 
The Netherlands 
URL: www.sirius-medical.com/support  
Kundservice: support@sirius-medical.com  
 

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