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Lähempi kenttä 
(etäisyys ja suuntaus)

Kauempi kenttä
> 35 mm (vain etäisyys)

Probe

Miten kalibrointi 
suoritetaan?

Pitele mittapäätä ilmassa pystyasennossa ja vähintään 30 senttimetrin etäisyydellä muista  
laitteista. Paina kalibrointipainiketta ja vapauta se. Pitele mittapäätä liikkumatta.  
Kalibrointi kestää noin 5 sekuntia.

Milloin kalibrointi on 
suoritettava? Ennen jokaista uutta potilasta ja aina, kun järjestelmä ilmoittaa kalibroinnin tarpeesta. 

Eikö signaalin 
tunnistaminen onnistu?

Lyhennä Pintuition Probe -mittapään ja Seed välistä etäisyyttä palpoimalla (painamalla)  
kudosta varovasti.

Onko laite steriili? Pintuition Probe -mittapää ei ole steriili lääkinnällinen laite. Peitä se uudella,  
laillisesti markkinoidulla steriilillä suojuksella aina ennen käyttöä steriilillä alueella.

Kommentti: Numerot eivät viittaa järjestykseen. Numeroita käytetään näissä käyttöohjeissa eri osiin viittaamiseen. Katso kohta 3. 

SIRIUS PINTUITION DETECTOR
Pikaopas
Varoitus! Tätä opasta ei ole tarkoitettu korvaamaan täydellisiä käyttöohjeita. Lue Pintuition Detector -tunnistimen mukana toimitetut täydelliset 
käyttöohjeet ennen ensimmäistä käyttökertaa. Käyttöohjeiden viimeisin versio on saatavilla osoitteesta www.sirius-medical.com/support. 
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1 JOHDANTO 
Sirius Pintuition Detector -tunnistin (Pintuition Detector) on osa Sirius Pintuition  
-paikannusjärjestelmää (Pintuition-järjestelmä). 
Pintuition Detector -tunnistin koostuu Pintuition Base Unit -pääyksiköstä (SPBU), 
liitäntäkaapelista, irrotettavasta Pintuition Probe -mittapäästä (SPP) ja Pintuition Test Kit  
-testaussarjasta (SPTK).  
Pintuition Detector -tunnistin on suunniteltu tunnistamaan etäisyys ja suunta 
preoperatiivisesti implantoituun Pintuition Seed -jyvään ja ilmoittamaan etäisyystiedot 
käyttäjälle pääyksikön näytössä graafisesti sekä millimetreinä näytettävien numeroarvojen ja 
äänipalautteen avulla.  
Kommentti: Nämä käyttöohjeet eivät kata Pintuition Seed -jyvää.  

 

Varoitus. Pintuition Seed -jyvän mukana toimitetaan erilliset 
käyttöohjeet, jotka tulisi lukea kokonaisuudessaan ennen Pintuition-järjestelmän 
käyttöä. Käyttöohjeiden viimeisin versio on saatavilla osoitteesta www.sirius-
medical.com/support 

Pintuition Base Unit -pääyksikkö on verkkovirralla toimiva pöydälle sijoitettava laite,  
jota ei liikutella käytön aikana. 
Pintuition Probe -mittapää on kädessä pidettävä irrotettava laite, joka on tarkoitettu 
käytettäväksi preoperatiivisesti leikkausviillon suunnitteluun ja intraoperatiivisesti steriilillä 
suojuksella peitettynä leikkauksen ohjaamiseen. Mittapää liitetään Pintuition Base Unit  
-pääyksikköön kaapelilla. 
Pintuition Detector -tunnistimella voidaan tunnistaa luotettavasti ainoastaan Sirius Medical 
Systems -yhtiön valmistamat hyväksytyt laitteet. 
Pintuition Detector -tunnistimen suunniteltuja käyttäjiä ovat kirurgit tai muu asianmukaiset 
pätevyydet omaava leikkaussalihenkilöstö. Järjestelmä on tarkoitettu käytettäväksi 
leikkaussaleissa.  

 

Varoitus. Pintuition Detector -tunnistin on tarkoitettu ainoastaan asianmukaiset 
pätevyydet ja koulutuksen omaavien kirurgien ja/tai leikkaussalihenkilöstön 
käyttöön. Sirius Medical Systems ei ole vastuussa seurauksista, jos Pintuition 
Detector -tunnistinta käytetään asiattomasti tai jos sitä käyttävällä henkilöstöllä 
ei ole riittävää pätevyyttä. 

Nämä käyttöohjeet sisältävät Pintuition Detector -tunnistimen käytön yksityiskohtaisen 
kuvauksen sekä huoltoa ja vianmääritystä koskevat ohjeet. 
Näiden käyttöohjeiden lukeminen kokonaisuudessaan ennen Pintuition Detector  
-tunnistimen käyttöä on pakollista. 

1.1 INDIKAATIO  
Pintuition-järjestelmä on tarkoitettu käytettäväksi magnetismiin perustuvana pehmytkudosten 
paikannusjärjestelmänä. 
Pintuition Seed -jyvä on indikoitu preoperatiiviseen perkutaaniseen implantointiin 
pehmytkudokseen (esim. rinnan rauhas-, side- tai rasvakudos; kainaloiden ja nivusten 
imusolmukkeet; subkutaaninen kudos ja luustolihaskudos) kirurgisesti poistettaviksi 
indikoitujen kiinnostavien kudosten (esim. kasvain tai epäilty leesio) tilapäistä merkitsemistä 
(<180 päivää) varten.  
Pintuition Seed -jyvä voidaan paikantaa intraoperatiivisesti Pintuition Detector -tunnistimen 
magneettiohjausta tai vaihtoehtoisesti kuvausohjausta (ultraääni tai röntgen) käyttäen 
ja poistaa yhdessä kiinnostavan kudoksen kanssa. 

http://www.sirius-medical.com/support
http://www.sirius-medical.com/support
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1.2 VASTA-AIHEET JA KÄYTTÖÄ KOSKEVAT RAJOITUKSET 

 

Varoitus. Älä käytä Pintuition Seed -jyvää muissa kuin ”Indikaatio”-kohdassa 
mainituissa kudoksissa. Älä käytä sitä esimerkiksi elimissä, maksassa, 
keskushermostossa, verenkiertoelimistössä, sydämessä, keuhkoissa, silmissä tai 
aivoissa. Huomaa, että tämä luettelo ei ole tyhjentävä. 
Älä käytä Pintuition Seed -jyvää kudoksessa, joka on todettu kliinisesti 
infektoituneeksi.   

 

Varoitus. Pidä vähintään 5 cm:n etäisyys Pintuition Seed ja minkä tahansa implantoidun 
aktiivisen laitteen, kuten sydämentahdistimen, kardioverterin defibrillaattorin tai muun 
sähkökäyttöisen implantin välillä. 

Pintuition-järjestelmän käyttö on rajoitettu 12 vuotta täyttäneisiin potilaisiin. Käytölle ei ole 
muita, potilaan sukupuoleen, painoon, terveyteen tai kuntoon liittyviä rajoituksia. 

1.3 MAHDOLLISET KOMPLIKAATIOT JA HAITTAVAIKUTUKSET 
Komplikaatiot ovat mahdollisia rutiinikäytössä milloin tahansa paikannustoimenpiteen aikana 
tai sen jälkeen.  
Mahdollisia komplikaatioita voivat olla esimerkiksi hematooma, serooma, verenvuoto, infektio, 
ympäröivien kudosten vaurioituminen, allerginen reaktio ja kipu. 

1.4 YHTEENSOPIVAT KOMPONENTIT  
Pintuition Detector -tunnistimen asianmukaiseen käyttöön vaaditaan seuraavat osat: 

• Pintuition Base Unit -pääyksikkö (SPBU) 
• Pintuition Probe -mittapää (SPP) 
• Pintuition Test Kit -testaussarja (SPTK) 

 
Seuraavia osia voidaan käyttää yhdessä Pintuition Detector -tunnistimen kanssa, mutta niitä 
ei vaadita normaaliin käyttöön: 

• Pintuition Probe Holder -mittapään pidike (SPPH) 
• Pintuition Storage Case -säilytyskotelo (SPSC) 

Muiden osien käyttö ei ole sallittua. 

1.5 TOIMINTAPERIAATE 
Pintuition Detector on sähkökäyttöinen lääkinnällinen laite, joka on tarkoitettu Sirius Medical 
Systems -yhtiön sertifioiman magneettisen implantin (esim. Pintuition Seed) etäisyyden 
tunnistamiseen ja suunnan mittaamisen leikkauksen aikana.  
Toimintaperiaate on magnetismi. Pintuition Probe -mittapäässä on herkät anturit, jotka 
mittaavat magneettikenttää. Pääyksikkö käsittelee nämä mittaukset ja ilmaisee mittapään 
ja Pintuition Seed -jyvän välisen etäisyyden ja suunnan visuaalista ja äänipalautetta käyttäen.  
Mitattu etäisyys ja suunta ilmoitetaan numeroina (millimetreissä) ja graafisesti. Äänipalaute 
muuttuu jyvän havaitun sijainnin (sekä etäisyys että suunta) mukaan.  
Pintuition Test Kit -testaussarja on lisävaruste, jota voidaan käyttää Pintuition Detector  
-tunnistimen oikean toiminnan vahvistamiseen. 

1.6 SYMBOLIEN SELITYKSET 
Symboli Kuvaus 

 

Tämä symboli osoittaa, että laitteen käyttäjän on luettava käyttöohjeet kokonaisuudessaan 
ennen ensimmäistä käyttökertaa. 

 
Tämä symboli osoittaa, että laitteen käyttäjän on luettava käyttöohjeet kokonaisuudessaan 
ennen ensimmäistä käyttökertaa. 

 
Tämä symboli viittaa lämpötilan raja-arvoihin esim. kuljetuksen tai käytön aikana. 



    

001722v2.0 - EU FI 
Sirius Medical Systems  

Sirius Pintuition Detector 
Käyttöohjeet 

8/32 

 
 

 Kuvaus 

 
Tämä symboli viittaa kosteuden raja-arvoihin esim. kuljetuksen tai käytön aikana. 

 
Tämä symboli viittaa paineen raja-arvoihin esim. kuljetuksen tai käytön aikana. 

 

Tämä symboli osoittaa, että tämä laite tulisi hävittää sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromudirektiivin (WEEE-direktiivi) 2012/19/EU mukaisesti.  
Älä hävitä laitetta lajittelemattomana sekajätteenä. 

 
Tämä symboli osoittaa, että laite on lääkinnällinen laite. 

 
Tämä symboli viittaa laitteen yksilölliseen sarjanumeroon. Pintuition Probe -mittapään 
sarjanumero sisältää valmistuspäivän seuraavassa muodossa: 3YYWWD.  

