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1 INFORMAÇÕES GERAIS
1.1 Sobre este manual

Propósito e público-alvo

Este Manual de Planejamento da Instalação deve ser usado como referência para a efetiva e
correta implementação do sistema Buzz. Ele descreve todas as informações necessárias para
preparar as instalações para montagem fixada na parede e montagem embutida na parede,
incluindo desenhos.
Este manual foi elaborado para todos os membros de equipes clínicas, arquiteturais, estruturais,
de consultoria e do hospital que estejam envolvidos no planejamento e na implementação do
sistema Buzz ou de partes do sistema.
Este manual deve ser fornecido a todas as partes relevantes no início do processo de
planejamento e explicado em nível de detalhamento adequado. Leia este manual
cuidadosamente e familiarize-se suficientemente com o sistema antes de planejar sua
implementação.
OBSERVAÇÃO: leia este documento cuidadosamente. Ele contém informações importantes
sobre as responsabilidades e deveres de todas as partes relevantes. Dedique atenção especial
às informações relacionadas a aviso e cuidado fornecidas neste manual. 

Suporte

Se não encontrar as informações de que precisa neste manual, ou se tiver dúvidas ou problemas,
entre em contato com o suporte da Brainlab:

Região Telefone e Fax E-mail

Estados Unidos, Canadá, América
Central e América do Sul

Tel.: +1 800 597 5911
Fax: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Brasil Tel.: (0800) 892 1217 brazil.support@brain-
lab.com

Reino Unido Tel.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Espanha Tel.: +34 900 649 115

França e países de idioma francês Tel.: +33 800 676 030

África, Ásia, Austrália, Europa
Tel.: +49 89 991568 1044
Fax: +49 89 991568 811

Japão
Tel.: +81 3 3769 6900
Fax: +81 3 3769 6901

Comunicação

Embora tenha sido cuidadosamente revisado, este manual do usuário pode conter erros. Se tiver
sugestões de melhoria para este manual, entre em contato conosco pelo e-mail
user.guides@brainlab.com.
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1.2 Informações legais

Direitos autorais

Este manual contém informações exclusivas protegidas por direitos autorais. Nenhuma parte
deste manual pode ser reproduzida ou traduzida sem a permissão expressa, por escrito, da
Brainlab.

Responsabilidade

As descrições e especificações gerais neste manual não podem de forma alguma constituir uma
representação ou garantia juridicamente vinculativa. As informações fornecidas estão sujeitas a
alterações sem aviso prévio. Não existem obrigações legais, seja por parte da Brainlab, do cliente
ou de qualquer outra parte com relação ao planejamento ou à venda, entrega, instalação e
operação de um sistema Buzz, exceto conforme estipulado por contratos escritos, devidamente
firmados entre as partes e por quaisquer de seus anexos.
OBSERVAÇÃO: todas as imagens e desenhos neste manual NÃO ESTÃO EM ESCALA! 

Marcas comerciais da Brainlab

• Brainlab® é marca registrada da Brainlab AG.
• Buzz® é marca registrada da Brainlab AG.

Etiqueta CE

A etiqueta CE indica que o produto Brainlab está em conformidade com os re-
quisitos essenciais da Diretiva 93/42/EEC do Conselho Europeu, a Diretiva pa-
ra Dispositivos Médicos (MDD).
De acordo com os princípios estabelecidos na MDD, o sistema Buzz é um pro-
duto da Classe I.

Certificações

O sistema Buzz é certificado em relação aos seguintes padrões:
• IEC 60601-1:2005 + A1:2012 (Edição 3.1)
• ANSI/AAMI ES 60601-1:2005/(R)2012
• CAN/CSA-C22.2 Nº 60601-1:14

Vendas nos Estados Unidos

A legislação federal norte-americana restringe a venda deste dispositivo a médicos ou a
pedido deles.

Fabricante

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Alemanha

Informações legais
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Instruções de descarte

Equipamentos elétricos e eletrônicos somente podem ser descartados de acordo com
as normas legais. Para obter informações sobre a norma WEEE (Waste Electrical and
Electronic Equipment - Descarte de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos), visite: 
http://www.brainlab.com/en/sustainability

INFORMAÇÕES GERAIS
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1.3 Símbolos
1.3.1 Símbolos usados neste manual

Aviso

Sinais de Aviso são indicados por um símbolo triangular de aviso. Eles contêm
informações críticas de segurança relacionadas a possíveis ferimentos, morte ou outras
consequências graves associadas à utilização incorreta do equipamento.

Cuidado

Sinais de Cuidado são indicados por um símbolo circular de cuidado. Eles contêm
informações críticas de segurança relacionadas a possíveis problemas com o dispositivo.
Tais problemas incluem falhas no funcionamento, falhas no dispositivo, danos ao
dispositivo ou danos à propriedade.

Observações

OBSERVAÇÃO: observações são formatadas em fonte itálica e indicam informações adicionais
úteis. 

Símbolos
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1.4 Informações específicas de projeto
1.4.1 Visão geral

Informações específicas de projeto

Este manual abrange informações padrão e especificações gerais. Como os requisitos de projeto
variam de local para local, essas especificações devem ser adaptadas de forma adequada. Para
a implementação de qualquer projeto é necessária uma fase de planejamento de local detalhado
por parte da Brainlab.

Responsabilidade do cliente

O cliente é responsável por todas as preparações estruturais, como reforço e/ou recuperação,
para itens montados no teto, forros, superestruturas ou quaisquer objetos relacionados.

Especificações técnicas

No caso de desvios técnicos das especificações (relacionados, por exemplo, a códigos e padrões
específicos do país) o planejamento e a execução devem ser retrabalhados de forma a atender a
todas as regulamentações aplicáveis.
OBSERVAÇÃO: o cliente é responsável por notificar a Brainlab sobre quaisquer modificações
necessárias exigidas para atender aos códigos e às regulamentações aplicáveis locais ou
específicos do país. 

Sistemas eletromédicos

Equipamentos adicionais conectados a equipamentos eletromédicos devem estar em
concordância com os respectivos padrões IEC ou ISO (p.ex., IEC 60950 para equipamento
de processamento de dados e IEC 60601-1 para equipamento médico). Além disso, todas
as configurações devem estar em concordância com os requisitos de sistemas
eletromédicos (consulte a IEC 60601-1-1 ou a cláusula 16 da 3ª edição da IEC 60601-1,
respectivamente). Qualquer pessoa que conectar um equipamento adicional a um
equipamento eletromédico estará configurando um sistema médico e, dessa forma, será
responsável pela conformidade com os requisitos para sistemas eletromédicos. Observe
que as leis locais possuem prioridade sobre os requisitos mencionados acima. Em caso
de dúvidas, consulte um representante local ou o departamento de suporte técnico.

Informações sobre segurança

Leia este manual minuciosamente. A não observância das diretrizes aqui contidas pode resultar
em lesões graves ou mesmo fatais ao paciente ou usuário.
Não use componentes do sistema Buzz após um impacto anormal, como um terremoto ou uma
explosão. Devido à possibilidade de danos estruturais fundamentais no edifício, uma nova
avaliação estrutural deve ser executada.
O sistema Buzz deve ser instalado apenas por pessoal treinado e qualificado.
Os componentes do sistema e o instrumental acessório são compostos por peças mecânicas de
precisão. Manuseie esses equipamentos com cuidado.
Informações sobre produtos de outros fabricantes incluídas neste manual de planejamento da
instalação da Brainlab devem ser usadas exclusivamente como orientação. Sempre consulte o
manual de planejamento da instalação do fabricante correspondente para ter acesso a
informações atualizadas.
Antes de iniciar o tratamento do paciente, reveja a plausibilidade de todas as entradas e saídas
de informações do sistema.
Apenas profissionais treinados da equipe médica podem operar os componentes do sistema e o
instrumental acessório.

INFORMAÇÕES GERAIS
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Segurança relacionada a RM

O sistema Buzz não foi testado em ambientes de RM.

