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Advarsler og forsiktighetsregler
Dette symbolet varsler brukeren om at viktig informasjon om installasjon og/eller bruk av dette utstyret
følger. Informasjon som er merket med dette symbolet må leses nøye for å unngå skade på utstyret.
Dette symbolet varsler brukeren om at ikke-isolert spenning i apparatet kan gi kraftig elektrisk støt. Det er
derfor farlig å komme i kontakt med noen del inni apparatet. For å redusere faren for elektrisk støt, skal du
IKKE fjerne dekselet (eller baksiden). Brukeren trenger ikke tilgang til noen av komponentene inni apparatet.
Overlat service til kvalifisert servicepersonell.
Dette symbolet varsler brukeren om at viktig informasjon om bruk og/eller vedlikehold av dette utstyret er
inkludert. Informasjon som er merket med dette symbolet skal leses nøye for å unngå skade på utstyret.
Dette symbolet angir produsenten.
Dette symbolet angir produsentens representant i EU.
For å hindre fare for brann eller elektrisk støt, skal du ikke utsette dette apparatet for regn eller fuktighet. Du skal ikke sette den
polariserte pluggen på dette apparatet i en kontakt på en skjøteledning eller annen kontakt hvis ikke pinnene kan settes helt
inn. Produktet er laget for å oppfylle kravene til sikkerhet for produkter som brukes i nærheten av pasienter.
Dette produktet er en medisinsk enhet i klasse I i henhold til MDD i Europa. Ingen endringer er tillatt.
Dette produktet er en medisinsk enhet i klasse II i USA og Canada. Ingen endringer er tillatt.
Dette utstyret/systemet er laget kun for bruk av kvalifisert helsepersonell.
Føderal lov begrenser salg av denne enheten til lege, eller etter leges bestilling.
Dette er de europeiske landene som aksepterer CE-merkede enheter: Belgiua, Bulgaria, Kroatia, Kypros, Tyskland,
Ungarn, Island, Makedonia, Montenegro, Norge, Romania, Slovakia, Spania, Sveits og Storbritannia.
Samsvar med sikkerhetsregler:
Dette produktet er bare godkjent av TUV når det gjelder elektrisk støt, brann og mekaniske farer i
samsvar med CAN/CSA C22.2 No. 60601-1 og ANSI/AAMI ES60601-1.
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Samsvar med sikkerhetsregler:
Dette produktet oppfyller kravene i EN-60601-1 slik at det samsvarer med direktivet for medisinsk
utstyr 93/42/EEC og 2007/47/EC (generell sikkerhetsinformasjon).
Radiogodkjenning:
Dette produktet oppfyller kravene i EN 302 065 V1.2.1 og er i samsvar med RTTE-direktivet 1999/5/EC
(radio- og telekommunikasjonsutstyr).
FCC-identifikasjon: UK2-SII-SK63102, UK2-SII-SK63101
Industry Canada: 6705A-SIISK63102, 6705A-SIISK63101

Dette apparatet oppfyller standardene ovenfor kun når det brukes med en NDS-levert strømforsyningen av
medisinsk kvalitet.
Modell
Strømforsyning
Vekselstrøminngang

ZeroWire G2
Ault MW172KB2400B02 eller GlobTek GTM91120-3024-T3A
100 til 240 Volt ved 50 til 60 Hz.

Likestrømutgang

Ault 24 volt ved 0,75 amp / GlobTek 24 volt ved1,25 amp

Strømledning: Bruk en strømledning av sykehuskvalitet utstyrt med riktig støpsel for strømkilden.
Koble strømkabelen fra strømforsyningen. Strømkabelen er den eneste godkjente frakoblingsmekanismen.
MEDISINSK UTSTYR skal plasseres slik at utstyrets frakoblingsmekanisme er lett tilgjengelig.
Produktet må få strøm fra en sentertappet krets når det brukes i USA med spenninger over 120 volt.
Dette produktet er laget for kontinuerlig drift.
Resirkulering:
Følg gjeldende bestemmelser og planer for gjenvinning eller avfallsbehandling av dette utstyret.
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Samsvarserklæring
FCC og EU-direktiver for europeiske standarder:
Dette utstyret samsvarer med del 15 i FCC-reglene og rådsdirektivene 93/42/EØF og 2007/47/EF for europeiske standarder. Bruk er underlagt
følgende to betingelser: (1) Dette produktet må ikke forårsake skadelig interferens, og (2) dette produktet må tåle interferens fra annet utstyr,
inkludert interferens som kan føre til uønskede resultater.
1. Bruk de medfølgende kablene sammen med utstyret slik at det ikke forstyrrer mottak av radio- og tv-signaler. Bruk av andre kabler og
adaptere kan føre til interferens med annet elektronisk utstyr.
2. Dette utstyret er testet og funnet å overholde grensene som er angitt i FCC del 15 og CISPR 11 underklausul 3.1 og 8.5. Dette utstyret
genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvent energi, og kan føre til betydelige forstyrrelser i radiokommunikasjon dersom det ikke
installeres og brukes i overensstemmelse med instruksjonene.
3. Dette utstyret er testet og funnet å overholde grensene som er angitt i FCC del 15.255(g) om maksimalt tillatt eksponering. Dette
utstyret genererer radiofrekvent energi og skal installeres og brukes med minimum avstand på 20 cm fra brukeren eller pasienten
IEC:
Dette utstyret er testet og funnet å samsvare med grensene for medisinsk utstyr i henhold til IEC 60601-1-2. Disse grensene er utarbeidet for
å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en typisk medisinsk installasjon. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle
radiofrekvent energi, og kan føre til betydelige forstyrrelser i annet utstyr i nærheten dersom det ikke installeres og brukes i
overensstemmelse med instruksjonene.
FCC, EU-direktiver og IEC:
Det er ingen garanti for at interferens ikke vil forekomme i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret skaper skadelig interferens for radioeller tv-mottak, noe som kan undersøkes ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å forsøke ett eller flere av følgende tiltak:
 Snu eller flytt senderen og/eller mottakeren.
 Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
 Koble utstyret til en stikkontakt i en annen krets enn den mottakeren er koblet til.
 Rådfør deg med forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker for hjelp.
Tilleggsutstyr som er koblet til dette produktet må være sertifisert i henhold til de respektive IEC-standardene, dvs. IEC 60950-1 for
databehandlingsutstyr og IEC 60601-1 for medisinsk utstyr. Videre skal alle konfigurasjoner overholde systemstandarden, IEC 60601-1-1.
Enhver som kobler tilleggsutstyr til en signalinngang eller signalutgang, konfigurerer et medisinsk system, og er derfor ansvarlig for at
systemet overholder kravene i systemstandard IEC 60601-1-1. Enhver som er ansvarlig for å feste dette produktet til et system, må forsikre seg
om at monteringsutstyret som brukes med dette produktet overholder IEC-standard 60601-1. Hvis det er tvil, konsulterer leverandørens
tekniske kundetjeneste.