 
Tämä symboli viittaa laitteen viitekoodiin tai luettelonumeroon. 

 
Tämä symboli osoittaa, että Pintuition Probe -mittapää on sähköturvallisuutta koskevan IEC 
60601-1 -standardin mukainen tyypin BF sovellettu osa. 

 

Tämä symboli osoittaa, että laite on suunniteltu Euroopan neuvoston lääkinnällisiä laitteita 
koskevan direktiivin 93/42/ETY mukaisesti. ”0344” on ilmoitetun laitoksen tunnusnumero.  

 
Tämä symboli viittaa laitteen lailliseen valmistajaan. 

 
Tämä symboli viittaa valmistuspäivään. 

 

Tämä symboli viittaa varoitukseen. Käyttäjien tulisi noudattaa tarkoin kaikkia varoituksia 
käyttäjän tai potilaan vakavien vammojen välttämiseksi. 

 

Tämä symboli viittaa huomautukseen. Käyttäjien tulisi noudattaa mainittuja 
varotoimenpiteitä käyttäjän tai potilaan lievien tai keskivaikeiden vammojen välttämiseksi.  

 
Tämä symboli viittaa kalibrointiin, ja se näkyy myös Pintuition Base Unit -pääyksikön 
näytössä. 

 Tämä symboli viittaa sulakkeeseen. 

 

Tämä symboli osoittaa FDA:n sääntelemillä maantieteellisillä alueilla, että laite on 
tarkoitettu vain lääkemääräystä varten. 

2 TURVALLISUUS  
Tämä kohtaa sisältää tärkeitä turvallisuustietoja.  
 

Käyttäjän tulee lukea ja ymmärtää kaikki varoitukset ja huomautukset ja 
käyttöohjeiden koko sisältö ennen Pintuition Detector -tunnistimen käyttöä. 

2.1 VAROITUKSET 

 

Varoitus. Potilaan ja/tai käyttäjän turvallisuus saattaa vaarantua, jos näihin 
käyttöohjeisiin sisältyviä tietoja ei lueta ja noudateta huolellisesti. 
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Varoitus. Älä käytä Pintuition Detector -tunnistinta muille kuin ”Indikaatio”-
kohdassa mainituille kudoksille. Älä käytä sitä keskushermostolle, 
verenkiertoelimistölle, sydämelle, keuhkolle, silmille, aivoille tai kliinisesti 
infektoituneeksi todetulle kudokselle.  

 

Varoitus. Pintuition Base Unit -pääyksikkö keuhkoille tulee maadoittaa 
asianmukaisesti potilasturvallisuuden takaamiseksi. Tämän laitteiston saa liittää 
sähköiskun vaaran välttämiseksi ainoastaan suojamaadoitettuun pistorasiaan. 
Vältä sähköisku liittämällä virtajohto ainoastaan asianmukaisesti johdotettuun 
pistorasiaan, käyttämällä ainoastaan pääyksikön mukana toimitettua virtajohtoa 
ja varmistamalla, että virtajohto on hyvässä kunnossa.  

 

Varoitus. Tähän laitteistoon ei ole sallittua tehdä muutoksia; älä avaa tai korjaa 
Pintuition Base Unit -pääyksikköä tai Pintuition Probe -mittapäätä. Laitteiston 
vaaralliset sähköosat saattavat tulla näkyviin, jos se avataan. Ota aina yhteyttä 
Sirius Medical Systems -yhtiöön, jos laitteistoa tarvitsee huoltaa.  

 

Varoitus. Muiden kuin määriteltyjen lisävarusteiden, muuntajien, antureiden tai 
kaapeleiden/johtojen käyttö saattaa kasvattaa laitteiston ja/tai Pintuition 
Detector -tunnistimen sähkömagneettisia päästöjä ja/tai heikentää sen 
sähkömagneettista häiriönsietoa. 

 

Varoitus. Pintuition Detector -tunnistinta ei tulisi käyttää muiden laitteistojen 
välittömässä läheisyydessä tai niiden kanssa pinottuna; jos käyttö välittömässä 
läheisyydessä tai pinottuna on välttämätöntä, Pintuition Detector -tunnistimen 
normaali toiminta tulisi varmistaa tarkkailemalla sitä sen suunnitellussa 
käyttöympäristössä. 

 

Varoitus. Kytke aina Pintuition Base Unit -pääyksikkö ja Pintuition Probe  
-mittapää pois päältä ennen puhdistusta ja irrota virtajohto. 

 

Varoitus. Älä yritä suorittaa huolto- tai ylläpitotoimenpiteitä, kun Pintuition 
Detector -tunnistin on käytössä. 

 

Varoitus. Älä kaada puhdistusnesteitä Pintuition Base Unit -pääyksikön päälle tai 
sisälle. 

 

Varoitus. Älä liitä märkää Pintuition Probe -mittapäätä Pintuition Base Unit  
-pääyksikköön. 

 

Varoitus. Tarkista instrumentti vaurioiden merkkien varalta aina ennen käyttöä. 
Jos instrumentti on vaurioitunut tai sen suorituskyky tai toiminta ei vastaa 
odotuksia, keskeytä laitteen käyttö ja varmista, että se huolletaan ennen käytön 
jatkamista.  

 

Varoitus. Noudata aina puhdistus- ja desinfiointiaineiden mukana toimitettuja 
ohjeita. Odota ennen steriilin suojuksen asettamista paikoilleen, että puhdistus- 
tai desinfiointiaine on kuivunut. Käytä ainoastaan laillisesti markkinoituja 
puhdistus- ja desinfiointiaineita. 

 

Varoitus. Peitä Pintuition Probe -mittapää sille soveltuvalla ja laillisesti 
markkinoidulla steriilillä suojuksella aina ennen sen käyttöä steriilillä alueella. 

 

Varoitus. Pintuition Probe -mittapää ei sovellu steriloitavaksi autoklaavissa, 
sillä autoklaavissa sterilointi aiheuttaa vakavia vaurioita Pintuition Probe  
-mittapäälle. Irrotettavan Pintuition Probe -mittapään takuu raukeaa, jos se 
steriloidaan autoklaavissa. 



    

001722v2.0 - EU FI 
Sirius Medical Systems  

Sirius Pintuition Detector 
Käyttöohjeet 

10/32 

 
 

 

Varoitus. Vaihda aina ulkoisen sulakkeen tilalle sulake, jonka tyyppi ja 
nimellisarvot vastaavat kohdassa 7 (Tekniset tiedot) ilmoitettuja tietoja. 

 

Varoitus. Huomaa, että Pintuition Seed -jyvä saattaa liikkua noin 5 mm:n 
etäisyydelle tai tätä lähemmäksi tuotuja metalliesineitä (esim. veitset tai 
skalpellit) kohti ja tarttua niihin.  

 

Varoitus. Pintuition Detector ei sovellu käytettäväksi syttyvän anestesiaseoksen ja ilman 
tai hapen tai typpioksidin kanssa. 

 

Varoitus. Älä kosketa Pintuition Probe liitäntäportin koskettimia ja potilasta 
samanaikaisesti. 

2.2 HUOMAUTUKSET 

 

Huomautus. Rutiinikäytön aikana tulisi varmistaa, että kaikki magneettisten 
häiriöiden lähteet poistetaan mittapään läheisyydestä. 

 

Huomautus. Kalibroi Pintuition Detector -tunnistin ennen jokaista uutta potilasta 
ja aina, jos laite ei toimi odotetulla tavalla.  

 

Huomautus. Vältä Pintuition Probe -mittapään pudottamista tai altistamista 
kovakouraiselle käsittelylle normaalin käytön tai varastoinnin tai kuljetuksen 
aikana. Jos mittapää on pudonnut, vahvista sen oikea toiminta suorittamalla 
järjestelmätestimenettely ja testaamalla se mukana toimitettua testaussarjaa 
käyttämällä. 

 

Huomautus. Vältä Pintuition Base Unit -pääyksikön pudottamista tai altistamista 
kovakouraiselle käsittelylle normaalin käytön tai varastoinnin tai kuljetuksen 
aikana. Jos Pintuition Base Unit -pääyksikkö on pudonnut, vahvista sen oikea 
toiminta tarkistuttamalla se pätevällä ammattilaisella. 

 

Huomautus. Käsittele Pintuition Probe -mittapäätä varovasti äläkä taivuta 
kaapelia voimakkaasti. Kaapeli saattaa muutoin vaurioitua.  

 

Huomautus. Parhaiden tulosten saavuttamiseksi Pintuition Detector  
-tunnistinta käytettäessä tulisi noudattaa varovaisuutta, jos lähistöllä on vieraita 
magneettisia tai metallista valmistettuja esineitä, sillä ne saattavat aiheuttaa 
harhaanjohtavia signaaleja. Käyttäjän tulisi arvioida epäselvissä tilanteissa 
instrumentin käyttöympäristö ennen käytön aloittamista. 

 

Huomautus. Pintuition Detector -tunnistimen tunnistusetäisyys on enintään 
50 mm. 

 

Huomautus. Pintuition Detector -tunnistin on tarkoitettu asianmukaiset 
pätevyydet ja koulutuksen omaavien ja valtuutettujen lääkäreiden ja/tai 
leikkaussalihenkilöstön käyttöön.  

 

Huomautus. Käytä Pintuition Base Unit -pääyksikköä ainoastaan Sirius Medical 
Systems -yhtiön valmistamien Pintuition Probe -mittapään ja Pintuition Seed  
-jyvän kanssa. 

 

Huomautus. Käytä Pintuition Detector -tunnistinta määritellyllä lämpötila-alueella, 
katso kohta 7 (Tekniset tiedot). Käyttö määritellyn lämpötila-alueen ulkopuolella 
voi johtaa heikentyneeseen tarkkuuteen. 

 

Huomautus. Käytä Pintuition Detector -tunnistinta määritellyllä kosteusalueella, 
katso kohta 7 (Tekniset tiedot).  
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Huomautus. Tämä laitteisto soveltuu päästöominaisuuksiltaan käytettäväksi 
teollisissa ympäristöissä ja sairaaloissa (CISPR 11 -standardin luokka A). 
Jos tätä laitteistoa käytetään asuinympäristössä (jossa vaaditaan normaalisti 
CISPR 11 -standardin luokka B), se ei tarjoa välttämättä riittävää suojaa 
radiotaajuuksia käyttäville viestintäpalveluille aiheutuvia häiriöitä vastaan. 
Käyttäjän suorittamat korjaavat toimenpiteet, kuten laitteiston siirtäminen tai 
suuntaaminen uudelleen, saattavat olla tarpeen. 