Informações específicas de projeto
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2 VISÃO GERAL DO
SISTEMA BUZZ

2.1 Configurações do Buzz

Informações gerais

O sistema Buzz é uma plataforma para integração de dispositivos e para distribuição de sinais de
vídeo e conteúdo multimídia. Ele foi desenvolvido para ser utilizado na comunicação entre
dispositivos Brainlab compatíveis. Ele fornece acesso centralizado para gerenciamento de dados
de vídeo, imagens médicas e dados de pacientes.
O sistema Buzz pode ser usado em ambientes clínicos profissionais para vários procedimentos
cirúrgicos que envolvem processamento de vídeo, gravação de imagens, visualização de dados
de pacientes e controle de aplicativos de software.

Versões

O sistema é fornecido em duas versões:
• Buzz On-Wall
• Buzz In-Wall

Terminologia

A menos que especificado de forma diferente, todas as versões do sistema são referidas como
Buzz neste manual do usuário.

Buzz On-Wall

O sistema Buzz On-Wall pode ser configurado de três maneiras.
1. Configuração Padrão: Computador conectado ao monitor:

① ② ③ ④
Figura 1  

VISÃO GERAL DO SISTEMA BUZZ
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2. Configuração Flexível: Computador montado a uma distância máxima de 2,5 m em relação ao
monitor:

⑤

Figura 2  

3. Configuração Longa Distância: Computador montado a uma distância máxima de 100 m em
relação ao monitor (com tela sensível ao toque).

Nº Componente

① Painel do usuário (atrás da tampa)

② Computador (incluindo tampa)

③ Tela sensível ao toque

④ Painel de recursos

⑤ Tampa do painel de conexões

Buzz In-Wall

O sistema Buzz In-Wall inclui uma tela sensível ao toque integrada na parede. O computador fica
separado e pode estar localizado a uma distância máxima de 100 m, por exemplo, em um rack
na sala de controle.
Como alternativa, você pode substituir o computador do sistema Buzz pelo Computador de
Digital O.R. para Integração com Barco.

① ② ③ ④
Figura 3  

Nº Componente

① Computador

② Tela sensível ao toque

③ Painel de recursos

④ Computador de Digital O.R. para Integração com Barco

Configurações do Buzz
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Buzz In-Wall ou Buzz On-Wall com tela sensível ao toque adicional

Opcionalmente, o sistema Buzz In-Wall ou Buzz On-Wall pode ser instalado com até quatro
telas sensíveis ao toque (uma tela principal e até três telas adicionais).

①
Figura 4  

Nº Componente

①
Tela sensível ao toque adicional
OBSERVAÇÃO: a versão In-Wall é mostrada neste exemplo. 

Links relacionados

6.1 Especificações do Computador de Digital O.R. para Integração com Barco na página 63

VISÃO GERAL DO SISTEMA BUZZ
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2.2 Componentes do sistema Buzz

Tela sensível ao toque

A tela sensível ao toque do sistema Buzz é montada na parede, por meio de uma placa de
montagem fixada na parede ou de um suporte embutido na parede, se o usuário desejar uma
instalação embutida.
Este é o ponto de controle central do sistema Buzz e deve ser montado fora do ambiente do
paciente.

Computador

O computador do sistema Buzz montado na parede pode ser instalado diretamente ao lado da
tela sensível ao toque ou a uma distância máxima de 2,5 m (8,2 pés). Na configuração de longa
distância, o computador do sistema Buzz pode ser instalado em local separado, p.ex., em um
rack na sala de controle, a uma distância máxima de 100 m (328 pés).
O Computador de Digital O.R. para Integração com Barco também pode ser usado.

Componentes do sistema Buzz 2.0

O sistema Buzz 2.0 (artigo número 15800) inclui os seguintes componentes:

Componente Número do artigo

Computador médico 15835

Computador de Digital O.R. para Integração
com Barco (alternativa) 15410

Tela sensível ao toque fixada na parede (opcio-
nal) 15866

Tela sensível ao toque fixada na parede adicio-
nal (opcional) 15867

Tela sensível ao toque embutida na parede
(opcional) 15868

Tela sensível ao toque adicional embutida na
parede (opcional) 15869

Links relacionados

6.1 Especificações do Computador de Digital O.R. para Integração com Barco na página 63

Componentes do sistema Buzz
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2.3 Conexões do sistema Buzz
2.3.1 Conexões principais

Informações gerais

Os diferentes conceitos de cabeamento são descritos neste capítulo. Consulte também as
informações sobre conexões do sistema.

Links relacionados

3.4 Conexões do sistema na página 27
6.1.1 Conexões do Computador de Digital O.R. para Integração com Barco na página 65
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2.3.2 Conexões do sistema Buzz On-Wall

Buzz On-Wall

Figura 5  

Conexões do sistema Buzz On-Wall
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Sistema Buzz On-Wall com telas sensíveis ao toque adicionais

Figura 6  
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2.3.3 Conexões do sistema Buzz In-Wall

Sistema Buzz In-Wall com telas sensíveis ao toque adicionais

Figura 7  

Conexões do sistema Buzz In-Wall
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3 ESPECIFICAÇÕES DO
SISTEMA

3.1 Especificações mecânicas

Responsabilidade do cliente

Todas as especificações indicadas são requisitos a serem atendidos pelo cliente durante o
planejamento, o armazenamento, a instalação e a operação.
O cliente é responsável por realizar análise de carga estrutural/estática e certificar o projeto e a
construção da subestrutura.
O cliente é responsável pela segurança da instalação dos suportes na parede para o sistema
Buzz On-Wall ou do suporte embutido na parede para o sistema Buzz In-Wall. Isto inclui a
definição dos componentes usados para montar o dispositivo. Esses componentes, incluindo
materiais e a qualidade dos materiais, devem ser adequados para a estrutura/subestrutura da
parede e para o peso e as dimensões do respectivo dispositivo.

Considerações sobre a instalação

O conjunto da tela sensível ao toque do sistema Buzz pode ser girado em torno de sua
extremidade inferior, permitindo o acesso para manutenção dos componentes. O local de
montagem escolhido deve proporcionar suficiente espaço livre à frente e abaixo da tela sensível
ao toque do sistema Buzz.
As aberturas de ventilação dos componentes do sistema Buzz não devem ser cobertas.
Se o sistema Buzz for montado embutido (sistema In-Wall), será necessário assegurar suficiente
dissipação de calor, seja por medidas estruturais ou por um sistema de ventilação ativo. A
temperatura ambiente não deve exceder os limites definidos durante a operação normal.

Dispositivos montados em parede

• Parafusos de aço inoxidável ou galvanizados devem ser usados para montar os componentes
na parede.

• Dependendo do tipo da parede, o cliente deve usar prendedores adequados para a carga
geral dos componentes do sistema, levando em consideração as normas locais (fatores de
segurança, etc.).

ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA
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3.1.1 Especificações físicas

Buzz On-Wall

Sistema Buzz On-Wall com compu-
tador e tela sensível ao toque mon-
tados lado a lado

Tela sensível ao toque adici-
onal fixada na parede

Altura 667 mm 667 mm

Largura 1.866 mm 1.054 mm

Profundidade 184 mm 103 mm

Peso 64 kg 30 kg

Buzz On-Wall - configuração flexível
do computador

Buzz On-Wall - configuração
flexível da tela sensível ao
toque

Altura 667 mm 667 mm

Largura 756 mm 1.189 mm

Profundidade 184 mm 103 mm

Peso 31 kg 38 kg

Buzz In-Wall

Buzz In-Wall (Tela sensível ao toque) Tela sensível ao toque adicio-
nal embutida na parede

Altura 667 mm 667 mm

Largura 1.189 mm (apenas para Buzz com tela de
42 pol sensível ao toque) 1.054 mm

Profundidade 103 mm (profundidade interna na parede =
98 mm)

103 mm (profundidade interna na
parede = 98 mm)

Peso 38 kg 30 kg

Computador do sistema Buzz

Computador

Altura 164,5 mm

Largura 439 mm

Profundidade 414 mm

Peso 17 kg

OBSERVAÇÃO: as dimensões acima são baseadas no posicionamento horizontal do
computador. 

