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1 INFORMAÇÕES GERAIS
1.1 Propósito e informações legais
Propósito deste manual

Propósito e público-alvo

Este Manual de Planejamento da Instalação deve ser usado como referência para a efetiva e
correta implementação do Curve ceiling-mounted no teto. Este manual foi desenvolvido para
clientes (em particular os clientes que compraram ou pretendem comprar um Curve ceiling-
mounted), bem como para todos os membros das equipes clínicas, de arquitetura, de estrutura e
de consultoria envolvidos no planejamento e na implementação do Curve ceiling-mounted ou
de partes dele.
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.
Este Manual de Planejamento da Instalação contém informações importantes sobre as
responsabilidades e deveres de todas as partes envolvidas. Dedique atenção especial às
informações de aviso e cuidado fornecidas neste manual.
Adicionalmente, este guia contém informações específicas para fornecedores de sistemas de
braços montados no teto, que avaliam a compatibilidade do sistema de braços com o Curve
ceiling-mounted.

Destinatário Para obter informações pri-
márias, consulte os capítu-
los iniciando em:

Tome ações conforme defi-
nido nos capítulos iniciando
em:

Consultor de projetos da
Brainlab

• Página 25
• Página 61

N/A

Cliente
• Página 47
• Página 61

• Página 47
• Página 73

Conteúdo

Este documento inclui especificações gerais relacionadas a estes aspectos:
• Posicionamento do sistema.
• Implementação arquitetural, estrutural, mecânica, elétrica e de equipamentos.
• Requisitos dos locais de construção.
• Identificação de um sistema de braços montado no teto e, se aplicável, uma unidade de

alimentação de teto (UAT) que possa ser usada com segurança em combinação com o Curve
ceiling-mounted.

Detalhes de contatos

Se não puder encontrar as informações desejadas neste manual, entre em contato com a
Consultoria a Clientes da Brainlab.

INFORMAÇÕES GERAIS
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Região Telefone E-mail

Estados Unidos
e Canadá

Tel.: +1 (800) 784 7700
Fax: +1 (708) 409-1619

us.technical.consulting@brainlab.com

Europa e restan-
te do mundo

Tel.: + 49 89 99 15 680
Fax: +49 89 99 15 6833

europe.technical.consulting@brainlab.com

Ásia Pacífico,
Japão e Índia

Tel.: +49 89 99 15 680
Fax: +49 89 99 15 6833

asia.technical.consulting@brainlab.com

Comunicação

Embora tenha sido cuidadosamente revisado, este manual pode conter erros.
Utilize o endereço igs.manuals@brainlab.com para enviar sugestões de melhoria.

Propósito e informações legais
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1.1.1 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.

Controle do documento

Este documento é de propriedade e é controlado pela Brainlab AG.

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 terceiro com relação ao planejamento, à venda, à entrega, à instalação ou à
operação de um sistema Curve ceiling-mounted, exceto conforme estipulado por contratos
escritos, devidamente firmados entre as partes e qualquer de seus anexos.
OBSERVAÇÃO: todas as imagens e desenhos neste manual NÃO ESTÃO EM ESCALA!
 

Marcas comerciais da Brainlab

Curve™ é marca comercial da Brainlab AG.

Certificados e aprovações

O Curve ceiling-mounted é certificado em conformidade com as normas:
• IEC 60601-1
• UL 60601-1

Classificação em conformidade com a norma IEC 60601-1:
• Unidade de Computador: Classe I
• Unidade de Conexão: Classe I

Proteção contra ingresso

O Curve ceiling-mounted é classificado como IP20, em conformidade com a norma IEC 529.

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/weee

Fabricante

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

INFORMAÇÕES GERAIS
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Vendas nos Estados Unidos

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

Propósito e informações legais
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1.2 Símbolos
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 inadequada ou à instalação 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.
 

INFORMAÇÕES GERAIS
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1.3 Informações específicas de projeto
Visão geral

Informações Gerais

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.

Informações básicas

O Curve ceiling-mounted requer um sistema de braços montado no teto para operar de acordo
com o uso proposto. A Brainlab não oferece nem fornece esse sistema de braços montado no
teto.