 

Huomautus. Pintuition Detector -tunnistimen jumiutuminen muiden laitteiden 
aiheuttamien sähkömagneettisten häiriöiden vuoksi on epätodennäköistä. 
Jos näin kuitenkin tapahtuu, irrota Pintuition Probe -mittapää ja liitä se uudelleen. 
Varmista, että etäisyyttä muihin laitteisiin (mukaan lukien kaapelit/johdot) 
kasvatetaan. 

 

Huomautus. Pintuition Base Unit -pääyksikön virransyöttö katkaistaan 
käyttämällä laitteen takapuolella olevaa virtakytkintä ja irrottamalla sitten 
virtaliitin. Älä sijoita laitetta siten, että sen virransyötön katkaiseminen 
on vaikeaa. 

 

Huomautus. Pintuition Detector -tunnistimen jumiutuminen sähköstaattisen 
purkauksen vuoksi on epätodennäköistä. Jos näin kuitenkin tapahtuu, 
irrota Pintuition Probe -mittapää ja liitä se uudelleen. Varmista, että varausten 
muodostuminen käytön aikana estetään. 

 

Huomautus. Pintuition Seed -jyvien sijoittaminen lähelle toisiaan (<50 mm) 
saattaa heikentää tunnistusetäisyyttä tai -tarkkuutta. Jos useampien jyvien 
käyttö on tarpeen, sijoita jyvät riittävän etäälle toisistaan ja/tai noudata 
varovaisuutta.  
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3 PINTUITION DETECTOR -TUNNISTIMEN ASENNUS JA PERUSKÄYTTÖ 

3.1 PAKKAUKSESTA PURKAMINEN JA TARKASTAMINEN  
Pintuition Base Unit -pääyksikön pakkaus sisältää seuraavat osat:  

• Pintuition Base Unit -pääyksikkö (SPBU) 
• Virtajohto  
• Käyttöohjeet (tämä asiakirja) 

 
Pintuition Probe -mittapään säilytyslaatikko sisältää seuraavat osat: 

• Pintuition Probe -mittapää (SPP) 
• Pintuition Test Kit -testaussarja (SPTK) 

 
Tarkasta jokainen pakkauksesta purettu osa kuljetuksen aikana tapahtuneiden 
vaurioiden merkkien varalta.   
Älä yritä ottaa Pintuition Detector -tunnistinta käyttöön, jos mikä tahansa osa on vaurioitunut 
tai vioittunut. 
Suosittelemme, että mittapää puhdistetaan ja desinfioidaan ennen ensimmäistä käyttökertaa 
kohdassa 5 (Uudelleenkäsittely – Puhdistus ja desinfiointi) annettujen ohjeiden mukaisesti.  
Ota yhteyttä Sirius Medical Systems -yhtiöön, jos mikä tahansa osa on vaurioitunut 
tai vioittunut. 

3.2 LAITTEEN KUVAUS 

3.2.1 PINTUITION BASE UNIT -PÄÄYKSIKKÖ – ETUPUOLI 

 
Kuva 1: Pintuition Base Unit -pääyksikkö – etupuoli 

Nro Osa Kuvaus 

1 Pintuition Base Unit -
pääyksikkö 

Laite 

2 Näyttö Visuaalisen palautteen tarjoaminen käyttäjälle.  

3 Äänenvoimakkuuden säädin Äänenvoimakkuuden säätäminen, katso kohta 4.4 
(Äänenvoimakkuuden säätäminen) 

4 Kalibrointipainike Kalibroinnin käynnistäminen, katso kohta 4.2 
(Pintuition Detector -tunnistimen kalibroiminen) 

5 Liittimen liitäntä  Pintuition Probe -mittapään liittäminen, katso 
kohta 4.1 (Pintuition Probe -mittapään liittäminen) 
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3.2.2 PINTUITION BASE UNIT -PÄÄYKSIKKÖ – TAKAPUOLI  

 
Kuva 2: Pintuition Base Unit -pääyksikkö – takapuoli 

Nro Osa Kuvaus 

1 Pintuituin Base 
Unit -pääyksikkö 

Laite 

6 Virtakytkin Pintuition Base Unit -pääyksikön virran kytkeminen 
päälle ja pois päältä 

7 Ulkoinen sulake  Käyttäjän avattavissa oleva kansi ja sulake 

8 Virtaliitäntä Virtajohdon liitäntä, katso kohta 3.5  
(Laitteen virransyöttö). 

9 Tuotteen merkinnät – 
Pintuition Base Unit  
-pääyksikkö 

Sisältää Pintuition Base Unit -pääyksikön tiedot 

3.2.3 PINTUITION BASE UNIT -PÄÄYKSIKKÖ – NÄYTTÖ 

 
Kuva 3: Pintuition Base Unit -pääyksikkö – näyttö 

Nro Osa Kuvaus 

10 Mitattu etäisyys ja suunta Etäisyys implantoituun jyvään numeroina 
millimetreinä ilmaistuna; suunnan graafinen esitys 
implantoitua jyvää kohti, katso kohta 4.7 (Pintuition 
GPSDetect™: tunnistus, suunnallisuus ja tarkkuus). 

11 Pintuition Probe -mittapään 
tila 

Oikein liitetyn ja toimivan Pintuition Probe  
-mittapään ilmaisin  

12 Äänenvoimakkuuden tila Äänenvoimakkuuden tilan ilmaisin.  
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3.2.4 PINTUITION PROBE -MITTAPÄÄ (SOVELLETTU OSA, TYYPPI BF) 

 
Kuva 4: Pintuition Probe -mittapää 

Nro Osa Kuvaus 

13 Pintuition Probe -mittapää  Pintuition Seed -jyvän tunnistaminen 

14 Kaapeli Pintuition Probe -mittapään liittäminen Pintuition 
Base Unit -pääyksikköön. 

15 Tuotteen merkinnät – 
Pintuition Probe -mittapää 

Sisältää Pintuition Probe -mittapään tiedot 

16 Liitin Pintuition Probe -mittapään liittäminen  
Pintuition Base Unit -pääyksikköön, katso 4.1 
(Pintuition Probe -mittapään liittäminen) 

3.2.5 PINTUITION TEST KIT -TESTAUSSARJA  

 
Kuva 5: Pintuition Test Kit -testaussarja 

Nro Osa Kuvaus 

17 Pintuition Test Kit  
-testaussarja  

Tuodaan kosketuksiin Pintuition Probe -mittapään 
kanssa järjestelmätestin aikana, katso kohta 4.3 
(Järjestelmätesti: testaussarjan käyttäminen). 

18 Tuotteen merkinnät – 
testaussarja 

Sisältää testaussarjan tiedot 
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3.2.6 ÄÄNI 
Pääyksikkö antaa aina aloituksen aikana äänimerkin, joka vahvistaa äänen toiminnan. 
Kun jyvä havaitaan normaalikäytön aikana, pääyksikkö tuottaa äänimerkkisarjoja 
(piippauksia), joiden: 

• Taajuus (sävelkorkeus) liittyy suuntaan (korkeampi jyvää kohti) 
• Tauko piippausten välillä liittyy etäisyyteen (lyhyempi, mitä pienempi jyvän ja 

mittapään etäisyys on). 

3.3 KULJETUS JA VARASTOINTI 

 

Huomautus. Vältä Pintuition Probe -mittapään pudottamista tai altistamista 
kovakouraiselle käsittelylle normaalin käytön tai varastoinnin tai kuljetuksen 
aikana. Jos mittapää on pudonnut, vahvista sen oikea toiminta testaamalla 
se mukana toimitettua testaussarjaa käyttämällä. 

 

Huomautus. Vältä Pintuition Base Unit -pääyksikön pudottamista tai altistamista 
kovakouraiselle käsittelylle normaalin käytön tai varastoinnin tai kuljetuksen 
aikana. Jos Pintuition Base Unit -pääyksikkö on pudonnut, vahvista sen oikea 
toiminta tarkistuttamalla se pätevällä ammattilaisella.  

3.4 ASENNUS 
Pintuition Base Unit -pääyksikkö (1) tulisi sijoittaa vakaalle ja tasaiselle alustalle ja mieluiten 
siten, että se on poissa suorasta auringonvalosta. Katso käyttöympäristöä koskevat 
rajoitukset kohdasta 7 (Tekniset tiedot). 

 

Varoitus. Pintuition Detector -tunnistinta ei tulisi käyttää muiden laitteistojen 
välittömässä läheisyydessä tai niiden kanssa pinottuna; jos käyttö välittömässä 
läheisyydessä tai pinottuna on välttämätöntä, Pintuition Detector -tunnistimen 
normaali toiminta tulee varmistaa tarkkailemalla sitä sen suunnitellussa 
käyttöympäristössä. 

3.5 LAITTEEN VIRRANSYÖTTÖ 

 

Varoitus. Pääyksikkö tulee maadoittaa asianmukaisesti potilasturvallisuuden 
takaamiseksi. Tämän laitteiston saa liittää sähköiskun vaaran välttämiseksi 
ainoastaan suojamaadoitettuun pistorasiaan. Vältä sähköisku liittämällä 
virtajohto ainoastaan asianmukaisesti johdotettuun pistorasiaan, käyttämällä 
ainoastaan pääyksikön mukana toimitettua virtajohtoa ja varmistamalla, 
että virtajohto on hyvässä kunnossa.  

1. Varmista ennen virtajohdon liittämistä, että Pintuition Base Unit -pääyksikkö (1) 
on kytketty pois päältä, painamalla yksikön takapuolella oleva virtakytkin (6)  
”Off”-asentoon (O).  

2. Instrumentin virransyöttöön käytetään tavanomaista pistorasiaa. Varmista, että 
vaihtovirtapistorasia on maadoitettu asianmukaisesti ja että vaihtovirran jännite 
ja taajuus vastaavat määriteltyjä arvoja; katso tarkemmat tiedot kohdasta 7 (Tekniset 
tiedot).  

3. Liitä virtajohdon naaraspuolinen liitin pääyksikön (1) takapuolella olevaan 
vaihtovirtaliitäntään (8). Liitä virtajohdon urospuolinen liitin (pistoke) asianmukaisesti 
maadoitettuun vaihtovirtapistorasiaan.  
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3.6 LAITTEEN KYTKEMINEN PÄÄLLE 
Instrumentin kytkeminen päälle: 

1. Paina Pintuition Base Unit -pääyksikön (1) takapuolella oleva virtakytkin (6)  
”O”-asennosta ”I”-asentoon. 

2. Näytössä (2) näkyy Pintuition Base Unit -pääyksikön (1) käynnistymisen ajan 
Sirius Medical Systems -yhtiön logo, pääyksikön ohjelmistoversio ja mittapään 
ohjelmistoversio. 

 

Kommentti. Mittapäätä ei tarvitse liittää ennen laitteen kytkemistä päälle. 
Katso ohjeet kohdasta 4.1 – Pintuition Probe -mittapään liittäminen.  