Juridisk erklæring
NDS kan selge sine produkter gjennom andre produsenter, distributører og forhandlere av medisinsk utstyr, og kjøperen av dette NDS-produktet bør derfor
kontakte den aktuelle forhandleren der produktet opprinnelig var kjøpt fra for informasjon om eventuell produktgaranti de måtte gi, hvis noen.
NDS påtar seg ikke, og autoriserer heller ingen andre til å påta seg, noe annet ansvar i forbindelse med og/eller relatert til salg og/eller bruk
av våre produkter. For å sikre riktig bruk, håndtering og vedlikehold av NDS-produkter, bør kundene konsultere produktspesifikk litteratur,
produkthåndbok og/eller merking som følger med produktet eller som er tilgjengelig på annen måte.
Kundene gjøres oppmerksom på at systemets konfigurasjon, programvare, bruksområde, kundedata og operatørens styring av systemet, er noen av de faktorene
som påvirker produktets ytelse. Selv om NDS-produktene anses å være kompatible med mange systemer, kan spesifikke funksjonelle implementasjoner variere fra
kunde til kunde. Derfor skal produktets egnethet til et bestemt formål eller bruksområde vurderes av kunden, og garanteres ikke av NDS.
NDS FRASKRIVER SEG SPESIFIKT ALLE GARANTIER AV ALLE SLAG, BÅDE UTTRYKTE, IMPLISITTE OG/ELLER LOVBESTEMTE, INKLUDERT MEN IKKE
BEGRENSET TIL GARANTIER FOR SALGBARHET, DUGELIGHET OG/ELLER EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL, OG UKRENKELIGHET MED
HENSYN TIL ALLE PRODUKTER OG TJENESTER FRA NDS. ENHVER OG ALLE ANDRE GARANTIER, REPRESENTASJONER OG/ELLER FORSIKRINGER,
AV ENHVER TYPE, ENHVER NATUR ELLER ETHVERT OMFANG, BÅDE IMPLISITTE, UTTRYKTE OG/ELLER SOM FREMKOMMER ELLER FØLGER AV
ENHVER VEDTEKT, LOV, KOMMERSIELL BRUK, SEDVANE, PROFESJON ELLER ANNET, BLIR HERVED UTTRYKKELIG EKSKLUDERT OG AVVIST.
NDS, dets forhandlere og/eller distributører er ikke ansvarlige, verken direkte eller gjennom erstatning, for noen spesielle, tilfeldige, følgemessige, straffende,
erstatningsmessige eller indirekte skader, inkludert men ikke begrenset til påståtte skader som følge av forsinket levering, uteblitt levering, produktsvikt,
produktkonstruksjon eller produksjon, manglende evne til å bruke slike produkter eller tjenester, tap av fremtidig virksomhet (tapt profitt), eller enhver annen årsak
uansett hva det måtte være, i forbindelse med eller som følge av kjøp, salg, leasing, leie, installasjon eller bruk av slike NDS-produkter, disse vilkårene og betingelsene,
eller med hensyn til noen av vilkårene i enhver avtale som innbefatter disse vilkårene og betingelsene.
NOEN JURISDIKSJONER TILLATER IKKE EKSKLUSJONER OG FRASKRIVELSE AV VISSE GARANTIER ELLER BEGRENSNINGER PÅ ØKONOMISK
ANSVAR, SÅ BEGRENSNINGENE OG/ELLER EKSKLUSJONENE SOM ER FREMSATT HER GJELDER MULIGENS IKKE. HVIS DET ER TILFELLE, VIL
ANSVARET VÆRE BEGRENSET SÅ MYE SOM MULIG, I DEN GRAD LOVEN I DEN GJELDENDE JURISDIKSJONEN TILLATER.
Informasjonen som gis i dette dokumentet, inkludert alle design, konstruksjoner og relatert materiell, eies av NDS og/eller dets
lisensutstedere, som forbeholder seg, i den grad det er aktuelt, all patentrettighet, opphavsrett og annen eiendomsrett til dette dokumentet,
inkludert all design, reproduksjon, bruk og salgsrett til dette, med unntak av i den grad disse rettighetene uttrykkelig er gitt til andre.
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Om denne håndboken
Denne håndboken er utarbeidet for å hjelpe brukeren med installasjon, oppsett og bruk av ZeroWire®
G2trådløst HD-videosystem.
Nummererte faner på siden av håndboken merker starten på hvert kapittel.
De funksjonelle beskrivelsene i denne håndboken er representative for:
ZeroWire G2-mottaker
ZeroWire G2-sender (Inngang: DVI og 3G-SDI)
Produktdelenumre og tilbehør finnes på side 18.