Links relacionados

6.1 Especificações do Computador de Digital O.R. para Integração com Barco na página 63

Especificações físicas
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3.1.2 Especificações técnicas

Computador

Unidade de Computador

Processador
Intel Xeon E5-1650v3
(3,5 GHz, 6 Núcleos, cache de 15 MB)

Memória DDR4 de 16 GB

Armazenamento em massa SSD de 256 GB

Unidades externas Gravador de CD/DVD

Placa de vídeo 2 x Nvidia Quadro K2200

Sistema operacional Windows 10, 64 bits

Tela sensível ao toque

Tela sensível ao toque

Tipo de tela LCD de 42 pol com retroiluminação por LED

Resolução 1.920 x 1.080

Toque Multitoque capacitivo

Requisitos de alimentação

Computador Tela sensível ao toque

Tensão de opera-
ção 100-240 V 100-240 V

Corrente 8 a 4 A 3,5 a 1,5 A

Frequência 50/60 Hz 50/60 Hz

Consumo de
energia

Máximo de 850 W (tipicamente 350
W)

Máximo de 350 W (tipicamente 200
W)

Fonte de alimentação CA

Certifique-se de que o circuito derivado da fonte de alimentação CA do sistema Buzz não esteja
sobrecarregado. Isto reduzirá o risco de lesões pessoais, incêndio ou danos ao equipamento.
A carga do sistema Buzz não deve exceder 80% da capacidade do circuito derivado. Consulte o
eletricista responsável pela fiação de seu prédio e os requisitos de instalação.

Links relacionados

6.1 Especificações do Computador de Digital O.R. para Integração com Barco na página 63

ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA
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3.2 Especificações elétricas e de rede
3.2.1 Elétricas

Considerações sobre eletricidade

• Conexões e tomadas de alimentação principal devem ser compatíveis com os desenhos de
planejamento da Brainlab.

• O cliente deve disponibilizar um conector para o equipamento ou uma chave de alimentação
principal ou indicador, de acordo com as especificações da Brainlab.

Considerações sobre segurança

Para evitar riscos de choque elétrico, os equipamentos do sistema Buzz (Classe 1) devem
ser conectados apenas a pontos de alimentação principal equipados com aterramento de
proteção, em conformidade com a norma IEC 60601-1:2012 Cláusula 7.9.2.2.

Requisitos para chave de alimentação principal externa ou indicador

Cenários:

Componente Configuração Conector de alimen-
tação principal aces-
sível e visível para o
operador

Necessidade de cha-
ve de alimentação
principal ou indica-
dor?

Computador do siste-
ma Buzz
Computador de Digital
O.R. para Integração
com Barco

Embutido Não Sim

Na parede (n/a para
Computador de Digital
O.R. para Integração
com Barco)

Sim Não

Instalação em rack Sim Não

Superfície plana
(p.ex., uma mesa) Sim Não

Tela sensível ao toque
e/ou tela sensível ao
toque adicional

Embutido Não Sim

Na parede Sim Não

Requisitos para chave de alimentação principal externa

Uma chave de alimentação principal deve estar disponível nas proximidades do componente do
sistema Buzz, que atenda aos seguintes requisitos:
• Deve estar em conformidade com a IEC 61058-1 para uma tensão de rede transiente de 4 kV
• Deve desconectar a fase e o neutro simultaneamente
• O aterramento de proteção não pode ser separado pela chave de alimentação
• Deve haver indicação clara de que a chave pertence ao(s) componente(s) do sistema Buzz
• A chave deve ser identificada de acordo com a Cláusula 7.4.1 da norma IEC 60601-1:2012
• Deve ser compatível com as especificações elétricas do(s) componente(s) conectado(s) à

chave
OBSERVAÇÃO: os componentes também poderão ser chaveados em série (p.ex., Tela sensível
ao toque e Tela adicional) se a chave de alimentação principal for adequada para os requisitos de
alimentação. 

Especificações elétricas e de rede
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Requisitos para o indicador

O indicador instalado pelo cliente deve ter as seguintes características:
• Indicar que os componentes do sistema Buzz são alimentados pela rede elétrica
• Estabelecer claramente que o indicador pertence ao(s) componente(s) do sistema Buzz na

posição normal de operação (Cláusula 15.4.4 da norma IEC 60601-1:2012)
OBSERVAÇÃO: observe os desvios referentes ao seu país que devem ser atendidos. 

Aterramento (aterramento de proteção) / Barramento de equipotencial (Apenas computador do Buzz)

• O cliente é responsável por fornecer um meio para conexão dos cabos de aterramento de
proteção do(s) monitor(es) fornecido(s) pela Brainlab próximo ao local de instalação, antes da
instalação do sistema. O cliente deve escolher uma seção cruzada de conexão de terminais
que atenda aos padrões nacionais e locais de proteção.

• O barramento de equipotencial localizado na parte traseira do computador pode ser usado
para conexão de outros equipamentos, para assegurar que todos os dispositivos tenham o
mesmo potencial. (Observação: o barramento de equalização de potencial não é
disponibilizado em computadores do sistema Buzz instalados na parede.)

• O uso da conexão de equalização de potencial não é mandatório.

①

Figura 8  

Nº Componente

① Conexão de equalização de potencial: Computador do sistema Buzz

Conduítes/Dutos

Preparação no local, tamanho e roteamento de conduítes para alimentação SELV e linhas de
transferência de fibra ótica, de acordo com desenhos da Brainlab. O layout de conduítes deve ser
ajustado para adequação aos requisitos específicos da instalação.

Rede

Pontos de acesso de rede (pontos de LAN), conforme denominado nos desenhos da Brainlab.

Links relacionados

4.2 Layouts padrão e conceitos de instalação elétrica na página 35
3.1.2 Especificações técnicas na página 21
6.1 Especificações do Computador de Digital O.R. para Integração com Barco na página 63

ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA
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3.3 Resoluções suportadas

Computador do sistema Buzz: Resoluções de entrada suportadas

A tabela abaixo especifica as resoluções de entrada suportadas para cada entrada disponível no
Buzz.
Sinais fora das resoluções especificadas podem não ser suportados. Para obter informações
adicionais sobre resolução de entrada, entre em contato com o suporte da Brainlab.

Entrada de ima-
gens

Codificação de
cor

Conector Tipo de sinal Formato

Entrada S-Video
PAL

mini-DIN YC
576i/25

NTSC 480i/29,97

Entrada de Vídeo
Composto

PAL
BNC CVBS

576i/25

NTSC 480i/29,97

Entrada SDI YCbCr BNC

SDI
576i/25

480i/29,97

HD-SDI

720p/50

720p/60

1080i/30

1080i/60

1080p/25

1080p/30

3G-SDI

1080p/50

1080p/59,94

1080p/60

Entrada DVI RGB de 8 bits DVI-I DVI-D de link sim-
ples

640 x 480 em 60 Hz

800 x 600 em 60 Hz

1.024 x 768 em 60
Hz

1.280 x 720 em 60
Hz

1.280 x 1.024 em 60
Hz

1.920 x 1.080 em 60
Hz

1.920 x 1.200 em 60
Hz

1.600 x 1.200 em 60
Hz

480p/60

576p/50

720p/50

1080p/50

Entrada DVI RGB/YCbCr HD-15 RGB/YCbCr
Entre em contato
com o Suporte da
Brainlab

Resoluções suportadas
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Computador do sistema Buzz: Resoluções de saída suportadas

A tabela abaixo especifica as resoluções de saída suportadas para cada saída disponível no
Buzz.
Para obter informações adicionais sobre resolução de saída, entre em contato com o suporte da
Brainlab.