 

3.7 LAITTEEN KYTKEMINEN POIS PÄÄLTÄ  
Instrumentin kytkeminen pois päältä: 

1. Paina pääyksikön takapuolella oleva virtakytkin (6) ”I”-asennosta ”O”-asentoon. 
Pääyksikön näyttö (2) sammuu, ja järjestelmä sammutetaan.  

2. Irrota virtajohto.  
Pääyksikkö voidaan nyt kuljettaa ja varastoida turvallisesti. 
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4 PINTUITION DETECTOR -TUNNISTIMEN KÄYTTÄMINEN  

4.1 PINTUITION PROBE -MITTAPÄÄN LIITTÄMINEN  
Pintuition Detector -tunnistimen käyttö edellyttää, että mittapää on liitettynä pääyksikköön. 
Mittapää voidaan liittää ennen laitteen käynnistystä tai sen jälkeen. Mittapään liitäntä: 

1. Kohdista liittimessä (16) oleva valkoinen nuoli mittapään liittimen liitännässä (5) 
olevaan valkoiseen nuoleen.  

2. Paina liitintä varovasti liitäntään, kunnes tunnet napsahduksen, joka osoittaa, 
että liitin on lukittunut paikoilleen.  

 
Kuva 6: Näkymä (2), kun järjestelmä käynnistetään ennen 
mittapään liittämistä.. 

 
Kuva 7: Liitin (16) ja valkoinen kohdistusnuoli. 

Jos mittapää on liitetty oikein, pääyksikön näytön (2) vasemmassa yläkulmassa (11) olevassa 
ilmaisimessa näkyy vihreä mittapään kuvake. 
Jos mittapäätä ei ole liitetty (oikein), kuvake on punainen. 
Jos mittapään liitäntä epäonnistuu, liitä mittapää uudelleen siten, että näyttö (2)  osoittaa, 
että mittapää on liitetty oikein. 
Jos ongelma ei poistu, katso kohta 8 (Vianmääritys). 

 

4.2 PINTUITION DETECTOR -TUNNISTIMEN KALIBROIMINEN 

 

Huomautus. Kalibroi Pintuition Detector -tunnistin ennen jokaista uutta potilasta 
ja aina, jos laite ei toimi odotetulla tavalla.  

Kun Pintuition Probe -mittapää (13) on liitetty oikein ja Pintuition Base Unit -pääyksikkö (1) on 
kytketty päälle, Pintuition Base Unit -pääyksikkö (1) on kalibroitava ennen mittausten 
suorittamista. Kalibroinnin tarpeesta ilmoitetaan näytössä näkyvällä punaisella 
vaakakuvakkeella. 

  
Kuva 7: Näytössä näkyvät tiedot, kun tunnistin tarvitsee kalibroida (vasemmalla) ja kun kalibrointi on käynnissä (oikealla) 

Kalibroinnin suorittaminen: 

1. Pitele mittapäätä ilmassa pystyasennossa ja vähintään 30 senttimetrin etäisyydellä 
sähkölaitteista ja muista magneettisten häiriöiden lähteistä. 

2. Paina pääyksikön (1) kalibrointipainiketta (4) kerran ja vapauta se. 
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3. Järjestelmä käynnistää kalibrointimenettelyn, ja näytön (2) vaakakuvake vaihtaa väriä 
ja näyttää kalibroinnin edistymisen. Kalibrointimenettely kestää noin 5 sekuntia.  

4. Kun kalibrointi on suoritettu, Pintuition Base Unit -pääyksikkö (1) siirtyy normaaliin 
toimintatilaan ja millimetri-ilmaisin (”mm”) (10) ilmestyy näkyviin näyttöön (2).  

 

Kommentti. Pitele mittapäätä liikkumatta kalibroinnin ajan. Mittapään 
liikkuminen kalibroinnin aikana saattaa vaikuttaa suorituskykyyn.  

 

Kommentti. Kalibrointimenettely voidaan suorittaa uudelleen käytön aikana, 
jos järjestelmän tunnistusetäisyys ei ole riittävä.   

4.3 JÄRJESTELMÄTESTI: TESTAUSSARJAN KÄYTTÄMINEN 
Pintuition Detector -tunnistimen mukana toimitaan Pintuition Test Kit -testaussarja (17).  
Pintuition Test Kit -testaussarja (17) sisältää Pintuition Seed -jyvän, joka on ennalta 
määritellyllä 20 mm:n etäisyydellä, joka ei ole muutettavissa. Laitetta voidaan käyttää 
Pintuition Detector -tunnistimen oikean toiminnan vahvistamiseen.  
Suorita järjestelmätesti kuvassa 9 esitetyllä tavalla: 

1. Kalibroi tunnistin noudattamalla kohdassa 4.2 
(Pintuition Detector -tunnistimen 
kalibroiminen) annettuja ohjeita.  

2. Aseta mittapään kärki (13) testaussarjan (17) 
onteloon.  

3. Pitele mittapäätä ja testaussarjaa ilmassa.  
4. Pääyksikön näyttö (2) näyttää etäisyyden 

millimetreinä.  
4a. Järjestelmä toimii oikein, jos näytössä (2) 

näkyvä etäisyys poikkeaa alle 2 mm 
(hyväksyttävä alue: 18–22 mm) 
testaussarjan merkinnöissä (18) 
ilmoitetusta etäisyydestä. Näytöllä voi näkyä joko vihreä ympyrä tai vihreä 
ristikko etäisyyden ympärillä, kumpikin kelpaa.  

4b. Toista järjestelmätestimenettely, jos tunnistetun etäisyyden poikkeama on 
hyväksyttyä suurempi. Jos ongelma ei poistu, katso kohta 8 (Vianmääritys). 

4.4 ÄÄNENVOIMAKKUUDEN SÄÄTÄMINEN 
Pintuition Base Unit -pääyksikön äänimerkkien voimakkuutta voidaan säätää pääyksikön (1) 
äänenvoimakkuuden säädintä (3) kiertämällä. 
Säätimen kiertäminen myötäpäivään kasvattaa äänenvoimakkuutta. 
Säätimen kiertäminen vastapäivään pienentää äänenvoimakkuutta.  
Jos äänenvoimakkuus säädetään niin alhaiseksi kuin on mahdollista, näytön ilmaisin (12) 
osoittaa, että ääni on mykistetty.  

4.5 STERIILIN SUOJUKSEN ASETTAMINEN PAIKOILLEEN  

 

Varoitus. Peitä Pintuition Probe -mittapää sille soveltuvalla ja laillisesti 
markkinoidulla steriilillä suojuksella aina ennen sen käyttöä steriilillä alueella. 

Pintuition Probe -mittapäätä (13) voidaan käyttää ilman steriiliä suojusta ainoastaan ehjällä 
iholla ennen leikkauksen aloittamista esimerkiksi viillon suunnittelua varten.  
Mittapää (13) ei ole steriili lääkinnällinen laite, ja se tulisi peittää laillisesti markkinoidulla 
ja sille soveltuvalla steriilillä suojuksella aina ennen käyttöä steriilillä alueella.  

Kuva 8: Järjestelmätestin suorittaminen (kuva: näyttö (2)) 
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Steriilin suojuksen käyttö: 

1. Poista steriili suojus pakkauksesta ja siirrä se steriilille alueelle aseptisesti. 
2. Peitä mittapää (13) ja mittapään kaapeli (14) steriilillä suojuksella vähintään steriilin 

alueen pituudelta.   
3. Kiinnitä suojus steriilin alueen ulkopuolella olevaan paikkaan, jotta steriili alue 

ei pääse kontaminoitumaan tahattomasti.  
Mittapää (13) on nyt valmis käytettäväksi steriilillä alueella. 

4.6 UNITILA 
Pintuition Probe -mittapää on suunniteltu tunnistamaan, milloin sitä käytetään. 
Kun järjestelmä tunnistaa, ettei mittapää ole käytössä esimerkiksi silloin, kun se on jätetty 
pinnalle paikalleen muutamaksi sekunniksi, se siirtyy unitilaan. Unitilassa laite ei tuota ääni- 
tai visuaalista palautetta, ja näytöllä (2) näkyy puolikuun kuvake. 
Herätä laite yksinkertaisesti nostamalla mittapää ripeällä liikkeellä, ja se palaa heti normaaliin 
toimintatilaan. 

 
Kuva 9: Näyttö (2), kun laite on unitilassa. 

 

4.7 PINTUITUION GPSDETECT™:TUNNISTUS, SUUNNALLISUUS JA TARKKUUS  

 

Huomautus. Pintuition Detector -tunnistimen tunnistusetäisyys on enintään 
50 mm. 

Pintuition Detector -tunnistin, joka käyttää GPSDetect™ -ohjelmistoa, näyttää etäisyyden 
tunnistuspalautteen millimetreinä implantoituun Pintuition Seed -jyvään.  
Pintuition Detector -tunnistimen tunnistusetäisyys on enintään 50 mm. 
Pintuition Detector -tunnistin, joka käyttää GPSDetect™ -ohjelmistoa, on suunniteltu 
suunnalliseen tunnistukseen, katso kuva 11 alla: 
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Kuva 10: GPSDetect™ -ohjelmiston suunnallisen tunnistuksen periaate. Vasemmassa kuvassa näkyy Pintuition Seed -jyviä eri sijainneissa (A-E) 

suhteessa mittapään kärkeen. Oikeanpuolisilla näytöillä näkyy odotettu järjestelmäpalaute jokaisessa sijainnissa..  

 
Kun jyvä havaitaan < 35 mm päässä, järjestelmä kertoo havaitun etäisyyden lisäksi graafisesti, 
osoittaako tunnistin kohti jyvää (’kohteessa’) seuraavilla tiloilla: 

• Kohteen sivussa: Valkoinen palkki, jonka leveys ilmaisee, miten kauas ohi kohteesta 
osoitat (kapeampi palkki tarkoittaa lähempänä kohdetta). 

• Kohteessa (18 mm sylinteri): vihreä rengas ympäröi ilmaistua etäisyyttä, kun jyvä 
havaitaan 18 mm sylinterissä mittapään akselilla (sama kuin tunnistimen halkaisija). 

• TargetLOCTM (7 mm sylinteri): vihreä ristikkokuvake ympäröi ilmaistua etäisyyttä, kun 
jyvä havaitaan 7 mm sylinterissä tunnistimen keskiakselilta. 

Pintuition detector -tunnistimen tunnistustarkkuus riippuu jyvän ja Pintuition Probe -mittapään 
välisestä etäisyydestä seuraavan taulukon mukaisesti: 

Etäisyys (mm) Tarkkuus 

0 – 20 mm ± 1mm 

20 – 30 mm ± 2mm 

30 – 40 mm ± 4mm 

40 – 50 mm ± 5mm 

4.8 KIRURGINEN TOIMENPIDE 

 

Huomautus. Rutiinikäytön aikana tulisi varmistaa, että kaikki magneettisten 
häiriöiden lähteet poistetaan mittapään läheisyydestä. 