Tiltenkt bruk og kontraindikasjoner
NDS ZeroWire G2 er en parvis trådløs kommunikasjonssender og -mottaker, beregnet på levering av
videosignaler fra en kilde som kan være en endoskopikamera/prosessor, eller annen videokilde over en
radiofrekvenskobling til en ZeroWire-mottaker for visning av bilder under endoskopiske og generelle
kirurgiske prosedyrer. ZeroWire G2 trådløst videosystem er en usteril, gjenbrukbar enhet som ikke er
beregnet på bruk i det sterile feltet.
Kontraindikasjoner:
1. Disse apparatene er usterile apparater til flergangsbruk som ikke er laget for bruk i sterile felt.
2. Dette utstyret skal ikke brukes i nærvær av brannfarlig bedøvelsesmiddel som er blandet med luft,
oksygen eller lystgass.
Advarsel:
Skal ikke brukes i MR-miljøer.
Ingen del av dette produktet skal komme i kontakt med en pasient. Berør aldri produktet og en pasient
samtidig.
For oppgavekritiske bruksområder anbefaler vi sterkt å ha et reservepar med ZeroWire G2-sender
og mottaker og en ekstra DVI-kabel umiddelbart tilgjengelig. I tillegg anbefaler vi at en skjerm som
er koblet med kabel til videokilden er umiddelbart tilgjengelig når en kirurgisk prosedyre pågår. Se
en tegning av en typisk installasjon på side 9.
Det skal alltid være en minimum avstand på 20 cm mellom enheten og brukeren eller pasienten.

Oversikt
ZeroWire G2-system muliggjør trådløs levering av videosignaler, fra DVI- eller 3G-SDI-utgangen på en
endoskopisk kameraprosessor eller annen videokilde, til DVI-inngangen på en videoskjerm. Den drives
som et 60Ghz-basert trådløst HD-system i samsvar med FCC (del 15) ru-regler som styrer det ulisensierte 57
-64 GHz-båndet som ligger i millimeter-bølgedelen (mmW) i det elektromagnetiske spekteret.
Systemet består av sender- og mottakerpar. Senderen og mottakeren er utformet for montering på
øverste, bakre kant på en skjerm. Senderen kan motta det inngående videosignalet fra enten en
endoskopisk kameraprosessor eller fra skjermens DVI eller SDI viderekoblingsutganger. Mottakerutgangen
er koblet til en skjerm sin DVI-inngang. Enhetene får strøm fra en NDS 24 VDC-strømforsyning eller
gjennom Y-adapterkabelen*.
Y-adapterkabelen er beskrevet på side 6. En typisk installasjon er vist på side 9.
*Merk: Y-adapterkablene skal kun brukes med NDS-skjermer som får strøm fra en NDS 24 VDCstrømforsyning.
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Ikke-interferens-avstand
De oppførte enhetene i følgende tabell har vært testet for å angi trygge avstander der ZeroWire G2 kan
drives uten interferens med hverandre. Hvis ZeroWire G2 på noe tidspunkt anses å forårsake eller motta
interferens fra disse enhetene, kan enhetene ganske enkelt flyttes lengre fra hverandre, og deretter
opprettholde som et minimum avstandene angitt i tabellen.

Testet utstyr
Elektrokauterisering
RFID
2,4 Ghz trådløst lgangspunkt
5,8 Ghz trådløst lgangspunkt
Mobiltelefon
Bluetooth‐enhet
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Avstand l
sender

Avstand l
mo aker

> 61 cm (2 fot) > 30, 4 cm (1 fot)
> 1 cm
> 1 cm
> 15,2 cm (6") > 15,2 cm (6")
> 15,2 cm (6") > 15,2 cm (6")
> 1 cm
> 1 cm
> 1 cm
> 1 cm
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Kontaktpaneler
ZeroWire G2sender

DVI-inngang

På / Av
Bryter

Strøm
Kontakt

ZeroWire
G2-mottaker

Senderkobling og status-LED

3G - SDIinngang
USB-porter brukes til installasjon
av oppdateringer av sender- eller
mottakerfastbaren, og ikke til bruk
som en generell I/O-port.

DVI-utgang

Mottakerkobling og status-LED

Status-LED

Koblings

Koblingskna

Status-LED

Koblings

Koblingskna

LINK-knappen brukes til å koble en sender til en mottaker.
På mottakeren brukes LINK-knappen til å aktivere søylediagrammet for signalstyrke på
side 14.
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Installasjon
Festebraketter:
Se tabellen ZeroWire G2 tilbehørssett etter skjerm på side 18.
Installasjon: (For monterte skjermer)
Merk: Denne installasjonen krever to personer: den ene støtter skjermen og den andre utfører
installasjonen.
Monteringsblad

Skift ut monteringsskruene på venstre side med to av de
medfølgende, lengre monteringsskruene.
Stram til de medfølgende skruene for venstre side med bare 2 - 3
omdreininger.
Ta de to skruene på høyre side ut av VESA-festet.
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Med monteringsbladet vendt mot forsiden av skjermen,
skyv trinnbraketten inn mellom VESA-festet og baksiden av
skjermen, inntil hakkene som er merket for den aktuelle
skjermen passer over de to skruene på venstre side.
Skift ut skruene på høyre side med de medfølgende
skruene, og trekk til alle skruene.

Vend den svarte flaten på en ZeroWire G2 sender eller
mottaker-modul mot forsiden av skjermen, rett inn sporet
nederst på modulen med monteringsbladet, og skyv
modulen ned på monteringsbladet inntil modulen er på
plass.

5

Strømalternativer
ZeroWire G2 sendere og mottakere som brukes med en støttet 32" eller mindre NDS-skjerm kan bruke en
alternativ Y-adapterkabel for strømtilførsel til ZeroWire-enheten. De to typene Y-adapterkabler vises
nedenfor. Der det er aktuelt er passende Y-kabel inkludert i tilbehørssettet (se side 18 for å finne riktig
tilbehørssett for NDS-skjermen som brukes). ZeroWire sender- og mottakerenheter kan også drives med
den medfølgende 24 VDC-strømforsyningen.
SwitchCraft XLR Y-adapterkabel (35X0096)

XLR Y-adapterkabel (35X0097)

Merk:
Modellnumrene for 24 VDCstrømforsyning vises her.