Responsabilidade do cliente

Todas as preparações estruturais, como reforço para itens montados no teto, de forros,
superestruturas ou quaisquer objetos relacionados, são de responsabilidade do cliente.
Além disso, é de responsabilidade exclusiva do cliente:
• Identificar e fornecer, assumindo todo o custo relacionado, um sistema de braços montado no

teto produzido por um fornecedor terceirizado, que permita uma combinação segura com o
Curve ceiling-mounted.

• Garantir que o sistema de braços montado no teto atenda a todas as especificações e a todos
os requisitos, conforme estabelecido neste documento.

• Assegurar que o sistema de braços montado no teto esteja instalado e pronto para a
instalação do Curve ceiling-mounted pela Brainlab na data de instalação mutuamente
acordada.

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.
 

Manuais de Planejamento da Instalação da Brainlab

Dependendo da configuração do Curve ceiling-mounted (Dual Display ou Single Display), este
Manual de Planejamento da Instalação pode fazer referência a outros manuais.
Entre em contato com um consultor da Brainlab se precisar de uma cópia.

Sistemas eletromédicos

Equipamentos adicionais conectados a um equipamento eletromédico devem estar em
conformidade com as respectivas normas IEC ou ISO (por exemplo, norma IEC 60950 para
equipamento de processamento de dados e IEC 60601-1 para equipamento médico). Além
disso, todas as configurações devem estar em conformidade com os requisitos para
sistemas eletromédicos (consulte a norma IEC 60601-1-1 ou a cláusula 16 da 3ª edição da
norma IEC 60601-1, respectivamente). Qualquer pessoa que estiver conectando um
equipamento adicional a um equipamento eletromédico estará configurando um sistema

Informações específicas de projeto
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médico e, dessa forma, será responsável pela conformidade com os requisitos para
sistemas eletromédicos. Observe que as leis locais têm prioridade sobre os requisitos
mencionados acima. Em caso de dúvidas, consulte um representante local ou o
departamento de serviço técnico.

Informações de segurança

Leia este manual minuciosamente. A não observância das diretrizes aqui contidas poderá
resultar em lesões graves ou mesmo fatais ao paciente ou usuário.

Não use os componentes do Curve ceiling-mounted depois de impactos anormais, como
um terremoto ou uma explosão. Devido à possibilidade de danos estruturais fundamentais
no edifício, uma nova avaliação estrutural deve ser executada.

O Curve ceiling-mounted deve ser instalado apenas por pessoal treinado e qualificado.

As informações sobre produtos de outros fabricantes contidas neste Manual de
Planejamento da Instalação são apenas para orientação. Sempre refira-se ao Manual de
Planejamento da Instalação do fornecedor correspondente para obter informações
atualizadas.

Os monitores do Curve ceiling-mounted não estão em conformidade com a norma DIN EN
6868 e não se destinam ao uso para diagnóstico.

Não use o sistema se a tela sensível ao toque estiver danificada. Sempre verifique as
condições do(s) monitor(es) antes de iniciar um procedimento.

Para evitar riscos de choque elétrico, somente conecte o equipamento a redes elétricas de
alimentação com aterramento de proteção.

Apenas estabeleça as conexões elétricas quando todos os dispositivos de sistema
estiverem completamente desligados.

O sistema produz campos eletromagnéticos que podem causar interferência em outros
equipamentos sensíveis e, por outro lado, pode sofrer interferência de outros campos
eletromagnéticos.

Não olhe diretamente na abertura do emissor de laser. O módulo laser de Classe 2 da
câmera emite radiação visível e pode ser perigoso para o olho humano. Olhar diretamente
na emissão do diodo de laser com muita proximidade poderá causar danos aos olhos.

O uso de controles a laser ou ajustes de procedimentos relacionados ao laser diferentes
dos aqui especificados pode resultar em exposição perigosa à radiação.

A conexão de equipamento elétrico a adaptadores com várias tomadas (MSO) leva à
criação de um sistema ME e pode resultar em redução do nível de segurança.

Não conecte adaptadores com várias tomadas (MSO) adicionais ou cabos de extensão ao
sistema Curve ceiling-mounted.