 

Huomautus. Kalibroi Pintuition Detector -tunnistin ennen jokaista käyttökertaa 
noudattamalla kohdassa 4.2 (Pintuition Detector -tunnistimen kalibroiminen) 
annettuja ohjeita. 

 

Kommentti. Kalibrointimenettely voidaan suorittaa uudelleen käytön aikana, 
jos järjestelmän tunnistusetäisyys ei ole riittävä.   
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4.8.1 TOIMENPITEEN VALMISTELU 
1. Varmista, että mittapää liitetään järjestelmään oikein, noudattamalla kohdassa 4.1 

(Pintuition Probe -mittapään liittäminen) annettuja ohjeita. 
2. Kalibroi tunnistin noudattamalla kohdassa 4.2 (Pintuition Detector -tunnistimen 

kalibroiminen) annettuja ohjeita. 
3. Suorita järjestelmätesti noudattamalla kohdassa 4.3 (Järjestelmätesti: testaussarjan 

käyttäminen) annettuja ohjeita. 
4. Varmista, että äänimerkit on kytketty päälle, noudattamalla kohdassa 4.4 

(Äänenvoimakkuuden säätäminen) annettuja ohjeita, ja varmista, että näyttö (2) 
on selkeästi luettavissa. 

4.8.2 PREOPERATIIVINEN – LEIKKAUKSEN SUUNNITTELU (EI STERIILIÄ ALUETTA)  
1. Aseta mittapään (13) kärki iholle lähelle kiinnostavan kudoksen sijaintia. 

Skannaa aluetta mittapään kärjellä, kunnes saatavilla on vakaa signaali.  
2. Kun vakaa signaali on saatavilla, näyttö (2) näyttää mittapään kärjen  

ja Pintuition Seed -jyvän välisen etäisyyden ja pääyksikkö antaa äänipalautetta. Katso 
tunnistusta koskevat lisätiedot ja ohjeet kohdasta 4.6  
(Tunnistus, suunnallisuus ja tarkkuus).   

3. Vahvista jyvän tunnistus ja suunnittele leikkausviilto. 

 

Kommentti. Jos signaalin tunnistaminen ei onnistu, lyhennä mittapään (13) 
ja Pintuition Seed -jyvän välistä etäisyyttä painamalla (palpoimalla) mittapäätä 
varovasti. Katso myös kohta 4.6 (Tunnistus, suunnallisuus ja tarkkuus). 

4.8.3 PREOPERATIIVINEN – PEITTÄMINEN STERIILILLÄ SUOJUKSELLA 
(VALMISTELU STERIILILLÄ ALUEELLA KÄYTTÖÄ VARTEN)  

 

Varoitus. Peitä Pintuition Probe -mittapää sille soveltuvalla ja laillisesti 
markkinoidulla steriilillä suojuksella aina ennen sen käyttöä steriilillä alueella. 

1. Aseta steriili suojus paikoilleen noudattamalla kohdassa 4.5  
(Steriilin suojuksen asettaminen paikoilleen) annettuja ohjeita. 

4.8.4 PERIOPERATIIVINEN – LEIKKAUKSEN AIKANA (KÄYTTÖ STERIILILLÄ ALUEELLA)  

 

Varoitus. Huomaa, että Pintuition Seed -jyvä saattaa liikkua noin 5 mm:n 
etäisyydelle tai tätä lähemmäksi tuotuja metalliesineitä (esim. veitset tai 
skalpellit) kohti ja tarttua niihin.  
Suunnittele leikkausviillot tarkoin siten, että leikkaaminen liian läheltä jyvää 
vältetään. Jos leikkaaminen läheltä jyvää on tarpeen: leikkaa ensin poispäin 
jyvästä ja sitten jyvää kohti alla olevissa kuvissa esitetyllä tavalla. 

 

Kiinnostavan kudoksen 
sisäpuolella oleva jyvä 

Kiinnostavan kudoksen 
ulkopuolella oleva jyvä 

Kiinnostava 
kudos 

Ehdotetut leikkausviillot Ehdotetut leikkausviillot 
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Huomautus. Lähelle mittapään kärkeä tuodut metallista valmistetut (kirurgiset) 
instrumentit saattavat lyhentää tunnistusetäisyyttä. Jos tunnistuksen 
toiminnassa ilmenee ongelmia, pyri pitämään metallista valmistetut instrumentit 
ja esineet ja muut magneettisten häiriöiden aiheuttajat vähintään 2–5 
senttimetrin etäisyydellä mittapään kärjestä.   

 

Huomautus. Pintuition Seed -jyvien sijoittaminen lähelle toisiaan (<50 mm) 
saattaa heikentää tunnistusetäisyyttä tai -tarkkuutta. Jos useampien jyvien 
käyttö on tarpeen, sijoita jyvät riittävän etäälle toisistaan ja/tai noudata 
varovaisuutta.  

 

Varoitus. Pintuition Detector ei sovellu käytettäväksi syttyvän anestesiaseoksen ja ilman 
tai hapen tai typpioksidin kanssa. 

 

Varoitus. Älä kosketa Pintuition Probe liitäntäportin koskettimia ja potilasta 
samanaikaisesti. 

1. Käytä Pintuition Detector -tunnistinta kiinnostavan kudoksen tunnistamiseen niin 
monta kertaa kuin on tarpeen leikkauksen aikana.  

2. Suorita jyvällä merkityn kiinnostavan kudoksen poisto. 
3. Vahvista jyvän läsnäolo poistetussa kudoksessa pitelemällä mittapään (13) kärkeä 

kevyesti näytettä vasten ja tarkistamalla jyvän läsnäolo.  
4. Vahvista, että jyvä ei ole läsnä leikkausalueella, skannaamalla mittapäällä (13) 

leikkausalueelta ja sen ympäriltä ja tarkistamalla, että signaalia ei ole.  

4.8.5 POSTOPERATIIVINEN – PATOLOGINEN KÄSITTELY 
1. Poista kertakäyttöinen steriili suojus mittapäästä ja hävitä se laitoksesi vaarallista 

biologista jätettä koskevien menettelyjen mukaisesti.  
2. Puhdista ja desinfioi mittapää noudattamalla kohdassa 5.2  

(Pintuition Probe -mittapää) annettuja ohjeita.  
3. Poistetun kudoksen patologisen käsittelyn aikana: 

3a. Jos jyvä poistetaan, se voidaan hävittää laitoksesi vaarallista biologista 
jätettä koskevien menettelyjen mukaisesti.  

3b. Jos jyvää ei poisteta, se voidaan varastoida näytteen mukana.  

 
Kommentti. Pintuition Seed -jyvää ei ole välttämätöntä poistaa näytteestä.  

4.9 MITTAPÄÄN IRROTTAMINEN 
Mittapään liitin (16) on varustettu lukitusmekanismilla, 
joka estää mittapään tahattoman irtoamisen rutiinikäytön 
aikana. 
Irrottaminen:  

1. Pitele liitintä (16) peukalon ja etusormen välissä  
2. Vedä liitintä (16) varovasti itseäsi kohti liittimeen 

merkityn valkoinen nuolen osoittamaan suuntaan.  

  Kuva 12: Mittapään irrottaminen 
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5 UUDELLEENKÄSITTELY – PUHDISTUS JA KORKEAN TASON DESINFIOINTI 

 
Varoitus. Älä liitä märkää mittapäätä pääyksikköön. 

 

Varoitus. Noudata aina puhdistus- ja desinfiointiaineiden mukana toimitettuja 
ohjeita. Odota ennen steriilin suojuksen asettamista paikoilleen, että puhdistus- 
tai desinfiointiaine on kuivunut. Käytä ainoastaan laillisesti markkinoituja 
puhdistus- ja desinfiointiaineita.  

 

Varoitus. Älä käytä Pintuition Detector -tunnistimen puhdistamiseen 
aggressiivisia tai hankaavia puhdistusaineita.   

5.1 PINTUITION BASE UNIT -PÄÄYKSIKKÖ 
Kytke pääyksikkö pois päältä ja irrota virtajohto pistorasiasta (katso kohta 3.7 – Laitteen 
kytkeminen pois päältä).  

 

Varoitus. Kytke aina pääyksikkö ja mittapää pois päältä ennen puhdistusta 
ja irrota virtajohto. 

 
Varoitus. Älä kaada puhdistusnesteitä pääyksikön päälle tai sisälle. 

 
Älä käytä pääyksikön puhdistamiseen hankaavia puhdistus- tai desinfiointiaineita, liuottimia tai 
muita sellaisia materiaaleja, jotka voisivat vaurioittaa pääyksikköä tai naarmuttaa sen pintoja.  
Käytä puhdistamiseen esimerkiksi nihkeää liinaa ja vettä, laillisesti markkinoitua 
lääkinnällisille laitteille soveltuvaksi sertifioitua puhdistusainetta tai enintään  
70-prosenttista isopropanolia. 
Pääyksikkö ei ole yhteensopiva automaattisen puhdistuksen ja/tai steriloinnin kanssa. 

5.2 PINTUITION PROBE -MITTAPÄÄ 
Valmistaja: Sirius Medical Systems 
Laite: Pintuition Probe -mittapää  

OHJEET 

Alustava käsittely 
käyttöpaikalla  

Ei erityisiä vaatimuksia.  

Pakkaaminen 
ja kuljetus 

Suosittelemme, että kontaminoitunutta mittapäätä kuljetetaan 
suljetussa astiassa. 
Pintuition Probe -mittapää ja sen kaapeli tulee puhdistaa 
ja desinfioida välittömästi jokaisen käyttökerran jälkeen. 

Valmistelu ennen 
puhdistusta 

Henkilönsuojaimet (käsineet, vettähylkivä suojaesiliina, 
kasvosuojus tai suojalasit). 

Puhdistus: 
automaattisesti 

 

Varoitus. Mittapää ei sovellu puhdistettavaksi 
automaattisesti tai ultraäänellä. Tällaisten 
puhdistusmenetelmien käyttö voi aiheuttaa vakavia 
vaurioita mittapäälle, ja se johtaa lisäksi tuotteen 
takuun raukeamiseen. 