GlobTek GTM91120-3024-T3A

Hvis du skal bruke den medfølgende
strømforsyningen, velg og sett på den
støpseladapteren som passer til strømkravet.
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J3 på Y-adapteren eller
24 VDC strømforsyning
kobles til her.

Ault MW172KB2400B02

Koblingsdiagrammer
ZeroWire G2 senderkabling

Sender

Svarte kabler er 24 VDC.
Blå kabel er DVI-kabelen.
Gul ledning er den alternative
3G-SDI-kabelen.

DVI
Utgang

SDIutgang

Strøm til skjerm
DVI
videokilde
Strøm til sender

Mottaker

ZeroWire G2 mottakerkabling
Svarte kabler er 24 VDC.
Blå kabel er DVI-kabelen.

DVI
Inngang

Strøm til skjerm
Strøm til sender

Kabelkveilradius
Vi anbefaler at kveilradiusen på metalliske kabler ikke skal være under 63 mm (2,5 tommer), eller 7
ganger diameteren på kabelen, den største verdien gjelder. Krappere kveiler kan skade kabelen og/
eller svekke videosignalet.
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Oppsett
Koble sammen senderen og mottakeren
Før ZeroWire G2-systemet tas i bruk, skal sender- og mottaker-paret være koblet sammen.
Når et sender- og mottakerpar er sammenkoblet, forblir de sammenkoblet inntil senderenheten eksplisitt
kobles til en annen mottakerenhet eller mottakerenheten eksplisitt kobles til en annen senderenhet.
Merk: Hvis et sammennkoblet par slås av, vil de automatisk kobles til hverandre når de slås på igen.
Koblingsprosedyre:
1. Koble en DVI- eller SDI-videokilde til senderenheten og en skjerm til mottakermodulen via DVIutgangen (figur 1).
2. Trykk inn og hold LINK-knappen (se figur 2) på mottakerenheten inntil koblings-LED-lampen begynner
å blinke hurtig, og slipp den. På dette tidspunktet har brukeren 60 sekunder til å flytte den andre
enheten og trykke på LINK-knappen på denne enheten.
3. Trykk deretter inn og hold BOND-knappen (se figur 2 for plassering) på senderen inntil koblings-LEDlampen begynner å blinke hurtig, og slipp den.
4. Når senderen og mottakeren identifiserer hverandre og begynner å kobles sammen, vil både statusLED og koblings-LED på begge enheten blinke hurtig i flere sekunder. Når koblingen er etablert, blir
hvert enhets koblings-LED slått av.
Merk: ZeroWire G2 sender- og mottakerenheter er ikke kompatible med tidligere ZeroWire senderog mottakerenheter.

Figur 1
DVI-utgang
til skjerm

DVI eller SDI
Signal
Sender

Mottaker

Figur 2
Sender

Koblings-LED

Status-LED

Mottaker

Trykk her for å starte sammenkobling

Koble til video:
Når sammenkoblingen er fullført, skal status-LED-indikatorene lyse blått, og bildet fra videokilden skal
vises på skjermen. Nå er det grunnleggende oppsettet fullført.
Merk: Senderen og mottakeren er ikke avhengig av fri sikt for å fungere, dvs. de fungerer på pålitelig måte
selv om det står gjenstander mellom dem. Likevel bør ingen av modulene være helt omsluttet av
metallgjenstander.
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Typisk installasjon

Sender

Mottaker

For oppgavekritiske bruksområder anbefaler vi sterkt å ha et reservepar med ZeroWire G2-sender og
mottakerpar og en ekstra DVI-kabel umiddelbart tilgjengelig. I tillegg anbefaler vi at en skjerm som
er koblet med kabel til videokilden er umiddelbart tilgjengelig når en kirurgisk prosedyre pågår.

Ytelse
Ytelse:
ZeroWire G2 trådløst HD-videosystemprodukter er laget og optimalisert for bruk i kirurgiske eller
prosedyrerom Bruk utenfor et klinisk miljø anbefales ikke.
Følgende trinn vil bidra til optimal ytelse fra ZeroWire G2-systemet:
1. Monter begge komponentene minst 1,5 meter fra gulvet.
2. Ideelt bør senderen og mottakeren monteres i samme høyde.
3. For å oppnå en pålitelig videokobling, følg oppsettreglene under Posisjonering og orientering på side
10 og 11.
4. Senderen og mottakeren skal vende mot hverandre, og være "synlige" for hverandre i luftlinje.
5. For bruk uten fri sikt mellom enhetene, anbefaler vi at senderen og mottakeren plasseres maksimalt 1,8
meter eller mindre fra veggene.
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Plassering og orientering
På grunn av formen på antennens signalfelt, (bilde 1), bør både sender- og mottakerenheten installeres slik
at de står vertikalt og horisontalt innenfor 10°.
Vertikal justering:
Den vertikale justeringen skal være innenfor ± 10° av vertikalt.
Horisontal justering:
Den horisontale justeringen skal være innenfor ± 10° av horisontalt.
Plassering og orientering fortsetter på neste side

+10°

Sender

Mottaker
0°

Primærskjerm
-10°

Sekundærskjerm

Feltform
Sender

10

Plassering og orientering (fortsatt)
Høyde:
Senderen og mottakeren bør være plassert minst 1,5 meter over gulvet, i samme høyde, og fortrinnsvis
slik at frontkantene på senderen og mottakeren er parallelle og vender direkte mot hverandre.
Avstand:
ZeroWire G2 fungerer som den skal med en avstand på opptil 5 meter mellom sender og mottaker. I de
fleste operasjonsrommiljøer vil man imidlertid få de beste resultatene med en avstand mellom sender
og mottaker på maksimalt 2,4 meter.