Telas Codificação de
cor

Conector Tipo de sinal Formato

Monitor 1 DisplayPort DisplayPort 1.2

1.920 x 1.080 em 60
Hz

3.840 x 2.160 em 30
Hz

3.840 x 2.160 em 60
Hz

Monitor 2 DisplayPort DisplayPort 1.2

1.920 x 1.080 em 60
Hz

3.840 x 2.160 em 30
Hz

3.840 x 2.160 em 60
Hz

Monitor 3 DisplayPort DisplayPort 1.2

1.920 x 1.080 em 60
Hz

3.840 x 2.160 em 30
Hz

3.840 x 2.160 em 60
Hz

Monitor 4 DisplayPort DisplayPort 1.2

1.920 x 1.080 em 60
Hz

3.840 x 2.160 em 30
Hz

3.840 x 2.160 em 60
Hz

Monitor 5 RGB 8 bits DVI-I DVI-D de link sim-
ples

1.920 x 1.080 em 60
Hz

Microscópio

RGB 8 bits DVI-I DVI-D de link sim-
ples

1.920 x 1.080 em 60
Hz

RGB/YCbCr DVI-I RGB/YCbCr
1.024 x 768/60 Hz

1.280 x 1.024/60 Hz

Saída de placa de vídeo 3D

A placa de vídeo fornece um sinal progressivo simples de streaming. O conteúdo 3D é criado
pelo software Brainlab software (pode ser necessário instalar outros aplicativos de software). Um
monitor externo deve ser compatível com uma tecnologia de linha a linha para exibição correta de
conteúdo 3D.
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Conectores de entrada de vídeo suportados

Entrada de ima-
gens

Conectores Tipo de sinal Impedância (Ohms)

Entrada S-Video mini-DIN YC 75

Entrada de Vídeo
Composto BNC CVBS 75

Entrada SDI BNC SDI, HD-SDI, 3G-SDI 75

Entrada DVI DVI-I
DVI-D de link simples 100

RGB/YCbCr 75

Conectores de saída de vídeo suportados

Telas Conectores Tipo de sinal Impedância (Ohms)

Monitor 1

DisplayPort
DisplayPort 1.2
DisplayPort ++

100
Monitor 2

Monitor 3

Monitor 4

Monitor 5 DVI-I DVI-D de link simples 100

Microscópio DVI-I
DVI-D de link simples 100

RGB/YCbCr 75

Resoluções suportadas
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3.4 Conexões do sistema
3.4.1 Restrições

Sinais críticos

Para aplicativos que utilizam sinais de suporte à vida ou outros sinais críticos, esta informação
deve ser disponibilizada independentemente do sistema Buzz, por exemplo, conectando o sinal
diretamente a uma tela sensível ao toque (desviando do sistema Buzz).

Vídeo em tempo real

O sistema de vídeo do sistema Buzz não é indicado para distribuição de vídeo em tempo real.
Fontes de vídeo que exigem agilidade na entrega da informação (p. ex., um sinal de endoscópio)
devem ainda ser conectadas a seu monitor padrão ou a outro destino.

Tela sensível ao toque externa

Uma tela sensível ao toque externa (não fornecida pela Brainlab) deve ser compatível com o
Windows 8 ou uma versão mais recente do Windows.
OBSERVAÇÃO: a tela sensível ao toque externa não deve ser usada como tela principal. 

Links relacionados

4.2 Layouts padrão e conceitos de instalação elétrica na página 35
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3.4.2 Painel de conexões - computador do sistema Buzz

Painel de conexão do usuário

As áreas dentro de um círculo no painel de conexão contêm portas de conexão de função similar.

②
①

④

③

⑤

⑥ ⑨⑧⑦
Figura 9  

Nº Componente

① Unidade de CD/DVD

②
Entrada de vídeo analógica
• 1 x S-Video In (Entrada de S-Video)
• 1 x Composite In (Entrada de vídeo composto)

③ Entradas de vídeo SDI

④
Saída de aquisição para microscópio
• 1 x DVI-I Out (Saída DVI-I)
• 1 x USB B

⑤ Entradas de vídeo DVI

⑥

Saída de 5 V CC para linhas de transferência de entrada de vídeo
• 6 x 5 V CC/2 A

OBSERVAÇÃO: conecte apenas equipamento especificado pela Brainlab à saída de CC. 

⑦
Conexão de rede
• Tracking Unit/Camera (Unidade de rastreamento/Câmera) (ainda não liberada)
• Dados intraoperatórios/Navegação

⑧
Portas de dados
• 2 x USB 3.0

⑨ Botão Iniciar com LED de status e LED de alimentação principal

Painel de conexões - computador do sistema Buzz
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Parte de trás do painel de conexão

③

①

⑤④ ⑥

⑨

⑧

⑩⑪

②

⑦

Figura 10  

Nº Componente Grupo de usuários

① Conector de alimentação principal Usuário treinado

② Chave de alimentação principal Usuário treinado

③ Equalização de potencial Usuário treinado

④ Rede/USB 2.0 para Painel de recursos Suporte da Brainlab

⑤ Hospital Network (Rede do Hospital) (1 GbE) Suporte da Brainlab

⑥ Hospital Network (Rede do Hospital) (10 GbE) - Não utiliza-
da Suporte da Brainlab

⑦

Entrada/Saída de Áudio
• Entrada de Microfone
• Audio In (Entrada de Áudio)
• Audio Out (Saída de Áudio)

Suporte da Brainlab

⑧ Saída de Vídeo e USB 2.0 para Monitores 1 a 4 Suporte da Brainlab

⑨ Saída de Vídeo para Monitor 5 Suporte da Brainlab

⑩

Conexões de alimentação para componentes de linha de
transferência
4 x 5 V CC/0,5 A cada
OBSERVAÇÃO: conecte apenas equipamento especificado
pela Brainlab à saída de CC. 

Suporte da Brainlab

⑪ 2 x USB 3.0 Suporte da Brainlab

OBSERVAÇÃO: a chave de alimentação principal, o conector de alimentação principal e o pino
de equalização de potencial não poderão ser acessados se o computador for montado na parede.
As conexões 4 a 11 do painel de conexões são de uso exclusivo do suporte da Brainlab. Não
altere nem inclua nenhuma conexão neste painel, pois elas são usadas para a comunicação
interna do sistema.
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3.5 Cabos testados

Uso de cabos especificados

O uso de acessórios, transdutores e cabos diferentes daqueles especificados ou
fornecidos pelo fabricante deste equipamento pode resultar no aumento de emissões
eletromagnéticas ou na diminuição da imunidade eletromagnética deste equipamento,
resultando em operação inadequada.

Especificações de cabos e acessórios

Cabos do sistema Buzz que foram testados e estão em conformidade com os limites de emissão
e imunidade:

Cabos Especificação

Cabo de alimenta-
ção Fornecido pela Brainlab

Cabo de equaliza-
ção de potencial Fornecido pela Brainlab (opcional)

S-Video 2 x Cabos coaxiais BNC, blindados, terminados, 75 Ohm

CVBS/SDI 1 x Cabo coaxial BNC, blindado, terminado, 75 Ohm

DVI 1 x DVI-D 24 AWG, blindado, terminado, 100 Ohm

DP 1 x cabo DisplayPort 1.2 30 AWG, blindado, terminado, 100 Ohm

Rede do Hospital Fornecido pela Brainlab

Microscópio Fornecido pela Brainlab

Computador do sistema Buzz: Cabos e conectores compatíveis

Porta Exemplo Manuseio

Entrada/Saída
DVI

Entrada e saída diretas através de DVI. Podem ser
usados cabos de cobre e conversor DVI EO para en-
trada e saída de sinal.
Sempre fixe os parafusos para travar o conector do ca-
bo.
OBSERVAÇÃO: use cabo de cobre DVI de alta quali-
dade (máximo de 5 m) para conectar fontes de DVI ou
um monitor DVI. 

Entrada SDI Conectar entradas de vídeo digital de uma fonte SDI,
HD-SDI ou 3G-SDI (máximo de 10 m) ou entradas de
vídeo analógicas de uma fonte composta (CVBS) (má-
ximo de 5 m) com conector BNC para conexão com
fontes de vídeo.
Empurre o conector macho sobre o conector fêmea, de
forma que os dois parafusos pequenos no conector fê-
mea travem nos slots espirais do conector macho. Tor-
ça a capa da baioneta no sentido horário para travar o
conector.
Para remover o cabo, torça a capa da baioneta do co-
nector macho no sentido anti-horário, e puxe o conec-
tor para fora.