O aterramento confiável somente pode ser alcançado quando o sistema é conectado a um
receptáculo equivalente identificado como “Somente para Hospital” (“Hospital Grade”, na
América do Norte). Não elimine a ação protetora usando um cabo de extensão.

Mova o(s) monitor(es) apenas usando o manipulador ou segurando a tampa do monitor.

INFORMAÇÕES GERAIS
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Devido à tensão da mola nos sistemas de braços, o braço se moverá rapidamente assim
que o(s) monitor(es) ou a câmera forem removido(s).

A câmera é um dispositivo óptico altamente sensível. Manuseie a câmera com cuidado.

Os cabos do Curve ceiling-mounted não possuem classificação plenum. Não instale os
cabos em áreas que exijam um cabo com classificação plenum.

O Curve ceiling-mounted não é adequado para uso em ambientes com alta concentração
de oxigênio ou na presença de misturas anestésicas inflamáveis com oxigênio ou óxido
nitroso.

Não coloque nenhum componente ativo do Curve ceiling-mounted no teto.

A Unidade de Computador do Curve ceiling-mounted não foi testada em ambientes de RM.
Dessa forma, a Unidade de Computador deve ser colocada fora da cabine de RM quando o
Curve ceiling-mounted for usado em combinação com um scanner de RM intraoperatório.

Antes de usar o sistema, conecte os cabos de equalização de potencial à Unidade de
Computador, à Unidade de Conexão e às suas tomadas de parede correspondentes.

O comprimento do cabo do microscópio da Brainlab a ser usado em conjunto com o
sistema Curve ceiling-mounted é restrito a 10 m.

Como as altas frequências que percorrem o cabeamento do scanner de RM podem
danificar componentes do Curve ceiling-mounted, o suporte de cabos do scanner de RM
não deve ser usado no Curve ceiling-mounted.

O cabeamento do Curve ceiling-mounted não fornece anéis isolantes ou algo parecido. Se
o cabeamento que passar por aberturas, tais como paredes ou UATs, tiver que ser selado,
uma solução específica para o local deverá ser encontrada.

Informações específicas de projeto
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2 VISÃO GERAL DO
SISTEMA

2.1 Introdução
Visão geral

Informações Gerais

O sistema Curve ceiling-mounted é uma plataforma de navegação montada no teto usada para
Cirurgia Guiada por Imagem (IGS - Image Guided Surgery), que incorpora:
• Um sistema de rastreamento com articulações de alinhamento manuais ou motorizadas
• Um ou dois monitores
• Uma Unidade de Computador a ser colocado fora do ambiente do paciente, dentro de um

rack de 19 polegadas (fornecido pelo hospital)
• Uma Unidade de Conexão a ser colocada na unidade de alimentação de teto (UAT) ou em

uma prateleira de parede
• Cabeamento (linhas de transferência de fibra ótica e cabos de alimentação entre os

componentes acima mencionados)
O(s) monitor(es) e a câmera são montados diretamente em um sistema de braços montado no
teto.

VISÃO GERAL DO SISTEMA
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2.1.1 Variações de sistema

Informações Gerais

Há duas variações de Curve ceiling-mounted. Exceto quando especificado de forma diferente,
as duas variações do sistema são referidas como Curve ceiling-mounted neste Manual de
Planejamento da Instalação.
OBSERVAÇÃO: o sistema de braços montado no teto não é parte do Curve ceiling-mounted.
Todavia, ele pode ser integrado a qualquer sistema de braços compatível definido pelo cliente.
 

Curve ceiling-mounted Single Display

O Curve ceiling-mounted Single Display compreende uma câmera montada no braço, um
monitor com tela sensível ao toque montado no braço, uma Unidade de Conexão e uma
Unidade de Computador.
OBSERVAÇÃO: a Unidade de Conexão e a Unidade de Computador não são mostradas.
 

②①

Figura 1 

Nº Componente

① Monitor de 26 polegadas

② Câmera

Componentes - Curve ceiling-mounted Dual Display

O Curve ceiling-mounted Dual Display compreende uma câmera montada no braço, dois
monitores com tela sensível ao toque montados no braço, uma Unidade de Conexão e uma
Unidade de Computador. A câmera possui uma articulação motorizada, que pode ser
remotamente controlada a partir do monitor.
OBSERVAÇÃO: a Unidade de Conexão e a Unidade de Computador não são mostradas.
 