 

Puhdistus ja 
desinfiointi: 

Pintuition Probe -mittapää ja sen kaapeli tulee puhdistaa 
ja desinfioida välittömästi jokaisen käyttökerran jälkeen.  
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käsin 
(pyyhkimällä) 

Noudata tavanomaisia, yleisesti hyväksyttyjä käytäntöjä 
käsitellessäsi komponentteja, jotka ovat joutuneet kosketuksiin 
veren tai kudoksen kanssa. Noudata laitoksesi hyväksymiä 
menettelyjä tai käytä validoitua infektioiden torjuntamenettelyä.  
Välineet: Muoveille soveltuvat VAH-luetteloidut, laillisesti 
markkinoidut desinfiointipyyhkeet, jotka eivät aiheuta proteiinien 
kiinnittymistä ja joiden puhdistusteho on todistettu (esim. Incidin 
Oxy Wipe S, Ecolab #3082280). 
Varmista asianmukainen puhdistus noudattamalla aina 
puhdistusaineiden laimennussuhdetta/pitoisuutta, lämpötilaa,  
pH-arvoa, veden laatua, vanhenemispäivää ja vaikutusaikaa 
koskevia ohjeita.  
Mittapään puhdistus ja desinfiointi Incidin Oxy Wipe S -pyyhkeillä:  

1. Käytä kahta desinfiointipyyhettä ja pyyhi pinta huolellisesti 
märäksi. Varmista, että pyyhit koko pinnan. Aloita 
mittapäästä ja työskentele liitintä kohti. 

2. Anna desinfiointiaineliuoksen vaikuttaa valmistajan 
antamissa bakterisidistä tehoa koskevissa ohjeissa 
ilmoitetun ajan (esim. 15 minuuttia Incidin Oxy Wipe S  
-pyyhkeitä käytettäessä). 

3. Tarkista puhtaus ja toista yllä kuvatut vaiheet, 
jos näkyvissä on likaa. 

4. Anna kuivua; älä huuhtele tai kuivaa pyyhkimällä.  
5. Varmista ennen käyttöä, että mittapää on kuiva. 

Korkean tason 
desinfiointi: 
käsin; 
upottamalla  

Pintuition Probe -mittapää on valmistettu yhdestä 16 cm:n 
pituisesta kappaleesta valkoista, suorituskykyistä PEEK-muovia.  
Välineet: Muoveille soveltuva laillisesti markkinoitu desinfiointiaine 
(esim. CIDEXOPA #20391), demineralisoitu vesi (KRINK/BfArM-
suosituksen mukainen demineralisoitu vesi, joka ei sisällä 
fakultatiivisia patogeenisia mikrobeja) (20 ± 2 °C), steriili 
nukkaamaton sideharso.  
Varmista asianmukainen desinfiointi noudattamalla valmistajan 
antamia laimennussuhdetta/pitoisuutta, lämpötilaa, pH-arvoa, 
veden laatua, vanhenemispäivää ja vaikutusaikaa koskevia ohjeita. 
Noudata kaikkia turvallisuutta koskevia ohjeita. 
Alla on esimerkki Pintuition Probe -mittapään korkean tason 
desinfioinnista CIDEX OPA -desinfiointiainetta käyttäen.  

1. Valmistele desinfiointiaineliuos valmistajan antamien 
ohjeiden mukaisesti (esim. CIDEX OPA on käyttövalmis 
liuos, jonka pitoisuus tulee tarkistaa testiliuskoilla; 
katso valmistajan antamat ohjeet). 

2. Upota mittapään valkoinen osa desinfiointiaineliuokseen. 
Älä upota mittapäätä valkoisen ja mustan osan rajaa 
syvemmälle, katso kuvat 12 ja 13.  

 

Varoitus. Älä upota mittapään kärkeä valkoista osaa 
syvemmälle. 
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Kuva 13: Älä upota mittapäätä tätä syvemmälle. 

 
Kuva 14: Esimerkki mittapäästä, joka on upotettu CIDEX OPA -liuokseen korkean tason desinfiointia varten. 

3. Anna desinfiointiaineliuoksen vaikuttaa valmistajan 
antamissa korkean tason desinfiointia koskevissa ohjeissa 
ilmoitetun ajan (esim. 12 minuuttia CIDEX OPA  
-desinfiointiainetta käytettäessä). 

4. Poista mittapää desinfiointiaineliuoksesta ja aseta 
mittapään valkoinen osa demineralisoidulla vedellä 
täytettyyn astiaan vähintään 1 minuutin ajaksi. 

5. Toista edellinen vaihe 2 kertaa puhtaalla demineralisoidulla 
vedellä. 

6. Pyyhi kuivaksi steriilillä nukkaamattomalla sideharsolla. 
7. Varmista ennen käyttöä, että mittapää on kuiva. 

Huolto, tarkastus 
ja testaus 

1. Tarkasta mittapää- ja kaapelikokoonpano silmin 
havaittavissa olevien vaurioiden (esim. halkeamat tai 
pysyvä taipuminen) varalta. 

2. Keskeytä laitteen käyttö ja ota yhteyttä valmistajaan, 
jos laitteessa on silmin havaittavissa olevia vaurioita.  

Sterilointi 

 

Varoitus. Pintuition Probe -mittapään kaapeli ei sovellu 
steriloitavaksi. 

 

Varastointi Ei erityisiä vaatimuksia. 
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Lisätiedot 

 

Varoitus. Peitä Pintuition Probe -mittapää sille 
soveltuvalla ja laillisesti markkinoidulla steriilillä 
suojuksella aina ennen sen käyttöä steriilillä alueella. 

Pintuition Probe -mittapää on tarkoitettu olemaan kosketuksissa 
kudoksen kanssa ainoastaan toimenpiteen suunnitteluvaiheessa 
ennen leikkauksen aloittamista, kun iho on vielä ehjä.  
Käytä laillisesti markkinoitua ja laitteelle soveltuvaa steriiliä 
suojusta aina, kun laitetta käytetään steriilillä alueella. Kiinnitä aina 
suojus steriilin alueen ulkopuolella olevaan paikkaan, jotta steriili 
alue ei pääse kontaminoitumaan.  
Lääkinnällisten laitteiden käsittelyyn tulisi käyttää validoituja 
prosesseja.  

Valmistajan 
yhteystiedot 

Katso kohta 8.3 – Teknisen tuen PYYTÄMINEN.  

Sirius Medical Systems on validoinut yllä annetut ohjeet ja todennut, että ne soveltuvat lääkinnällisen 
laitteen valmisteluun uudelleenkäyttöä varten. On käsittelijän vastuulla varmistaa, että käsittelevän 
laitoksen laitteistoja, materiaaleja ja henkilöstöä käyttäen suoritettu käsittely tuottaa halutun tuloksen. 
Tämä edellyttää prosessin verifiointia ja/tai validointia ja rutiininomaista valvontaa.  

6 HUOLTO JA YLLÄPITO  

6.1 SUOSITELTU HUOLTO  

 
Varoitus. Älä suorita huolto- tai ylläpitotoimenpiteitä, kun tunnistin on käytössä. 

 

Varoitus. Tarkista instrumentti vaurioiden merkkien varalta aina ennen käyttöä. 
Jos instrumentti on vaurioitunut tai sen suorituskyky tai toiminta ei vastaa 
odotuksia, keskeytä laitteen käyttö ja varmista, että se huolletaan ennen käytön 
jatkamista.  

Pintuition Detector -tunnistin ei vaadi käyttäjän tai huoltoasentajan suorittamaa 
rutiininomaista huoltoa.  
Pintuition Detector -tunnistin tulee tarkistaa silmämääräisesti vaurioiden varalta ennen 
jokaista käyttökertaa.  
Suorita järjestelmätesti, jos laite on vaurioitunut tai jos sen suorituskyky tai toiminta ei vastaa 
odotuksia; katso ohjeet kohdasta 4.3 (Järjestelmätesti: testaussarjan käyttäminen). 

6.2 SULAKKEEN VAIHTAMINEN 

 

Varoitus. Vaihda aina ulkoisen sulakkeen tilalle sulake, jonka tyyppi ja 
nimellisarvot vastaavat kohdassa 7 (Tekniset tiedot) ilmoitettuja tietoja. 

Pintuition Detector -tunnistimessa on käyttäjän vaihdettavissa oleva ulkoinen sulake. 
Sulake tulee esiin, kun sulakelokeron kansi (7) avataan. Asentaja tai muu riittävän koulutuksen 
saanut käyttäjä voi vaihtaa sulakkeen, jos se on palanut.  
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6.3 KORJAUKSET  

 

Varoitus. Tähän laitteistoon ei ole sallittua tehdä muutoksia; älä avaa tai korjaa 
Pintuition Base Unit -pääyksikköä tai Pintuition Probe -mittapäätä. Laitteiston 
vaaralliset sähköosat saattavat tulla näkyviin, jos se avataan. Ota aina yhteyttä 
Sirius Medical Systems -yhtiöön, jos laitteistoa tarvitsee huoltaa.  

Pintuition Detector -tunnistimen sisällä ei ole muita käyttäjän huollettavissa olevia osia kuin 
sulake. Yritä ratkaista Pintuition Detector -tunnistimen toimintaan liittyvät ongelmat kohdan 8 
(Vianmääritys) taulukkoa apuna käyttäen.  
Jos ongelman ratkaiseminen ei onnistu, ota yhteyttä Sirius Medical Systems -yhtiöön; 
katso yhteystiedot kohdasta 8.3 (Teknisen tuen Pyytäminen). 
Valtuuttamaton purkaminen tai huoltaminen aiheuttaa Pintuition Detector -tunnistimen takuun 
raukeamisen. 

6.4 PINTUITION DETECTOR -TUNNISTIN – HÄVITTÄMINEN 

 

Hävitä Pintuition Probe -mittapää ja Pintuition Base Unit -pääyksikkö  
WEEE-direktiivin 2012/19/EU mukaisesti.  
Älä hävitä laitteita lajittelemattomana sekajätteenä. 
Oikea hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristöön ja terveyteen 
kohdistuvia haittavaikutuksia.  

 

Kommentti. Puhdista ja desinfioi laite laitoksessasi käytössä olevien 
menettelyjen mukaisesti ennen sen turvallista hävittämistä. 