Entrada de Ví-
deo Composto

Cabos testados
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Porta Exemplo Manuseio

Entrada S-Vi-
deo

Conecte a fonte S-Video usando um cabo coaxial (má-
ximo de 10 m) com plugue Mini-Din 4 Hosiden para co-
nexão com a fonte de vídeo.
Antes de conectar o cabo, alinhe corretamente o para-
fuso plástico de codificação. Esse conector não pode
ser travado.
Use apenas conectores Mini-Din Hosiden de 4 pinos.
Conectores similares podem parecer adequados, mas
podem causar danos ao equipamento.

USB

Portas USB para conexão de dispositivos USB 2.0 e
3.0 para transferência de dados de pacientes.
OBSERVAÇÃO: não conecte adaptadores de rede ou
cabos de extensão USB às portas USB. 

Rede do Hospi-
tal

Porta Ethernet com isolamento galvânico para cone-
xão com a rede do hospital.
Uma trava na parte inferior é acionada quando conec-
tada à porta. Ao remover o conector, pressione a trava
e puxe o conector para fora.

Painel de recur-
sos

Microscópio

Somente conecte microscópios por meio de um cabo
de microscópio da Brainlab. Conecte o cabo, plugando
todos os conectores (DVI-I, USB, CVBS) às portas cor-
respondentes.
Para obter informações detalhadas sobre a integração
de microscópios, consulte o Manual do Usuário de
Instrumental correspondente.

DisplayPort

Conecte a tela DisplayPort usando um cabo Display-
Port 1.2 (comprimento máximo de 5 m para 1.920 x
1.080/60 Hz e comprimento máximo de 3,6 m para
3.840 x 2.160/30 Hz/60 Hz).

Links relacionados

6.1.1 Conexões do Computador de Digital O.R. para Integração com Barco na página 65
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Cabos testados
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4 PLANEJAMENTO E
PREPARAÇÃO DA
INSTALAÇÃO

4.1 Introdução
4.1.1 Visão geral

Informações gerais

Para garantir as melhores práticas e um curto período de implementação, determinados
requisitos devem ser atendidos pelo cliente (ou fornecedor terceirizado designado pelo cliente)
antes da instalação pela Brainlab. A próxima seção oferece uma visão geral do escopo de
trabalho típico.
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4.1.2 Especificações de planejamento

Ambiente do paciente

O ambiente do paciente é definido pela distância de 1,5 m (4 pés e 11 pol) ao redor da mesa do
paciente e 2,5 m (8 pés e 2,43 pol) acima do piso da sala cirúrgica.
Equipamentos lacrados dentro do teto e de paredes não estão dentro do ambiente do paciente,
mesmo que tecnicamente estejam dentro do invólucro do ambiente do paciente.

Figura 11  

Posicionamento do dispositivo

Matriz de localizações permitidas para componentes:

Dentro do ambiente do pacien-
te

Dentro da sala cirúrgica (cabi-
ne)

Tela sensível ao toque
Não permitido Permitido

Computador

Todos os componentes do sistema Buzz devem ser montados fora do ambiente do paciente.
Nenhum componente do Buzz é estéril; portanto, não posicione nenhum desses componentes
dentro ou acima do campo estéril.
Os componentes do sistema Buzz devem ser montados em um local em que o fluxo de ar
proveniente do Buzz não seja direcionado para o ambiente do paciente.

Especificações de planejamento
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4.2 Layouts padrão e conceitos de instalação elétrica

Links relacionados

2.3 Conexões do sistema Buzz na página 15
6.1.1 Conexões do Computador de Digital O.R. para Integração com Barco na página 65

4.2.1 Buzz On-Wall

Buzz On-Wall - exemplo de diagrama de cabeamento

Figura 12  
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Buzz On-Wall lado a lado - Exemplo de planta baixa

Figura 13  

Buzz On-Wall
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Figura 14  
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Buzz On-Wall com telas sensíveis ao toque adicionais - Exemplo de planta baixa

Figura 15  

Buzz On-Wall
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4.2.2 Buzz In-Wall

Buzz In-Wall - Exemplo de diagrama STC

Figura 16  
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Buzz In-Wall - Exemplo de planta baixa

Figura 17  

Buzz In-Wall
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Buzz In-Wall com telas sensíveis ao toque adicionais - Exemplo de planta baixa

Figura 18  
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4.3 Requisitos ambientais

Suprimentos/serviços temporários

• Fonte de alimentação no local
• Aquecimento/resfriamento
• Contêiner de resíduos ou área de descarte de resíduos
• Iluminação (se a iluminação do ambiente não for suficiente)

Provisão de armazenamento no local

Armazene os equipamentos em um local com as seguintes condições ambientais:

Condições ambientais Valores permitidos

Temperatura ambiente -10 °C a 45 °C (14 °F a 113 °F)

Umidade relativa 10% a 90% (sem condensação)

Pressão atmosférica 500 a 1.060 hPa

Informações ambientais importantes

O sistema Buzz é compatível com as seguintes condições ambientais:

Condições ambientais Valores permitidos

Temperatura ambiente 10 °C a 35 °C (50 °F a 95 °F)

Umidade relativa 30% a 75% (sem condensação)

Pressão atmosférica 700 a 1.060 hPa

O sistema Buzz não é adequado para uso na presença de misturas anestésicas inflamáveis
que contenham ar, oxigênio ou óxido nitroso.

Requisitos ambientais
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4.4 Requisitos de instalação
4.4.1 Logística no local

Informações gerais

Para garantir as melhores práticas e um curto período de implementação, determinados
requisitos devem ser atendidos pelo cliente (ou pelos fornecedores terceirizados designados pelo
cliente) antes da instalação pela Brainlab. A próxima seção oferece uma visão geral do escopo
de trabalho típico.

Parede/Subestrutura

Aprovação estrutural/estática por um engenheiro.

Definição de Aterramento de proteção, Aterramento funcional e Equalização de potencial

ATERRAMENTO DE PROTEÇÃO (PE): Condutor a ser conectado entre o TERMI-
NAL DE ATERRAMENTO DE PROTEÇÃO e um sistema de aterramento de prote-
ção externo (por exemplo, segurança do eletricista).

ATERRAMENTO FUNCIONAL (FE): Terminal, diretamente conectado a um circuito
ou peça de triagem, que se destinado a aterramento para finalidades funcionais (por
exemplo, EMC, SHLD).

EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL: Condutor diferente de um CONDUTOR DE ATER-
RAMENTO DE PROTEÇÃO ou um condutor neutro, que fornece conexão direta en-
tre o equipamento elétrico e a conexão do barramento de equalização de potencial
da instalação elétrica (por exemplo, compensação de tensão, condição de falha úni-
ca (SFC)).

Dutos/conduítes

• Implementação de conduítes, de acordo com os desenhos da Brainlab
• Diâmetro interno: 40 mm (1,57 pol), exceto se definido de outra forma - consulte os desenhos

da Brainlab
• Todos os conduítes devem ser preparados com fio-guia
• Para obter uma visão geral sobre roteamento, consulte os desenhos esquemáticos
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4.4.2 Altura de montagem sugerida

Informações gerais

A altura de montagem central recomendada para a tela sensível ao toque do sistema Buzz é de
150 cm (59 pol) acima do piso acabado.

Figura 19  

Altura de montagem sugerida
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4.5 Informações sobre montagem do sistema Buzz
On-Wall

Informações gerais

A estrutura metálica da tela principal do sistema Buzz On-Wall é fornecida antes da remessa
principal. Prepare e instale os suportes de parede de acordo com os desenhos da Brainlab.
O kit de suporte para fixação na parede inclui dois componentes:
• (A) Suporte do computador
• (B) Estrutura metálica da tela

OBSERVAÇÃO: além dessas dimensões, você deve incluir um espaço livre de 10 cm em torno
do monitor e de 30 cm ao lado do conector do computador (lado esquerdo da figura). 