Introdução
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①

③

②

Figura 2 

Nº Componente

① Monitores de 26 polegadas

② Articulação Motorizada da Câmera

③ Câmera

VISÃO GERAL DO SISTEMA
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2.2 Componentes do sistema
Visão geral

Unidade de Conexão

A Unidade de Conexão é o ponto de conexão para vários dispositivos, tais como microscópios
cirúrgicos, fluoroscópios, endoscópios, ultrassons, etc. A Unidade de Conexão suporta os
seguintes tipos de sinais de vídeo:
• 1 HD-SDI (720p / 1080i)
• 1 Composto (NTSC/PAL)
• 1 S-Video (NTSC/PAL)
• 1 DVI-I para Head Up Displays no microscópio
• 1 USB-B para comunicação com microscópio
• 1 LAN 100 Mbit/s para dados intraoperatórios
• 4 USB Tipo A

Figura 3 

Unidade de Computador

A Unidade de Computador é uma estação de trabalho quad-core em uma placa-mãe
customizada com um sistema operacional Windows 7 de 64 bits (Embedded Standard).
A Unidade de Computador fornece duas saídas de vídeo DVI adicionais. Ambos os sinais são
um clone dos sinais do(s) monitor(es) do Curve ceiling-mounted.
Além disso, a Unidade de Computador fornece as seguintes interfaces:
• LAN (1 Gbit/s) para a rede do hospital
• Unidade de DVD
• 4 USB

Figura 4 

Componentes do sistema

16 Manual de Planejamento da Instalação Rev. 1.0 Curve™ Ceiling-Mounted Single Display/Dual Display Ver. 1.0



Cabeamento

O Curve ceiling-mounted é fornecido com um conjunto de cabos que fornece conexões entre a
Unidade de Conexão, a Unidade de Computador e a câmera/o monitor.
Todos os sinais são conduzidos através de cabos de fibra ótica.
OBSERVAÇÃO: para obter informações adicionais, consulte a página 56.
 

Componentes do Monitor

①

③

②

Figura 5 

Nº Componente

①

Botão Iniciar.
OBSERVAÇÃO: a função desse botão pode variar em função do aplicativo de software.
Para obter informações adicionais, consulte o Manual do Usuário do Software corres-
pondente.
 

②
Monitor(es) wide screen com tela sensível ao toque de 26 polegadas (1.920 x 1.200 pi-
xels) com tecnologia SAW.
OBSERVAÇÃO: o uso estéril é possível com uma Caneta Sensível ao Toque Estéril.
 

③
Somente Curve ceiling-mounted Dual Display: Controles de câmera motorizados.
OBSERVAÇÃO: esses controles também aparecem no Curve ceiling-mounted Single
Display, embora não funcionem.
 

Características da câmera

O Curve ceiling-mounted é equipado com uma Câmera NDI Polaris Spectra, incluindo:
• Laser de posicionamento
• Volume estendido de rastreamento de pirâmide de 3.000 mm

VISÃO GERAL DO SISTEMA
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Figura 6 

Campo de Visão da Câmera

Posicione a câmera de modo que o campo de operação fique no centro do campo de visão da
câmera. A distância ótima de trabalho é de 1,2 a 1,6 m [3,9-5,2 pés] entre a câmera e o campo
de operação.
Se não estiverem no campo de visão da câmera, os instrumentos não poderão ser rastreados.
Considere configurações de rastreamento específicas de aplicativos ao planejar a posição da
câmera (braço).