 

7 TEKNISET TIEDOT  
Pintuition Detector -tunnistin (mittapää ja pääyksikkö) 

Etäisyyden tunnistusetäisyys Enintään 50 mm 

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

Kauemmalla kentällä (> 35 mm): tunnistustila Etäisyys 

Kauemmalla kentällä (> 35 mm): näkökenttä 60 astetta; eteenpäin 

Lähemmällä kentällä (> 35 mm): tunnistustila Etäisyys ja suunta 

Lähemmällä kentällä (> 35 mm): näkökenttä 180 astetta (puolipallo) 

Käyttötapa Jatkuva käyttö 

Lämpötila käytön aikana 15 – 25 ºC 

Suhteellinen kosteus käytön aikana 15–90 %, ei kosteuden tiivistymistä 

Korkeus merenpinnasta käytön aikana  <3 000 metriä 

Ilmanpaine käytön, varastoinnin 
ja kuljetuksen aikana  

70 - 106 kPa 

Lämpötila varastoinnin ja kuljetuksen aikana -25 – 70 ºC 
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Suhteellinen kosteus varastoinnin  
ja kuljetuksen aikana 

<90 %, ei kosteuden tiivistymistä 

Suojaus sähköiskulta  Luokka I, suojamaadoitettu 

Käyttöikä 5 vuotta 

Pintuition Base Unit -pääyksikkö   

Mitat (L × K × S) 26 x 16 x 32 cm 

Paino 6 kg  

IP-luokitus IP3X  

Virtajohdon liitin  IEC 60320 C13 

Nimellinen syöttöjännite 100–240 V AC ~ 50/60 Hz 1,2 A 

Sulakkeen tyyppi ja mitat (Ø × P) T3.15AH / 250 V 
5 mm x 20 mm  

Pintuition Probe -mittapää (sovellettu osa, tyyppi BF) 

Mitat Ø 18 mm (kärki) 
180 mm (pituus) 

Paino (mukaan lukien kaapeli) 165 g 

Kaapelin pituus  3 m 

IP-luokitus P44  

7.1 STANDARDIENMUKAISUUS 
Tämä tuote on suunniteltu seuraavien sähköturvallisuutta koskevien standardien mukaisesti:  

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

Pintuition Detector -tunnistimella ei ole IEC 60601-1 -standardin (painos 3.1) määritelmän 
mukaista olennaista suorituskykyä.  

7.2 SÄHKÖMAGNEETTINEN YHTEENSOPIVUUS  
Tietokoneiden, matkapuhelimien ja muiden elektronisten laitteiden määrä kasvaa jatkuvasti, ja 
lääkinnälliset laitteet saattavat altistua käytössä ollessaan muiden laitteiden aiheuttamille 
sähkömagneettisille häiriöille. Sähkömagneettiset häiriöt saattavat aiheuttaa häiriöitä 
lääkinnällisen laitteen toimintaan, jolloin seurauksena voi olla mahdollinen vaaratilanne. 
Lääkinnälliset laitteet eivät saisi toisaalta aiheuttaa häiriöitä muiden laitteiden toimintaan. 
Sähkömagneettista yhteensopivuutta (Electro Magnetic Compatibility, EMC) koskevien 
vaatimusten säätelemiseksi ja tuotteisiin liittyvien vaaratilanteiden ehkäisemiseksi on otettu 
käyttöön IEC 60601-1-2 -standardi. Tässä standardissa on määritelty lääkinnällisten laitteiden 
sähkömagneettiset häiriönsietotasot ja sähkömagneettisten päästöjen enimmäistasot. 
Sirius Medical Systems -yhtiön valmistamat sähkökäyttöiset lääkinnälliset laitteet täyttävät  
IEC 60601-1-2:2014 -standardin vaatimukset sekä häiriönsiedon että päästöjen osalta.  
Tästä huolimatta tulee huomioida seuraavat seikat:  

 

Varoitus. Muiden kuin määriteltyjen lisävarusteiden, muuntajien, antureiden 
tai kaapeleiden/johtojen käyttö saattaa kasvattaa laitteiston ja/tai Pintuition 
Detector -tunnistimen sähkömagneettisia päästöjä ja/tai heikentää sen 
sähkömagneettista häiriönsietoa. 

 

Varoitus. Pintuition Detector -tunnistinta ei tulisi käyttää muiden laitteistojen 
välittömässä läheisyydessä tai niiden kanssa pinottuna; jos käyttö välittömässä 
läheisyydessä tai pinottuna on välttämätöntä, Pintuition Detector -tunnistimen 
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normaali toiminta tulisi varmistaa tarkkailemalla sitä sen suunnitellussa 
käyttöympäristössä. 

 

Huomautus. Tämä laitteisto soveltuu päästöominaisuuksiltaan käytettäväksi 
teollisissa ympäristöissä ja sairaaloissa (CISPR 11 -standardin luokka A). 
Jos tätä laitteistoa käytetään asuinympäristössä (jossa vaaditaan normaalisti 
CISPR 11 -standardin luokka B), se ei tarjoa välttämättä riittävää suojaa 
radiotaajuuksia käyttäville viestintäpalveluille aiheutuvia häiriöitä vastaan. 
Käyttäjän suorittamat korjaavat toimenpiteet, kuten laitteiston siirtäminen 
tai suuntaaminen uudelleen, saattavat olla tarpeen. 

 

Huomautus. Pintuition Detector -tunnistimen jumiutuminen muiden laitteiden 
aiheuttamien sähkömagneettisten häiriöiden vuoksi on epätodennäköistä. 
Jos näin kuitenkin tapahtuu, irrota Pintuition Probe -mittapää ja liitä se uudelleen. 
Varmista, että etäisyyttä muihin laitteisiin (mukaan lukien kaapelit/johdot) 
kasvatetaan. 

 
Ohjeet ja valmistajan vakuutus – sähkömagneettiset päästöt 

Pintuition Detector -tunnistin on tarkoitettu käytettäväksi alla kuvatun kaltaisessa sähkömagneettisessa 
ympäristössä. Häiriöiden välttämiseksi laitteen käyttäjän tulisi varmistaa, että sitä käytetään tällaisessa 
ympäristössä. 

Päästöt Vaatimustenmukaisuus Sähkömagneettinen ympäristö – ohjeet 

Radiotaajuiset päästöt 
CISPR 11 

Ryhmä 1 Pintuition Detector -tunnistin ei käytä radiotaajuista 
energiaa normaaleihin toimintoihinsa. Sen radiotaajuiset 
päästöt ovat siksi erittäin alhaiset, ja on 
epätodennäköistä, että se aiheuttaa häiriöitä lähistöllä 
olevien elektronisten laitteiden toimintaan. 

Radiotaajuiset päästöt 
CISPR 11 

Luokka A Pintuition Detector -tunnistin soveltuu käytettäväksi 
kaikissa tiloissa asuinrakennuksia ja suoraan 
asuinrakennuksiin sähköä toimittavaan julkiseen 
pienjänniteverkkoon liitettyjä tiloja 
lukuun ottamatta. 

Harmoniset päästöt 
IEC 61000-3-2 

Ei sovellettavissa 

Jännitevaihtelut / 
välkyntäpäästöt 
IEC 61000-3-3 

Ei sovellettavissa 

 
Ohjeet ja valmistajan vakuutus – sähkömagneettinen häiriönsieto 
Pintuition Detector -tunnistin on tarkoitettu käytettäväksi alla kuvatun kaltaisessa sähkömagneettisessa 
ympäristössä. Häiriöiden välttämiseksi laitteen käyttäjän tulisi varmistaa, että sitä käytetään tällaisessa 
ympäristössä. 
Häiriönsietotesti  
IEC 60601 

IEC 60601 -testitaso Vaatimustenmukaisuustaso Sähkömagneettista ympäristöä 
koskevat ohjeet 

Sähköstaattinen 
purkaus 
(ESD) 
IEC 61000-4-2 

±8 kV kosketus 
±15 kV ilma 

±8 kV kosketus 
±15 kV ilma 

Lattioiden tulisi olla päällystetty 
puulla, betonilla tai keraamisilla 
laatoilla. Jos lattiat on 
päällystetty synteettisellä 
materiaalilla, suhteellisen 
kosteuden tulisi olla vähintään 
30 %. 

Nopeat 
transientit / purskeet 
IEC 61000-4-4 

±2 kV 
100 kHz:n toisto- 
taajuus 

±2 kV 
 

Verkkovirran laadun tulisi 
vastata tyypillistä kaupallista 
ja/tai sairaalaympäristöä. 

Syöksyaallot 
IEC 61000-4-5 

±1 kV linjasta linjaan 
±2 kV linjasta maahan 

±1 kV linjasta linjaan 
±2 kV linjasta maahan 

Verkkovirran laadun tulisi 
vastata tyypillistä kaupallista 
ja/tai sairaalaympäristöä. 
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Ohjeet ja valmistajan vakuutus – sähkömagneettinen häiriönsieto 
Pintuition Detector -tunnistin on tarkoitettu käytettäväksi alla kuvatun kaltaisessa sähkömagneettisessa 
ympäristössä. Häiriöiden välttämiseksi laitteen käyttäjän tulisi varmistaa, että sitä käytetään tällaisessa 
ympäristössä. 
Häiriönsietotesti  
IEC 60601 

IEC 60601 -testitaso Vaatimustenmukaisuustaso Sähkömagneettista ympäristöä 
koskevat ohjeet 

Jännitteen laskut, 
lyhyet 
keskeytykset ja 
jännitteen vaihtelut 
virransyötössä 
IEC 61000-4-11  

0 % UT1; 0,5 jaksoa 
/ 0°, 45°, 90°, 135°, 
180°, 225°, 270° ja 
315° 
0 % UT; 1 jakso  
ja  
70 % UT; 25/30 
jaksoa, yksivaihe / 0° 

0 % UT; 0,5 jaksoa 
/ 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 
225°, 270° ja 315° 
0 % UT; 1 jakso  
ja  
70 % UT; 25/30 jaksoa, 
yksivaihe / 0° 

Verkkovirran laadun tulisi 
vastata tyypillistä kaupallista 
tai sairaalaympäristöä. Jos 
Pintuition Detector -tunnistimen 
on oltava käytettävissä myös 
sähkökatkon aikana, 
suosittelemme, että Pintuition 
Detector -tunnistimen 
virransyöttöön käytetään 
keskeytymätöntä virransyöttöä 
tai akkua. 

Jännitekatkokset 
IEC 61000-4-11 

0 % UT; 250/300 
jaksoa 

0 % UT; 250/300 jaksoa 

Tehotaajuuden 
(50/ 60 Hz) 
magneettikenttä 
IEC 61000-4-8 

30 A/m 
 

30 A/m 
 

Magneettikenttien tulisi olla 
tehotaajuudella tasoilla, jotka 
vastaavat tyypillistä kaupallista 
tai sairaalaympäristöä. 