Figura 20  

Como instalar o sistema Buzz On-Wall

Etapa

1. Monte a estrutura metálica da tela (B) na parede usando o orifício de parafuso central ①.
Este parafuso é usado apenas para facilitar o nivelamento da estrutura e será removido
posteriormente. A altura sugerida para montagem é de 177 cm (69,7 pol), do piso acaba-
do ao orifício ①.

2. Nivele e prenda a estrutura metálica (B) da tela usando as quatro fendas longas ②.

3. Remova o parafuso ① do orifício central.

4. Coloque uma junta de silicone na parte superior, entre a parede e o suporte de tela fixado
na parede do sistema Buzz 2.0, para obter a classificação de proteção contra ingresso
IP21. Se isso não for possível, apenas a classificação IP20 poderá ser obtida.

5. Buzz On-Wall (lado a lado): Ajuste o suporte do computador (A), com o ponto de fixação
na estrutura metálica da tela (B). Monte o suporte do computador (A) adjacente à estrutu-
ra metálica da tela (B), usando as quatro fendas longas ③.
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Etapa

③

6. Prenda a espuma da embalagem na estrutura metálica da tela (B), como forma de prote-
ção contra arranhões.

Informações sobre montagem do sistema Buzz On-Wall
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4.5.2 Informações sobre montagem de telas adicionais para o sistema Buzz On-Wall

Informações gerais

A estrutura metálica da tela sensível ao toque adicional do sistema Buzz On-Wall é fornecida
antes da remessa principal. Prepare e instale os suportes de parede de acordo com os desenhos
da Brainlab.
O kit de suporte para fixação na parede inclui um componente:
• (A) Estrutura metálica da tela

OBSERVAÇÃO: além dessas dimensões, você deve incluir um espaço livre de 10 cm em torno
do monitor. 

Figura 21  

Como instalar o suporte do sistema Buzz On-Wall

Etapa

1. Monte o suporte de tela fixado na parede (A) do sistema Buzz 2.0 na parede com um
único parafuso, usando o orifício ① localizado na parte superior traseira. Este parafuso é
usado apenas para facilitar o nivelamento do suporte e será removido posteriormente. A
altura sugerida para montagem é de 177 cm (69,7 pol), do piso acabado ao orifício ①.

2. Nivele e prenda o suporte de tela fixado na parede (A) do sistema Buzz 2.0 usando as
quatro fendas longas ②.

3. Remova o parafuso ① do orifício.

4. Coloque uma junta de silicone na parte superior, entre a parede e o suporte de tela fixado
na parede do sistema Buzz 2.0, para obter a classificação de proteção contra ingresso
IP21. Se isso não for possível, apenas a classificação IP20 poderá ser obtida.

5. Prenda a cobertura de espuma da embalagem no suporte de tela fixado na parede (A) do
sistema Buzz 2.0, como forma de proteção contra arranhões. Veja a descrição detalhada
no folheto incluso na embalagem.
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4.6 Informações sobre montagem do sistema Buzz
In-Wall

Informações gerais

A estrutura metálica da tela do sistema Buzz In-Wall é fornecida antes da remessa principal.
Para atingir a altura de montagem recomendada, centralize o recorte a 150 cm (59 pol) acima do
piso acabado. Se desejar uma altura de montagem diferente, faça os ajustes correspondentes.
O recorte para a estrutura metálica deve ser de 1.140 a 1.144 mm x 619 a 625 mm, para permitir
a instalação da estrutura.
A profundidade mínima da abertura é de 98 mm (3,9 pol).
É necessário assegurar ventilação adequada. Não obstrua as saídas de ventilação nas partes
superior e inferior do suporte.
O kit de suporte para instalação embutida na parede consiste na estrutura metálica da tela.
OBSERVAÇÃO: se outras telas sensíveis ao toque do sistema Buzz 2.0 In-Wall forem montadas
de forma adjacente, planeje um espaçamento de 6 a 10 cm (2 a 4 pol) entre as estruturas
embutidas na parede, para evitar interferência das bordas frontais salientes. 

Figura 22  

Como instalar o kit de pré-instalação do sistema Buzz In-Wall

Etapa

1. Deslize o suporte de tela embutido na parede do sistema Buzz 2.0 para dentro do corte
na parede.

2. Alinhe e prenda o suporte de tela embutido na parede do sistema Buzz 2.0, usando as
16 fendas longas localizadas nas laterais do suporte de tela embutido na parede do siste-
ma Buzz 2.0.

3. Coloque uma junta de silicone entre a moldura amarela e a superfície da parede, para
obter a classificação de proteção contra ingresso IP44.
Se isso não for possível, apenas a classificação IP20 poderá ser obtida.

4. Prenda a espuma da embalagem no suporte de tela embutido na parede do sistema
Buzz 2.0, como forma de proteção contra arranhões. Veja a descrição detalhada no fo-
lheto incluso na embalagem.

Informações sobre montagem do sistema Buzz In-Wall
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4.6.2 Informações sobre montagem de telas adicionais para o sistema Buzz In-Wall

Informações gerais

A estrutura metálica da tela sensível ao toque adicional do sistema Buzz In-Wall é fornecida
antes da remessa principal.
• Para atingir a altura de montagem recomendada, centralize o recorte a 150 cm (59 pol) acima

do piso acabado. Se desejar uma altura de montagem diferente, faça os ajustes
correspondentes.

• O recorte para a estrutura metálica deve ser de 1.005 a 1.009 mm x 619 a 623 mm para
permitir a instalação da estrutura.

• A profundidade mínima da abertura é de 98 mm (3,9 pol).
• É necessário assegurar ventilação adequada. Não obstrua as saídas de ventilação nas partes

superior e inferior do suporte.
Prepare e instale os suportes de parede de acordo com os desenhos da Brainlab. O kit de
suporte embutido na parede inclui um componente:
• (A) Estrutura metálica da tela

OBSERVAÇÃO: se outras telas sensíveis ao toque do sistema Buzz In-Wall forem montadas de
forma adjacente, planeje um espaçamento de 6 a 10 cm (2 a 4 pol) entre as estruturas embutidas
na parede, para evitar interferência das bordas frontais salientes. 

Figura 23  

Links relacionados

6.1.2 Instalação do Computador de Digital O.R. para Integração com Barco na página 67
4.9 Ventilação na página 54

Como instalar o suporte do sistema Buzz In-Wall

Etapa

1. Coloque a estrutura metálica da tela (A) dentro da parede.

2. Nivele e prenda a estrutura metálica (A) da tela, usando as 16 fendas longas ① localiza-
das nas laterais da estrutura metálica da tela.

3. Coloque uma junta de silicone entre a moldura amarela e a superfície da parede (prote-
ção contra ingresso IP44).

4. Prenda a espuma da embalagem na estrutura metálica da tela (A), como forma de prote-
ção contra arranhões.
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4.6.3 Upgrade da tela sensível ao toque

Instalação da tela sensível ao toque do sistema Buzz 2.0 On-Wall em um padrão de furação do sistema Digital
Lightbox

Em caso de upgrade, a tela sensível ao toque do sistema Buzz 2.0 On-Wall pode ser instalada
usando o padrão de furação da estrutura do sistema Digital Lightbox. O ajuste de altura pode
ser realizado por meio de três diferentes posições de montagem. Para fazer isso, o cliente deve
atender estas especificações:
• Peso total do sistema Buzz 2.0 (conjunto da tela sensível ao toque, incluindo o suporte de

montagem): 38 kg (83,8 lb) *
• Profundidade da tela sensível ao toque do sistema Buzz 2.0 projetada para fora da parede:

103 mm (4,0 pol) *
• A instalação da tela sensível ao toque do sistema Buzz 2.0 exige um espaço livre de 200 mm

(7,8 pol) em torno do sistema Digital Lightbox
* Precisão: ±10%.
OBSERVAÇÃO: somente a versão da tela sensível ao toque do sistema Buzz 2.0 On-Wall pode
ser instalada no mesmo padrão de furação do sistema Digital Lightbox. 