Componentes do sistema
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Figura 7 

Exemplos de configurações

Configuração para procedimentos de coluna:

VISÃO GERAL DO SISTEMA
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Figura 8 
Configuração para procedimentos de crânio:

Figura 9 

Componentes do sistema
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2.3 Software
Visão geral

Patient Browser e Content Manager (recurso padrão)

Sistema operacional da Brainlab para gerenciamento da manipulação de dados centralizada no
paciente, aplicativos e monitores.
• Portal de entrada para selecionar dados de pacientes ou iniciar aplicativos disponíveis.
• Gerenciamento intuitivo de conteúdo de telas disponíveis, com a funcionalidade “arrastar e

soltar”.
• Acesso centralizado no paciente, otimizado para dados de imagens DICOM e Brainlab xBrain

de múltiplas fontes (PACS, CD/DVD, USB, Rede). A funcionalidade DICOM exige o recurso
UNIVERSAL DICOM TRANSFER.

• Pesquisa e carregamento unificados dos dados de imagem de pacientes, de todas as fontes
disponíveis, com capacidade otimizada, incluindo pré-captura e armazenamento em buffer
inteligente dos dados de imagens de pacientes, para melhor desempenho.

• Capacidade de mesclar diferentes conjuntos de dados de pacientes.
• Exportação de documentação de tratamento (como capturas de tela) e planos para

armazenamento em rede ou USB.
• Conjunto de recursos em conformidade com a HIPAA, incluindo autenticação, registro de

responsabilidade e logoff automático.

Universal DICOM Transfer (recurso opcional)

Software de comunicação universal de dados de pacientes, que permite importar dados de
pacientes em formato DICOM para sistemas Brainlab.
• Importação de qualquer fonte de dados, incluindo PACS (“Query/Retrieve” e “Push”), USB,

CD/DVD e rede. DICOM “Query/Retrieve” requer acesso de leitura ao respectivo nó DICOM.
• Exportação de conjuntos de dados DICOM para USB.
• Importação de qualquer modalidade, incluindo TC, RM, PET/SPECT, Raios X.
• Seleção de pacientes da lista de pacientes no PACS (C-FIND).
• Acesso ao PACS via DICOM “Query/Retrieve” (compatível com todos os principais sistemas

PACS).
• Recebimento de dados via DICOM “Push”.
• Licença genérica válida para todos os aplicativos (navegação e planejamento) instalados no

sistema.
Requisitos: DICOM “Query/Retrieve” requer acesso de leitura ao respectivo nó DICOM.

DICOM Viewer (recurso opcional)

Permite a visualização, manipulação e enriquecimento de dados de imagens, pois é
especializado para interação via tela sensível ao toque.
• Exibição simultânea de múltiplas séries de imagens médicas com protocolos de aquisição

flexíveis.
• Fácil organização de janelas de visualização via método “arrastar e soltar”.
• Funções de manipulação de visualização intuitivas por toques (zoom, pan, rolagem,

espelhamento, rotação).
• Funções de medição para distância, ângulos e círculos.
• Entrada de anotações em imagens com teclado virtual.
• Reconstruções multiplanares 3D em vários planos (axial, coronal, sagital, oblíquo).
• Suporte a diversas modalidades (Raios X, TC, RM, PET, SPECT, ultrassom, captura

secundária).
• Transferência direta, com um clique, de dados de imagem e qualquer objeto planejado de

pacientes para aplicativos de navegação.

VISÃO GERAL DO SISTEMA
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Fusão Automática de Imagens (complemento adicional do DICOM Viewer)

O módulo de fusão baseado em um algoritmo de informações mútuas permite a exploração de
todos os dados anatômicos e funcionais simultaneamente.
• Co-registro automático de diversas modalidades, incluindo TC, RM (T1, T2, FLAIR, MRA),

PET, SPECT.
• Ajuste fino interativo para regiões de interesse específicas.
• Visualização lado a lado e coordenada de resultados de fusão e sobreposição em múltiplas

reconstruções.
• Função lupa para representação de resultados de fusão como uma série de imagens dentro de

outra.
• Capacidade de fundir uma série de conjuntos de dados de imagens de diferentes fornecedores

de modalidades e diferentes épocas.
• Licença genérica válida para todos os aplicativos (software de navegação e DICOM Viewer).