ZeroWire
Sender

ZeroWiremottaker

Opptil
2,4 m

Primærskjerm

Sekundærskjerm

Minst
1,5 m

Minst
1,5 m

Endoskopivogn

Operasjonsbord

Rullestativ
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Bruk utenfor siktlinjen
ZeroWire G2-systemet kan opprettholde en trådløs forbindelse selv med delvise blokkeringer. En klar
siktlinje mellom enhetene gir imidlertid den beste ytelsen. I et operasjonsrommiljø kan store
metallstrukturer, som takmontert bomsystem og tilhørende fjæropphengte armkoblinger samt kirurgisk
belysning, blokkere RF-signaler hvis de befinner seg i siktlinjen mellom senderen og mottakeren (se bilde
nedenfor). Operasjonslysene bør helst plasseres ute av veien eller over siktlinjen. Hvis en gjenstand må
være plassert i siktlinjen, er det beste alternativet at den befinner seg halvveis mellom senderen og
mottakeren.
Operasjonsrom med vegger og/eller tak av metallplater kan redusere ZeroWire G2-ytelsen. Denne
tilstanden kan motvirkes ved å flytte senderen og mottakeren nærmere hverandre og sette deres synslinje
til 0 grader (se side 10), og påse at det ikke finnes hindringer mellom senderen og mottakeren.
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Unngå samkanal-interferens
Med en vanlig ZeroWire G2-konfigurasjon med ett system per rom, er det i hovedsak ingen begrensninger.
Senderens kanalvalgfunksjon velger kanalen som er minst utsatt for interferens fra de tilgjengelige to
kanalene, basert på resultatene fra skannet fra oppstarten.
Noen av faktorene som påvirker isolasjonen av ZeroWire G2-kanalene, er oppført nedenfor.
1. Tykkelsen på og materialet i veggene i rommet.
2. Om dørene i rommet er åpne eller lukket.
3. Rommets takstruktur og materialbruk i taket/himlingen.
ZeroWire G2 sender-/mottakerpar skal installeres i samme rom. Bruk fra et rom til et annet støttes
ikke Når to sender/mottakerpar er installert i et gitt rom, skal hvert par kobles separat, ett par om
gangen, og koble det andre paret etter at det første er sammenkoblet. Det er ingen grunn til å slå av
det første sammenkoblede paret før du slår på eller kobler sammen det andre paret.

Kanalbruk
Bruk anbefalingene nedenfor til å finne en passende innstilling.
1. ZeroWire G2 sender- og mottakerenheter ekan ikke brukes med tidligere ZeroWire sender- og
mottakerenheter.
2. Opptil tre ZeroWire G2-systemer kan være i bruk i det samme rommet. Senderne og mottakerne i
rommet være adskilt med minst 1 meter.
3. Grupper på to ZeroWire G2-systemer kan være i flere rom, forutsatt at rommene er minst 7,6 meter fra
hverandre.
4. ZeroWire G2-sendere og/eller -mottakere bør ikke installeres i metallkabinetter eller slik at de er omgitt
av metallgjenstander, siden det kan hindre kommunikasjon mellom sender- og mottakerenheten.

Installasjon av flere systemer
Flere systemer:
Når to systemer skal installeres i et gitt operasjonsrom, brukes følgende prosedyre:
1. Hvis sender- og mottakerenheten ikke er sammenkoblet, slå på en sender og en mottaker, og følg
deretter Fremgangsmåte for sammenkobling som er beskrevet på side 8.
2. Slå på det andre sender- og mottakerparet, og gjenta fremgangsmåten for sammenkobling. Sender og
mottakerpar skal kobles sammen ett par om gangen. Vi anbefaler at sammenkoblede par merkes for å
forenkle installasjon og feilsøking.
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Signalstyrke og skjermdiagnostikk (OSD)-meldinger
Når en mottaker er tilkoblet en skjerm, vises selvforklarende diagnostiske meldinger nederst i venstre
hjørne på skjermen, som informerer brukeren om mottakerens gjeldende status. Meldingene vises i 15
sekunder, unntatt meldingene “Ingen sender funnet" og “SIGNAL TAPT”.
"Ingen sender funnet" og "SIGNAL TAPT" vises til korrigerende tiltak er gjort. Hvis både “SIGNAL TAPT”meldingen og/eller det RØDE 1 stolpediagrammet vises på skjermen, blir den trådløse koblingen upålitelig
og krever umiddelbart korrigerende tiltak.
Søylediagrammet for signalstyrke vises i nederste høyre hjørne på mottakerskjermen i 60 sekunder ved
oppstart. Det vises også når koblingen er etablert etter en frakobling. Når koblingskvaliteten er dårlig, vises
søylediagrammet automatisk for å varsle brukeren om at korrigerende tiltak er nødvendig.
Søylediagrammet kan aktiveres manuelt med et enkelt trykk på mottakerens LINK-knapp.

OSD-meldingen vises her

Søylediagrammet for signalstyrke vises her

OSD-meldinger

Søylediagrammer for signalstyrke
Glimrende kvalitet på forbindelsen.
God kvalitet på forbindelsen.
Akseptabel kvalitet på forbindelsen.
Dårlig kvalitet på forbindelsen, noe pikselering kan oppstå.
Forbindelsen nede eller dårlig kvalitet på forbindelsen, mye pikselering og/eller "fryst" skjermbilde.
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Feilsøking
Problem

Mulige årsaker

Indikatorlampen lyser ikke. Løs strømkontakt: Kontroller at strømkildens kontakt er satt helt inn i enhetens
strømkontakt.
Y-kabel: Hvis du bruker Y-kabelen som strømkabel, kontroller at den er koblet til en NDS
24VDC strømforsyning og at strømforsyningen leverer strøm.
Selvstendig strømforsyning: Hvis en selvstendig strømforsyning brukes, kontroller at
den er skikkelig koblet til stikkontakten.
Stikkontakt: Noen stikkontakter kan være utstyrt med av/på-bryter. Hvis stikkontakten
du bruker har det, kontroller at den er slått på.
Annen informasjon: Se informasjon om strømalternativer på side 6.