Figura 24  

Instalação da tela sensível ao toque do sistema Buzz 2.0 On-Wall em um padrão de furação do sistema Buzz 1.0

Em caso de upgrade, a tela sensível ao toque do sistema Buzz 2.0 On-Wall pode ser instalada
no padrão de furação do suporte do computador (A) e da estrutura metálica da tela (B) do
sistema Buzz 1.0. Para fazer isso, o cliente deve atender estas especificações:
• Peso total do sistema Buzz 2.0 (conjunto da tela sensível ao toque, incluindo o suporte de

montagem): 38 kg (83,8 lb) *
• Profundidade da tela sensível ao toque do sistema Buzz 2.0 projetada para fora da parede:

103 mm (4,0 pol) *
• A instalação da tela sensível ao toque do sistema Buzz 2.0 exige um espaço livre de 200 mm

(7,8 pol) em torno do sistema Buzz 1.0

Upgrade da tela sensível ao toque
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* Precisão: ±10%.
OBSERVAÇÃO: somente a versão da tela sensível ao toque do sistema Buzz 2.0 On-Wall pode
ser instalada no mesmo padrão de furação do sistema Buzz 1.0. 

Figura 25  

Instalação da tela sensível ao toque do sistema Buzz 2.0 In-Wall no padrão de furação do sistema Buzz 1.0

Em caso de upgrade, a tela sensível ao toque do sistema Buzz 2.0 In-Wall pode ser instalada no
recorte da parede do sistema Buzz 1.0. Para fazer isso, o cliente deve verificar e atender estas
especificações:
• Peso total do sistema Buzz In-Wall 2.0 (conjunto da tela sensível ao toque, incluindo o suporte

de montagem): 38 kg (83,8 lb) *
• Profundidade da tela sensível ao toque do sistema Buzz In-Wall 2.0 projetada para fora da

parede: 5 mm (0,2 pol) *
• A instalação da tela sensível ao toque do sistema Buzz In-Wall 2.0 exige um espaço livre de

50 mm (2,0 pol) em torno do sistema Buzz 1.0
* Precisão: ±10%.
OBSERVAÇÃO: somente a versão da tela sensível ao toque do sistema Buzz 2.0 In-Wall pode
ser instalada no mesmo padrão de furação e recorte na parede do sistema Buzz 1.0. 
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4.7 Instalação do rack do computador do sistema
Buzz

Requisitos

Para instalar o computador do sistema Buzz em um rack:
• A distância mínima entre o computador e a lateral do rack deve ser 200 mm.

• A altura dos ângulos de montagem não deve exceder 30 mm, para assegurar que a ventilação
da MCU seja suficiente.

• A distribuição de calor do computador do sistema Buzz é de 400 W.
• A temperatura interna do rack não deve exceder +35 °C (+95 °F).
• Os requisitos ambientais devem ser atendidos.
• A altura mínima interna do rack exigida para o computador é de quatro unidades de rack:

177,8 mm (4 x 44,45 mm).

Links relacionados

6.1.2 Instalação do Computador de Digital O.R. para Integração com Barco na página 67
4.9 Ventilação na página 54

Instalação do rack do computador do sistema Buzz
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4.8 Acesso de serviço requerido para a tela sensível
ao toque do sistema Buzz

Informações gerais

A tela sensível ao toque do sistema Buzz pode ser abaixada em 90° durante a manutenção do
sistema pela Brainlab. Certifique-se de que existe espaço suficiente na frente e em baixo do
sistema e que não está instalado nenhum objeto permanente nesses locais.

Área de acesso requerida à frente do sistema Buzz

Figura 26  
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4.9 Ventilação

Garantindo a ventilação

Não cubra nem bloqueie as saídas de ventilação. Caso contrário, pode ocorrer
superaquecimento, causando sérios danos ao sistema.

Aberturas de ventilação do sistema Buzz On-Wall

As aberturas de ventilação estão localizadas no topo, na base e nos lados do sistema, como
assinalado abaixo.

Figura 27  

OBSERVAÇÃO: se o computador for montado na parede, a tampa “ondulada” deverá ser
instalada. 

Aberturas de ventilação da tela sensível ao toque adicional fixada na parede

As aberturas de ventilação estão localizadas na base e nas laterais do sistema, conforme
indicado a seguir.

Figura 28  

OBSERVAÇÃO: o fluxo de ar assinalado acima fica dentro da parede. 

Ventilação
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Aberturas de ventilação do sistema Buzz In-Wall

As aberturas de ventilação estão localizadas conforme assinalado abaixo.

① ②

Figura 29  

Nº Componente

① Painel de conexões do computador

② Painel do usuário do computador

OBSERVAÇÃO: não existem aberturas de ventilação expostas na tela sensível ao toque
embutida na parede. 

OBSERVAÇÃO: o computador deve ser instalado na placa base, para não bloquear as aberturas
de ventilação. 

Suporte de montagem do sistema Buzz In-Wall

As aberturas de ventilação estão localizadas conforme assinalado abaixo.

Figura 30  

OBSERVAÇÃO: não existem aberturas de ventilação expostas na tela sensível ao toque
embutida na parede. 
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4.10 Resfriamento da tela sensível ao toque
4.10.1 Visão geral

Informações gerais

A instalação deve assegurar que seja possível direcionar 100 W da parte interna da parede.
A temperatura do ar dentro da parede não deve exceder 35 °C. A instalação pode ser realizada
com refrigeração ativa ou passiva.
Parâmetros que influenciam a distribuição de calor e que devem ser considerados, especialmente
para refrigeração passiva:
• O material da parede que circunda o volume de ar dentro da parede (condutividade térmica,

espessura dos materiais).
• A temperatura no interior da sala cirúrgica (recomenda-se evitar aquecimento abaixo ou acima

da tela sensível ao toque do sistema Buzz).
• O volume de ar não obstruído dentro da parede (que pode ser otimizado, p. ex., com maior

profundidade da parede, abertura para o teto e ou grades de ventilação).

Distribuição de calor sem aberturas

A imagem abaixo mostra a distribuição de calor sem a instalação de aberturas ou grades de
ventilação:

Figura 31  

Resfriamento da tela sensível ao toque
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Distribuição de calor com aberturas

A imagem abaixo mostra a otimização da distribuição de calor com grades de ventilação
instaladas abaixo e acima da tela sensível ao toque:

Figura 32  
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Resfriamento da tela sensível ao toque
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5 IMPLEMENTAÇÃO
5.1 Cronograma geral/duração
5.1.1 Visão geral

Informações gerais

Figura 33  

O cronograma real para cada projeto varia em função da instalação. O cronograma acima deve
ser usado apenas como orientação. O cronograma real somente poderá ser confirmado depois
que os desenhos de layout da Brainlab forem aprovados e assinados pelo cliente. Isso
normalmente ocorre durante a fase de planejamento detalhado.
Recomenda-se que o cliente nomeie um gerente de projeto ou representante técnico apropriado
e dedicado para o planejamento e a instalação, que comunicará requisitos específicos do cliente
ao consultor técnico da Brainlab. A experiência demonstrou que uma equipe de projeto hospitalar
bem coordenada contribui enormemente para manter o cronograma do projeto dentro do
planejado.

IMPLEMENTAÇÃO
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5.2 Fases do projeto
5.2.1 Visão geral

Consultoria e análise de requisitos

Esta é a fase de viabilidade preliminar. Ela envolve o esboço de layouts preliminares para
verificar a viabilidade técnica e de localização.

Pré-planejamento

Para que qualquer solução do sistema Buzz seja confirmada ou planejada para instalação, os
consultores técnicos da Brainlab devem ser envolvidos.
Todas as informações do cliente (nome, endereço, pessoas de contato designadas, status da
sala cirúrgica, dispositivos de interface, plano e seção da sala cirúrgica e salas vizinhas) devem
ser fornecidas ao consultor técnico da Brainlab para a elaboração do pré-planejamento e das
propostas de layout preliminares.
Esses layouts devem ser verificados detalhadamente pelo cliente e pelos arquitetos do local,
especialmente em relação à posição do eixo central do teto e a área coberta pelos dispositivos
montados no teto.
O cliente deve aprovar as localizações propostas para os dispositivos.