Advanced 3D Visualization (complemento adicional do DICOM Viewer)

Permite a visualização em 3D de dados de pacientes.
• Renderização de volume 3D de conjuntos de dados de TC, RM, PET, SPECT, com ajustes

predefinidos para visualização de pele, osso, vasos, DRR e MIP.
• Sobreposição da visualização de conjuntos de dados 3D e dados de planejamento cirúrgico

(objetos de volume, trajetórias e pontos rotulados).
• Seleção da região de interesse para corte e zoom no volume anatômico relevante.
• Funcionalidade de recorte para cortar o plano de visualização em visualização 3D em qualquer

direção livremente definida.
• Ajuste de limiares para adaptar a visualização à densidade da anatomia relevante.
• Licença genérica válida para todos os aplicativos (software de navegação e DICOM Viewer)

instalados no sistema.

Planejamento Cirúrgico por Toques (complemento adicional do DICOM Viewer)

Permite o planejamento cirúrgico em uma interface multitoque, para maior eficiência e fluxo de
trabalho otimizado com navegação cirúrgica na Sala Cirúrgica.
• Planejamento manual, marcação e medição de volume, por exemplo, de tumores ou outros

marcadores anatômicos, como objetos de volume.
• Planejamento de múltiplas trajetórias (ponto-alvo/de entrada) em séries de cortes e

reconstruções.
• Verificação de trajetória com visualizações do probe e em linha.
• Segmentação baseada em limiar, para seleção rápida e simples de estruturas anatômicas.
• Importação de planos cirúrgicos da estação de trabalho iPlan, do servidor iPlan Net de USB

ou de CD/DVD para objetos, trajetórias, pontos rotulados e fusão de imagens.
• Carregar planos de tratamento do iPlan 2.6, iPlan Spine 2.0.1 ou posterior, ou iPlan RT 4.1.
• Exportar/importar planos de tratamento para/do Cranial/ENT 2.1.

Transmissão e gravação HD com Web Portal (complemento opcional para Curve ceiling-mounted e Pacote de
Sala Cirúrgica Digital)

Transmissão em tempo real, gravação e capturas de tela com qualidade digital HD, incluindo
portal para acesso via navegador da Web de qualquer lugar (por exemplo, PC no consultório de
um cirurgião).
Transmissão, gravação e capturas de telas:
• Transmissão digital HD (resolução de 1280 x 720/720p, com codificação MPEG4/H.264)

permite a transmissão eficiente de visualização em tempo real de qualquer conteúdo do
monitor (por exemplo, software de navegação, microscópio ou vídeo de endoscópio) para

Software
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qualquer computador habilitado para navegação na Web conectado à rede (taxa de
transferência de dados/carga de rede típica de cerca de 4 Mbit/s).

• Gravação digital HD (resolução de 1280 x 720/720p com codificação MPEG4/H.264) de
qualquer conteúdo de monitor (por exemplo, software de navegação, microscópio ou vídeo de
endoscópio) para armazenamento local ou em rede (tamanho de arquivo típico de cerca de 4
Mbit/s, ou seja, em torno de 30 MBytes/min de gravação).

• Função de captura de tela, para capturar qualquer conteúdo de monitor em resolução nativa e
armazenar em armazenamento local ou em rede.

• Interface de controle para funcionalidades de transmissão, gravação e captura de tela
integradas no Content Manager.

Portal da Web:
• Acesso direto à web para transmissão em tempo real, gravações digitais e capturas de tela via

página do portal do sistema, acessível de qualquer computador habilitado para navegação na
Web.

• Pré-visualização de capturas de telas e gravações da cirurgia atual ou cirurgias mais antigas e
download da plataforma para o PC local.

• Pré-visualização de transmissão de vídeo ou transmissão de vídeo HD H.264 em tamanho
integral.

• Conjunto de recursos em conformidade com a HIPAA, incluindo autenticação, registro de
responsabilidade e logoff automático.

Requisitos e comentários:
• Acesso via HTTP; acesso adicional opcional via HTTPS (requer certificado a ser adquirido pelo

cliente).
• Login via “NTLM Authentication Scheme for HTTP”; opcionalmente o NTLM pode ser

desativado e o Kerberos pode ser usado em substituição (não suportado pelo Mac OS).
• Conexão única (login automático com conta de domínio).
• Navegadores da Web: Versões de 32 bits do Internet Explorer 8, Mozilla Firefox 4, Google

Chrome 11, Opera 11 para Windows, Google Chrome 12 para Mac OS X (ou versões
posteriores) com VLC 1.1.11 (ou versões posteriores) e plugin do VLC (http://
www.videolan.org) para o navegador.