Johtuvat 
radiotaajuudet 
IEC 61000-4-6 

3 Vrms 150 kHz – 
80 MHz 
 
6 Vrms (ISM-
/radiotaajuusalueet 
välillä 150 kHz – 
80 MHz)  
 
80 % AM / 1 kHz 

3 Vrms 
 
6 Vrms2 

Kannettavat ja liikuteltavat 
radiotaajuiset viestintälaitteet 
tulisi pitää vähintään suositellulla 
suojaetäisyydellä Pintuition 
Detector -tunnistimesta (mukaan 
lukien kaapelit/johdot). 
Suojaetäisyys riippuu lähettimen 
käyttämästä taajuudesta, ja se 
lasketaan alla olevia yhtälöitä 
käyttäen. 
Suositeltu suojaetäisyys 
d = 1,2 √P 150 kHz – 80 MHz 
d = 1,2 √P 80 MHz – 800 MHz 
d = 2,3 √P 800 MHz – 2,7 GHz 
jossa P on lähettimen nimellinen 
enimmäisteho watteina (W) 
lähettimen valmistajan 
ilmoittamien tietojen mukaan 
ja d on suositeltu suojaetäisyys 
metreinä (m). Radiotaajuuksia 
käyttävien kiinteiden lähettimien 
paikan päällä suoritettujen 
tutkimusten3 avulla määritettyjen 
kentänvoimakkuuksien tulisi olla 
niiden taajuusalueeseen 
sovellettavan 
vaatimustenmukaisuustason 
alapuolella4. Häiriöt ovat 
mahdollisia seuraavalla 
symbolilla merkittyjen laitteiden 
läheisyydessä: 

 

Säteillyt 
radiotaajuudet 
IEC 61000-4-3 

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

3 V/m 
 

Langattomien 
radiotaajuisten 
viestintälaitteiden 
läheisyyskentät 
IEC 61000-4-3 

Testitaso 
9 V/m: 710, 745, 780,  
5 240, 5 500, 5 785 
[MHz] 
 
27 V/m: 385 [MHz] 
 
28 V/m: 450, 810, 
870, 930, 1 720, 1 
845,  
1 970, 2 450 [MHz] 
 

 
9 V/m: 710, 745, 780, 5 240, 
5 500, 5 785 [MHz] 
 
27 V/m: 385 [MHz] 
 
28 V/m: 450, 810, 870, 930, 
1 720, 1 845, 1 970, 2 450 
[MHz] 
 

Kommentti 1: UT on verkkojännite ennen testitason soveltamista. 
Kommentti 2: Välillä 150 kHz – 80 MHz olevat ISM-taajuusalueet (teolliseen, tieteelliseen ja lääketieteelliseen käyttöön tarkoitetut 
taajuusalueet) ovat 6,765 MHz – 6,795 MHz, 13,553 MHz – 13,567 MHz, 26,957 MHz – 27,283 MHz ja 40,66 MHz – 40,70 MHz.  
Välillä 0,15 MHz – 80 MHz olevat radioamatöörien käyttämät taajuusalueet ovat 1,8 MHz – 2,0 MHz, 3,5 MHz – 4,0 MHz, 5,3 MHz 
– 5,4 MHz, 7 MHz – 7,3 MHz, 10,1 MHz – 10,15 MHz, 14 MHz – 14,2 MHz, 18,07 MHz – 18,17 MHz, 21,0 MHz – 21,4 MHz, 24,89 
MHz – 24,99 MHz, 28,0 MHz – 29,7 MHz ja 50,0 MHz – 54,0 MHz. 
Kommentti 3: Kiinteiden lähettimien, kuten matka- ja radiopuhelimien tukiasemien, AM- ja FM-radioasemien ja TV-lähettimien, 
kentänvoimakkuuksia ei ole mahdollista määrittää tarkasti teoreettisesti. Radiotaajuuksia käyttävien kiinteiden lähettimien 
vaikutukset sähkömagneettiseen ympäristöön tulisi siksi arvioida tarvittaessa paikan päällä suoritettavien tutkimusten avulla. 
Jos Pintuition Detector -tunnistimen käyttöpaikassa mitattu kentänvoimakkuus ylittää yllä mainitun sovellettavan radiotaajuuksien 
vaatimustenmukaisuustason, Pintuition Detector -tunnistinta tulisi tarkkailla sen normaalin toiminnan varmistamiseksi. 
Jos Pintuition Detector -tunnistin ei toimi normaalisti, lisätoimenpiteet, kuten tunnistimen suuntaaminen uudelleen tai 
siirtäminen toiseen paikkaan, saattavat olla tarpeen. 
Kommentti 4: Kentänvoimakkuuksien tulisi olla taajuusalueella 150 kHz – 80 MHz alle 3 V/m. 
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Kannettavien ja liikuteltavien radiotaajuisten viestintälaitteiden ja Pintuition Detector -tunnistimen 
välinen suositeltu suojaetäisyys 
Pintuition Detector -tunnistin on tarkoitettu käytettäväksi sähkömagneettisessa ympäristössä, jossa säteiltyjä 
radiotaajuisia häiriöitä valvotaan ja hallitaan. Asiakkaat tai Pintuition Detector -tunnistimen käyttäjät voivat auttaa 
ehkäisemään sähkömagneettisia häiriöitä varmistamalla, että kannettavat ja liikuteltavat radiotaajuiset 
viestintälaitteet (lähettimet) pidetään vähintään niiden enimmäistehon mukaan lasketulla suositellulla 
suojaetäisyydellä Pintuition Detector -tunnistimesta. 
VAROITUS: Kannettavat radiotaajuiset viestintälaitteet (mukaan lukien oheislaitteet, kuten antennikaapelit ja 
ulkoiset antennit) tulisi pitää vähintään 30 cm:n etäisyydellä (SÄHKÖKÄYTTÖISEN LÄÄKINNÄLLISEN LAITTEEN tai 
SÄHKÖKÄYTTÖISEN LÄÄKINNÄLLISEN JÄRJESTELMÄN) kaikista osista, mukaan lukien valmistajan 
määrittelemät kaapelit/johdot. Laitteen suorituskyky voi muutoin kärsiä. 
Lähettimen nimellinen 
enimmäisteho watteina (W) 

Suojaetäisyys lähettimen taajuuden mukaan metreinä (m) 
150 kHz –  
80 MHz 
d = 1,2 √P 

80 MHz –  
800 MHz 
d = 1,2 √P 

800 MHz –  
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 
Jos lähettimen nimellistä enimmäistehoa ei ole mainittu yllä olevassa taulukossa, suositeltu suojaetäisyys d metreinä (m) voidaan 
arvioida käyttämällä lähettimen käyttämään taajuusalueeseen sovellettavaa yhtälöä, jossa P on lähettimen nimellinen 
enimmäistaso watteina (W) lähettimen valmistajan ilmoittamien tietojen mukaan.  
Kommentti 1: 80 MHz:n ja 800 MHz:n taajuuksilla sovelletaan korkeamman taajuusalueen suojaetäisyyttä.  
Kommentti 2: Nämä ohjeet eivät välttämättä päde kaikissa tilanteissa. Rakenteiden, esineiden ja ihmisten aiheuttama absorptio 
ja heijastuminen vaikuttavat sähkömagneettisten aaltojen etenemiseen. 

8 VIANMÄÄRITYS  

8.1 VIRHEIDEN VIANMÄÄRITYS  
Pintuition Detector -tunnistin testaa käynnistyksen ja normaalin käytön aikana sisäisten 
komponenttiensa toimintaa erityyppisiä itsetestejä suorittamalla. Havaituista ongelmista 
ilmoitetaan virhekoodilla. Jos laite ilmoittaa virheestä, käyttäjän tulisi kytkeä virta pois päältä, 
odottaa 30 sekunnin ajan ja kytkeä sitten virta uudelleen päälle. 
 
Jos ongelma ei poistu, kirjoita virhekoodi ja päänäytössä näkyvät ohjelmistoversion 
tunnistetiedot muistiin (katso kohta 3.6 (Laitteen kytkeminen päälle)) ja pyydä apua ottamalla 
yhteyttä Sirius Medical Systems -yhtiöön tai paikalliseen jakelijaasi. 

8.2 VIANMÄÄRITYSVINKKEJÄ  
Ongelma Mahdollinen syy Näytössä näkyvät 

tiedot 
Mahdollinen ratkaisu 

Pääyksikköön ei 
tule virtaa 

Pistorasiaan ei tule virtaa Ei mitään. Tarkista liitännät 

Sulake on palanut Pyydä asentajaa 
tarkistamaan sulake, 
katso kohta 7.2 

Virtajohtoa ei ole liitetty 
oikein 

Tarkista virtajohto 

Ei ääntä Järjestelmä on 
mykistetty 
  

Säädä 
äänenvoimakkuutta, 
katso kohta 5.4 

Kaiutin ei toimi – Käynnistä pääyksikkö 
uudelleen; järjestelmän 
tulisi antaa äänimerkki 
käynnistyksen 
yhteydessä 
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Pääyksikkö ei 
reagoi, tai se on 
jumiutunut 

Sähkömagneettisen 
säteilyn aiheuttamat 
häiriöt 

Ei reagoi Kasvata tunnistimen ja 
muiden sähkölaitteiden 
välistä etäisyyttä ja 
1. Irrota mittapää ja liitä 
se uudelleen tai 
2. Käynnistä pääyksikkö 
uudelleen 

Pääyksikkö ei 
näytä, että mittapää 
on liitetty 

Mittapäätä ei ole liitetty 
(oikein) pääyksikköön 

 

Liitä mittapää uudelleen, 
katso kohta 5.1  
Käynnistä pääyksikkö 
uudelleen  

Ei reaktiota 
Pintuition Seed  
-jyvään 

Jyvä on 
tunnistusalueen 
ulkopuolella 

– Siirrä mittapää 
lähemmäksi jyvää, katso 
lisätiedot kohdasta 5.6 

Tunnistusetäisyys on 
normaalia lyhyempi, 
koska mittapään kärjen 
läheisyydessä on 
suurikokoisia 
metalliesineitä 

Pidä metallista 
valmistetut instrumentit 
ja esineet ja muut 
magneettisten häiriöiden 
aiheuttajat vähintään 2–5 
senttimetrin etäisyydellä 
mittapään kärjestä 

Tunnistin tarvitsee 
kalibroida 

Suorita kalibrointi, 
katso kohta 5.2 

Tunnistetun 
etäisyyden 
poikkeama on 
hyväksyttyä 
suurempi toistetun 
järjestelmätestin 
aikana  

Järjestelmässä on vika – Keskeytä tämän 
järjestelmän käyttö. 
Pyydä teknistä tukea 
Sirius Medical Systems  
-yhtiöstä tai paikalliselta 
jakelijaltasi. Katso 
seuraava kohta.  

Näytöllä näkyy 
sininen 
puolikuukuvake 

Laite on unitilassa 
(katso kohta 4.6) 

 

Nosta mittapää ja ravista 
lyhyestä herättääksesi 
laitteen. 

8.3 TEKNISEN TUEN PYYTÄMINEN  
Ota meihin yhteyttä, jos tarvitset teknisiä tietoja tai tukea:  
Sirius Medical Systems B.V.  
High Tech Campus 41  
5656 AE Eindhoven 
The Netherlands 
URL: www.sirius-medical.com/support  
Asiakaspalvelu: support@sirius-medical.com  
 

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