Visita no local

O consultor técnico da Brainlab, o cliente e os arquitetos locais devem estar de acordo em
relação aos seguintes aspectos:
• O layout retrabalhado da sala cirúrgica (incluindo todos os dispositivos)
• Todas as questões técnicas (subestrutura do teto, localização final de dispositivos, etc.)
• Um cronograma (próximos passos, entrega possível e data de instalação)
• O escopo de pacotes de trabalho para todas as partes e empresas envolvidas (se necessário)

Planejamento detalhado

A Brainlab conclui um conjunto detalhado de desenhos de planejamento/construção, que deve
ser aprovado (ou seja, “assinado”) pelo cliente. O cronograma detalhado do projeto é estipulado
pela Brainlab e deve ser confirmado pelo cliente.

Produção

Esta é a fase de preparação para o cliente, a Brainlab e as outras partes envolvidas. Nesta fase,
os seguintes pontos são atingidos:
• Emissão dos desenhos de layout finais pela Brainlab
• A Brainlab requisita peças específicas para o local; pré-montagem e teste na Alemanha
• Preparação no local pelo cliente, conforme especificado nos desenhos de planejamento da

Brainlab
• Envio de todos os componentes Brainlab para o local

Instalação

Esta fase inclui a instalação de componentes Brainlab no local pela Brainlab, bem como a
integração e o teste do sistema pelos engenheiros de instalação da Brainlab.

Fases do projeto
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Treinamento

O suporte da Brainlab fornece treinamento em dispositivos e manutenção, bem como treinamento
de aceitação e de usuários.

IMPLEMENTAÇÃO
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6 COMPUTADOR DE DIGITAL
O.R. PARA INTEGRAÇÃO
COM BARCO

6.1 Especificações do Computador de Digital
O.R. para Integração com Barco

Especificações físicas com montagem em rack

Computador

Altura 221,1 mm (8,7 pol)

Largura 482,6 mm (19 pol)

Profundidade 729,8 mm (28,7 pol)

Peso 18 kg (cerca de 40 lb) (mais o peso do rack)

OBSERVAÇÃO: as dimensões acima são baseadas no posicionamento horizontal do
computador. 

Especificações físicas sem montagem em rack

Computador

Altura 186 mm (7,3 pol)

Largura 430 mm (16,9 pol)

Profundidade 481 mm (18,9 pol)

Peso 18 kg (40 lb) (valores aproximados)

OBSERVAÇÃO: as dimensões acima são baseadas no posicionamento horizontal do
computador. 

Especificações do computador

Computador de Digital O.R. para Integração com Barco

Processador Intel Xeon E5-1650v4

Memória DDR4 de 16 GB

Armazenamento em massa SSD de 480 GB

Unidades externas Gravador de CD/DVD

COMPUTADOR DE DIGITAL O.R. PARA INTEGRAÇÃO COM BARCO
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Computador de Digital O.R. para Integração com Barco

Placa de vídeo 2 x Nvidia Quadro P2000

Sistema operacional Windows 10, 64 bits

Requisitos de alimentação

Computador de Digital O.R. para Integração com Barco

Tensão de operação 100-240 V

Corrente 9,5 a 4,0 A

Frequência 50 a 60 Hz

Consumo de energia Máximo de 600 W (tipicamente 350 W)

Especificações do Computador de Digital O.R. para Integração com Barco

64 Manual de Planejamento da Instalação Rev. 1.1 Buzz Ver. 2.0



6.1.1 Conexões do Computador de Digital O.R. para Integração com Barco

Conexões do painel traseiro

Veja uma descrição geral dos painéis dianteiro e traseiro do Computador de Digital O.R. para
Integração com Barco no documento Fujitsu Celsius M740 - Manual de Operação.

① ②

③

④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

Nº Componente

① Rede elétrica

② 6 x USB para telas sensíveis ao toque (4 USB adicionais na parte frontal)

③ Rede do Hospital: 1 GbE WoL

④ Áudio (entrada, saída, microfone)

⑤
(Parte superior) Painel de Recursos 1 GbE WoL
(Parte inferior) Rede do Hospital 10 GbE

⑥ Telas 1 a 4 (de cima para baixo)

⑦
(Parte superior) Unidade de Rastreamento / Câmera 1 GbE
(Parte inferior) Dados Intraoperatórios 1 GbE

⑧ Telas 5 a 8 (de baixo para cima)

⑨ Vídeo Barco Nexxis 40 GbE QSFP+

Formatos de entrada do Computador de Digital O.R. para Integração com Barco

O Computador de Digital O.R. para Integração com Barco não possui entradas diretas para
vídeo. Ele oferece conectividade à rede de roteamento de vídeo Barco Nexxis:
• Entrada de imagens: Barco Nexxis
• Codificação por cores: Diversas
• Conector: QSFP+
• Tipo de sinal: Diversos
• Formatos: Diversos, até UHD1/4k

COMPUTADOR DE DIGITAL O.R. PARA INTEGRAÇÃO COM BARCO
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Formatos de saída do Computador de Digital O.R. para Integração com Barco

Telas Conector Tipo de sinal Formato

Telas 1 a 8 DisplayPort DisplayPort 1.4

Formato FullHD,
UHD1, 4k e até HDR
5.120 x 2.880 em 60
Hz (profundidade de
cor de 30 bits)

Conectores de entrada do Computador de Digital O.R. para Integração com Barco

O Computador de Digital O.R. para Integração com Barco não possui entradas diretas para
vídeo. Ele oferece conectividade à rede de roteamento de vídeo Barco Nexxis:
• Entrada de imagens: Barco Nexxis
• Conector: QSFP+
• Tipo de sinal: Diversos
• Impedância: n/a (fibra)

Conectores de saída do Computador de Digital O.R. para Integração com Barco

Telas Conector Tipo de sinal Impedância (Ohms)

Telas 1 a 8 DisplayPort DisplayPort 1.4, Dis-
playPort++ 100

Cabos e conectores compatíveis

Porta Exemplo Manuseio

USB

Portas USB para conexão de dispositivos USB 2.0 e
3.0 para transferência de dados de pacientes.
OBSERVAÇÃO: não conecte adaptadores de rede ou
cabos de extensão USB às portas USB. 

Rede do hospi-
tal

Porta Ethernet com isolamento galvânico para cone-
xão com a rede do hospital.
Uma trava na parte inferior é acionada quando conec-
tada à porta. Ao remover o conector, pressione a trava
e puxe o conector para fora.

Painel de recur-
sos

DisplayPort

Conecte a tela DisplayPort usando um cabo Display-
Port 1.2 (comprimento máximo de 5 m para 1.920 x
1.080/60 Hz e comprimento máximo de 3,6 m para
3.840 x 2.160/30 Hz/60 Hz).

LAN Cabo de rede de fibra com conector LC duplo.

Vídeo Barco
Nexxis QSFP+

Insira o módulo QSFP+ na caixa QSFP+ do computa-
dor.

Conexões do Computador de Digital O.R. para Integração com Barco
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6.1.2 Instalação do Computador de Digital O.R. para Integração com Barco

Instalação em rack

Tamanho do rack (largura x altura x profundidade): 482 mm x 221 mm (5HU) x 730 mm
Espaço livre exigido para assegurar ventilação adequada:
• Lado traseiro (com aberturas de ar): mínimo de 200 mm (7,87 pol)
• Todos os outros lados (sem aberturas de ar): mínimo de 10 mm (0,39 pol)

Consulte o Guia de Instalação de Rack da Fujitsu e o Manual de Operação da Fujitsu.

Ventilação
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7 REFERÊNCIAS
7.1 Outras referências

Referências

Manual de Limpeza, Desinfecção e Esterilização da Brainlab.

Limpeza e desinfecção

Consulte o Manual de Limpeza, Desinfecção e Esterilização da Brainlab ou o Manual do Usuário
do Sistema e do Usuário Técnico do Sistema Buzz para ter acesso a procedimentos
detalhados de limpeza e desinfecção.

Manutenção

Consulte o Manual do Usuário do Sistema e do Usuário Técnico do Sistema Buzz para obter
informações sobre intervalos e procedimentos de manutenção.
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