Ingen sender funnet

Kontroller at senderenheten er PÅ eller at kildesignalet er tilkoblet.

Ingen bilde på skjermen
etter å ha endret
inngangsoppløsningen

Slå av og på strømmen til ZeroWire sender og mottaker, ikke skjermen.

Kan ikke etablere kobling
etter forsøk på koble
sammen

Slå av og på strømmen til ZeroWire sender og mottaker.

Dårlig eller periodevis video
Mulige årsaker

Tiltak

Sender og mottaker er plassert mer Reduser avstanden mellom senderen og mottakeren til 9,1 meller mindre. Se
enn 9,1 m fra hverandre.
maksimum områdespesifikasjon på side 16.
Senderen og mottakeren er ikke riktig
Se anbefalingene for innretting av sender-/mottakerenhetene på side 11.
innrettet i forhold til hverandre
DVI- eller SDI-forbindelser (kun sender) Kontroller at kablene er riktig tilkoblet.
Videomodusen støttes ikke

Kontroller at den aktive videomodusen støttes. Se tabellen over
videomoduser som støttes på side 17.

DVI- eller SDI-forbindelser (kun sender) Skift kablene én om gangen, og kontroller videovisningen. Hvis
videosignalet vises slik det skal etter at du har skiftet en kabel, kasser
kabelen du skiftet ut.
Krysstale

Se Unngå samkanal-interferens på side 13

Lav signalstyrke

Se Signalstyrke på side 14.

Sender og mottaker er ombyttet

Kontroller at videokilden er koblet til senderen, ikke til mottakeren.

Status-LED-indikatorer
LED-status

Beskrivelse

Blå og blinker langsomt

Enheten skanner for en kanal.

Blå og blinker hurtig

Enheten forsøker å få forbindelse.

Blå og lyser uavbrutt

Enheten sender (sender) eller mottar (mottaker) videodata.

Blå veksler PÅ/AV i 3 sekunder

Ingen koblingsinformasjon lagret
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Trådløs signaltype
Frekvensbånd
Videoinnganger (Tx)
Videoutganger (Rx)
Videokomprimering
Støtte for 3D-format
3D-signaltyper
3D-videotidtakinger
HIPAA-støtte
Systemlatens
Maksimum antall par per OR
RF-strøm ut
Maksimum område
Datahastighet
Strømforbruk
Fysiske dimensjoner
Enhetsvekt
Driftstemperatur
Driftsfuktighet
Driftshøyde
Lagringstemperatur
Lagringsfuktighet
Transportfuktighet
Lagringshøyde

60 GHz trådløst HD-bånd (WiHD)
57–64 GHz
DVI-D, 3G-SDI
DVI-D
Ingen
Linje ved linje, topp/bunn, side ved side
DVI-D, 3G-SDI
Bare 1080 p ved 59,94 (SMPTE 424M)
256-bits AES-kryptering
< 1 ramme
2 par
< 28 dBm/MHz EIRP
< 9,14 m (30 ft)*
950 Mbps – 3,8 Gb/s
< 8 watt
238 mm x 88 mm x 50 mm (9,5" x 3,5" x 2,0")
0,45 kg (1,0 lb)
0° til 40° C (32° til 104° F)
20 % til 90 % relativ fuktighet, ikke-kondenserende
2000 m (6600 ft)
-20° til 60° C (-4° til 140° F)
< 70 % relativ fuktighet (ikke-kondenserende)
< 70 % relativ fuktighet (ikke-kondenserende)
10 000 m (33 000 ft)

Kanaler
LRP lav kanal

Maksimum EIPRutgangseffekt av
Gjennomsnittlig
testfrekvens
EIRP-utgangseffekt
60,32 GHz
11,7 dBm

LRP høy kanal

62,79 GHz

12,1 dBm

HRP lav kanal

60,48 GHz

29,3 dBm

HRP høy kanal

62,64 GHz

29,6 dBm

Videomoduser som støttes
Format

Bildefrekvens (Hz)

Horisontale ak- Vertikale aktive
tive piksler
piksler

Horisontale
totale piksler

Vertikale totale
piksler

1080p
1080p
1080i
1080i
720p
720p
480p
576p
VGA
SVGA
XGA
SXGA
UXGA

60
50
30
25
60
50
60
50
60
60
60
60
60

1920
1920
1920
1920
1280
1280
720
720
640
800
1024
1280
1600

1080
1080
1080
1080
720
720
480
576
480
600
768
1024
1200

2200
2640
2200
2640
1650
1980
870
864
800
1056
1344
1688
2160

1125
1125
562
562
750
750
525
625
525
628
806
1066
1250

Egendefinert modus
Egendefinert modus
Egendefinert modus
Egendefinert modus
Egendefinert modus
Egendefinert modus
Egendefinert modus
Egendefinert modus
Egendefinert modus
Egendefinert modus
Egendefinert modus
Egendefinert modus
Egendefinert modus

60
60
60
60
60
60
60
60
50
60
60
60
50

1280
1292
1023
1248
1280
1440
1024
1024
1024
1280
1920
1920
1920

1024
960
768
1024
1024
900
1024
1024
1024
1024
1080
1080
1080

1688
1576
1396
1688
1716
1904
1686
1124
1280
1688
2200
2184
2270

1066
1000
806
1066
1108
932
1068
1068
1125
1066
1125
1125
1125
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ZeroWire G2 tilbehørsett etter skjerm
ZeroWire G2 lbehørse
NDS dele‐
nummer

Skjerm
EndoVue 24" (standard)

90K0010

China‐modell

90K0011

Utgå modell

90K0004

Radiance Full MMI 24" (standard)

90R0019

med Fiber

90R0022

med Touch

90R0037

med Fiber og Touch

90R0038

China‐modell

90R0058

Radiance G2 24" (standard)

90R0063

med Fiber

90R0064

med Touch

90R0065

med Fiber og Touch

90R0066

China‐modell

90R0067

Radiance Full MMI 26" (standard)

90R0029

med Fiber

90R0030

Radiance G2 26" (standard)

90R0050

med Fiber

90R0051

China‐modell

90R0061

Radiance G2 HB 26" (standard)

90R0052

med Fiber

90R0053

China‐modell

90R0062

Radiance Ultra 27" (standard)

90R0104

med Analog Board

90R0102

med Digital Board

90R0100

Radiance G2 42" (standard)

90R0070

Radiance G2 55" (standard)

90R0069

med Touch

90R0068
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Par: (Sender og
mo aker)

Enkel: (Sender eller
mo aker)

90Z0152

90Z0153

90Z0152

90Z0153

90Z0152

90Z0153

90Z0152

90Z0153

90Z0152

90Z0153

90Z0154

90Z0155

90Z0156

90Z0157

90Z0158

90Z0159

90Z0158

90Z0159

Rengjøring
Før rengjøring skal enheten slås AV og kobles fra strømkilden.
Rengjøring:
Tørk grundig av alle ytre flater med en lofri klut som har blitt fuktet med et akseptabelt rengjøringsmiddel.
Akseptable rengjøringsmaterialer er oppført nedenfor. Fjern rester av rengjøringsmiddelet ved å tørke av
alle ytre flater med en lofri klut fuktet med destillert vann.
Desinfisering:
Desinfiser enheten ved å tørke av alle ytre flater med en lofri klut fuktet med 80 % etylalkohol. La enheten
lufttørke.
OBS!
Ikke la væske trenge inn i enheten.
Akseptable rengjøringsmaterialer:
Eddik (destillert hvit eddik, 5 % surhetsgrad)
Ammoniumbasert glassrengjøringsmiddel
Akseptable desinfiseringsmaterialer:
Etanol 80 % ved volum
*Merk:
De akseptable rengjørings- og desinfiseringsmaterialene oppført ovenfor har blitt testet på NDS-produkter
og, når de brukes som anvist, vil de ikke skade produktets overflate og/eller plastkomponentene.
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Tabeller over elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
ZeroWire G2 er blitt testet i et OR-miljø, og det ble ikke registrert forstyrrelser av elektrokirurgisk utstyr,
ultralydutstyr, røntgenutstyr, medisinske skjermer eller pasientmonitorutstyr. Det ble heller ikke registrert
at noe av det ovennevnte utstyret skapte forstyrrelser for ZeroWire G2. Dessuten, siden ZeroWire opererer i
frekvensområdet 57–64 GHz, vil vanlige trådløse LAN og mobiltelefoner ikke skape forstyrrelser siden de
opererer utenfor fremkvensområdet til ZeroWire G2. Hvis det imidlertid finnes en kilde til interferens i
frekvensområdet til ZeroWire G2, kan det føre til midlertidige driftsavbrudd, redusert bildekvalitet og/eller
at forbindelsen brytes så lenge interferensen er til stede. Før enhver prosedyre i OR er det påkrevd at slikt
utstyr slås av, og at det kontrolleres at systemet fungerer som forventet. Hvis noe unormalt oppdages, må
det korrigeres før systemet brukes i noen kirurgiske prosedyrer.
Zerowire G2-sendere bør plasseres minst en halv meter (50 cm) fra hverandre. ZeroWire G2-sendere og/
eller -mottakere bør ikke installeres i metallkabinetter eller slik at de er omgitt av metallgjenstander, siden
det kan hindre kommunikasjon mellom sender- og mottakerenheten.
Under installasjonen bør videokvaliteten på ZeroWire G1-forbindelsen testes med sender og mottaker i
ulike orienteringsvinkler. Akseptable orienteringsvinkler vises på side 10. Fri sikt-drift beskrives på side 12
Vi anbefaler at systemet testes grundig før det brukes i noen kirurgiske prosedyrer.
Ikke bruk andre strømkilder eller kabeltilbehør med ZeroWire G2 enn det som angis i denne
håndboken.
Sterk lekkasjestrøm, forhøyet elektromagnetisk utstråling eller utilstrekkelig
inteferentimmunitet kan forekomme.
Alt medisinsk elektronisk utstyr, inkludert ZeroWire G2, skal overholde kravene i IEC 60601-1-2.
Forholdsregler, overholdelse av informasjonen om EMC-retningslinjer i denne håndboken og samtidig
kontroll av alt medisinsk utstyr i bruk er obligatorisk for å sikre elektromagnetisk kompatibilitet og at alt
det medisinske utstyret fungerer slik det skal samtidig før en kirurgisk prosedyre.
EMC-tabellene på de neste fire sidene kan brukes som referanse.
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EMC-tabeller
Veiledning og produsentens erklæring - elektromagnetisk utstråling
Produktet er laget for bruk i det elektromagnetiske miljøet som er spesifisert nedenfor. Kunden eller brukeren av produktet
må forsikre seg om at det brukes i et slikt miljø.

Utstråling

Samsvar

Elektromagnetisk miljø -- retningslinjer

RF-utstråling
CISPR 11

Gruppe 1

Dette produktet bruker RF-energi kun for interne funksjoner. Dens RFutstråling er derfor svært lav, og det er ikke sannsynlig at den vil
medføre interferens for elektronisk utstyr i nærheten.

RF-utstråling
CISPR 11

Klasse A

Dette produktet er egnet til bruk i alle bygninger, inkludert boliger og
bygninger som er direkte knyttet til offentlig lavspenningsforsyning
som forsyner bygninger som brukes til husholdningsformål

Harmoniske emisjoner
IEC 61000-3-2

Ikke aktuelt

Spenningsfluktuasjoner/
flimmeremisjoner
IEC 61000 -3-3

Ikke aktuelt
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EMC-tabeller
Veiledning og produsentens erklæring 211: elektromagnetisk immunitet
Produktet er laget for bruk i det elektromagnetiske miljøet som er spesifisert nedenfor. Kunden eller brukeren av produktet må
forsikre seg om at det brukes i et slikt miljø.

Immunitetstest

IEC 60601 testnivå

Samsvarsnivå

Retningslinjer for elektromagnetisk miljø

Elektrostatisk utlading
(ESD) IEC 61000-4-2

±6 kV kontakt ±8 kV luft

±6 kV kontakt ±8 kV luft

Gulvene bør være belagt med tre, betong
eller keramisk flis. Hvis gulvene er belagt
med syntetisk materiale, bør den relative
luftfuktigheten være minst 30 %.

Elektrisk rask transient/
burst IEC 61000-4-4

±2 kV for
strømtilførselslinjer

±2 kV for strømtilførselslinjer

Kvaliteten på strømforsyningen skal være
normal for næringslivs- eller sykehusmiljø.

Spenningssvingning
IEC 61000-4-5

±1 kV linje(r) og nøytral

±1 kV linje(r) og nøytral

Kvaliteten på strømforsyningen skal være
normal for næringslivs- eller sykehusmiljø.

Spenningsfall, korte
avbrudd og
spenningsvariasjoner
på strømforsyningens
inngangslinjer
IEC 61000-4-11

<5 % UT (>95 % fall i UT)i
0,5 syklus<40 % UT
(>60 % fall i UT)i 5
sykluser<70 % UT
(>30 % fall i UT) i 25
sykluser<5 % UT
(>95 % fall i UT)i 5 s

<5 % UT (>95 % fall i UT) i 0,5
syklus<40 % UT (>60 % fall i
UT)i 5 sykluser<70 % UT (>30
% fall i UT) i 25 sykluser)<5 %
UT (>95 % fall i UT) i 5 s

Kvaliteten på strømforsyningen skal være
normal for næringslivs- eller sykehusmiljø.
Hvis det oppstår et fall i eller avbrudd av
strømforsyningen, kan strømstyrken i
produktet falle under normalt nivå, og det
kan være nødvendig å bruke en avbruddsfri
strømforsyning eller et batteri.

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

3 A/m

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

MERK UT er hovedstrømforsyningens spenning (vekselstrøm) før den kobles inn på testnivået
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EMC-tabeller
Veiledning og produsentens erklæring - elektromagnetisk immunitet
Produktet er laget for bruk i det elektromagnetiske miljøet som er spesifisert nedenfor. Kunden eller brukeren av produktet må forsikre seg
om at det brukes i et slikt miljø.

Immunitetstest

IEC 60601 testnivå

Samsvarsnivå

Ledet RF
IEC 61000-46

3 Vims
150 kHz til 80 MHz

3 Vims

Utstrålt RF
IEC 61000-4-3

3 V/m
80 MHz til 2,5 GHz

3 V/m

Elektromagnetisk miljø - retningslinjer
Bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr skal ikke brukes
nærmere noen del av produktet, inkludert kabler, enn den
anbefalte avstanden beregnet fra ligningen som gjelder
senderfrekvensen.
Anbefalt separasjonsavstand

der P er maksimal nominell utgangseffekt for senderen i watt
(W) i henhold til produsenten av senderen, og d er anbefalt
separasjons-Avstand i meter (m).
Feltstyrker fra faste RF-sendere, som fastslått av en
elektromagnetisk kartlegging av stedet, skal være under
samsvarsnivået i hvert frekvensområde.b
Interferens kan forekomme i nærheten av utstyr som er merket
med følgende symbol:

MERK 1: Ved 80 MHz og 800 MHz gjelder det høyeste frekvensområdet.
MERK 2: Disse retningslinjene gjelder kanskje ikke i alle situasjoner. Elektromagnetisk utstråling blir påvirket av absorpsjon og refleks fra
strukturer, gjenstander og personer.
a. Feltstyrker fra faste sendere, for eksempel basestasjoner for radio (mobil/trådløs), telefoner og landmobilradioer, amatørradioer, AM- og FMradiokringkasting og TV-kringkasting kan ikke forutsis teoretisk med særlig nøyaktighet. For å fastslå det elektromagnetiske miljøet som skapes av faste RFsendere, bør en elektromagnetisk kartlegging av stedet vurderes. Hvis den målte feltstyrken på stedet der produktet brukes, overskrider gjeldende RFsamsvarsnivå nevnt ovenfor, skal produktet observeres for å kontrollere at det fungerer som det skal. Hvis det observeres noe unormalt, kan det være
nødvendig med ytterligere tiltak, for eksempel snu eller flytte produktet.
b. Over frekvensområdet 150 kHz til 80 MHz skal feltstyrkene være mindre enn 3 V/m.
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EMC-tabeller
Anbefalt separasjonsavstand mellombærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr, og produktet

Systemet er ment for bruk i et elektromagnetisk miljø der utstrålte RF-forstyrrelser kontrolleres. Kunden eller
brukeren av produktet kan bidra til å forebygge elektromagnetisk interferens ved å sørge for å holde en
minimumsavstand mellom mobilt og bærbart RF-kommunikasjonsutstyr (sendere) og produktet, som anbefalt
nedenfor, avhengig av kommunikasjonsutstyrets maksimale utgangseffekt.
Nominell maksimal
utgangseffekt (W) for
senderen

Avstand i meter i henhold til senderens frekvens.
150 kHz til 80 MHz

80 MHz til 800 MHz

800 MHz til 2,5 GHz

0.01

0.12

0.12

0.23

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
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For sendere med en nominell maksimal utgangseffekt som ikke er oppført ovenfor, kan anbefalt
separasjonsavstand d i meter (m) anslås ved å sette senderens nominelle maksimale utgangseffekt i watt (W)
ifølge produsenten av senderen, inn i ligningen.
MERK 1: Ved 80 MHz og 800 MHz gjelder separasjonsavstanden for det høyeste frekvensområdet.
MERK 2: Disse retningslinjene gjelder kanskje ikke i alle situasjoner. Elektromagnetisk utstråling blir påvirket av
absorpsjon og refleks fra strukturer, gjenstander og personer.
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