• Requer IPv4 (sem NAT) e portas de rede abertas para streaming de vídeo.

Transmissão e gravação HD avançadas com portal da Web (complemento opcional para Pacote de Sala
Cirúrgica Digital).

Inclui todas as funções de Transmissão e Gravação HD com portal da Web, além de:
• Transmissão e/ou gravação HD do conteúdo de dois monitores simultaneamente com

qualidade HD (1280 x 800/720p) ou conteúdo de um monitor com qualidade Full HD (1920 x
1200/1080p).

DICOM Viewer para PC com tela sensível ao toque

Todas as funções do DICOM Viewer para uso nos seguintes PCs com tela sensível ao toque
(deve ser comprado pelo cliente):
• HP Touchsmart 9300 Elite Business PC (HP Product ID XZ837UT) com Intel i7-2600, Memória

DDR3 de 8 GB, 1333 MHz
• SDRAM, NVIDIA GeForce GT 425M MXM (1 GB)
• HP LD4200tm 42" Digital Signage Touchdisplay (HP Product ID EM893AA#ABA), HP Z210

Convertible Minitower Workstation com Intel i7-2600, SDRAM DDR3 DE 8 GB, 1333 MHz,
NVIDIA Quadro 600 (1 GB)

Artigo disponível apenas em conjunto com a compra do Curve ceiling-mounted ou pacote de
Sala Cirúrgica Digital.

VISÃO GERAL DO SISTEMA
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3 PLANEJAMENTO
3.1 Especificações de planejamento
Visão geral

Ambiente do Paciente

O ambiente do paciente é definido como uma distância de 1,5 m [4'-11"] ao redor da mesa do
paciente e 2,5 m [8'-2,43"] acima do piso da Sala Cirúrgica.

Figura 10 

Parâmetros de design do layout

A Unidade de Conexão, o(s) monitor(es) e a câmera são instalados dentro da Sala Cirúrgica.
Esses componentes são projetados para posicionamento dentro do ambiente do paciente.
A posição ideal da Unidade de Conexão é em uma prateleira suspensa da UAT. Para manter o
comprimento mínimo dos cabos no piso, a Unidade de Conexão deve ser colocada próxima dos
dispositivos de integração (tal como o microscópio).
A Unidade de Computador é posicionada em um ambiente não estéril, fora do ambiente do
paciente. No caso de uma suíte para RM, a Unidade de Computador deverá ser posicionada
fora da blindagem de RM (por exemplo, em uma sala de equipamentos ou sala de controle
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próxima à sala do scanner de RM). A localização da Unidade de Computador deve ser definida
no início do processo de planejamento da instalação.
O cliente é responsável pelo fornecimento do espaço suficiente para acesso a todos os
componentes da Brainlab para manutenção. A Brainlab valida a localização junto com os
especialistas locais, durante o processo de planejamento da instalação.
Além disso, considere que a altura da câmera e do(s) monitor(es) depende dos seguintes
parâmetros:
• Altura da estrutura do teto
• Altura da subestrutura
• Tipo do sistema de braços
• Tipo de articulação da câmera: motorizada ou manual

Parâmetros de localização

Para descobrir a melhor localização possível dentro de um hospital existente ou recém-planejado,
os seguintes parâmetros influenciam a decisão final:
• Campo de fluxo de ar laminar
• Informações estruturais/estáticas
• Tipos de procedimentos cirúrgicos a serem realizados

Os representantes da Brainlab realizarão uma investigação e análise detalhadas.
OBSERVAÇÃO: os cabos de alimentação do(s) monitor(es) e da câmera possuem um
comprimento máximo de 27 m [88'']. Consulte a página 80 para obter os diagramas de
cabeamento.
 

Requisitos especiais para aplicações de coluna

Para usar o sistema para aplicações de coluna com um scanner de TC, assegure que a câmera
possa ser estendida além das duas extremidades da mesa do paciente. Isso requer o
planejamento exato do eixo central do Curve ceiling-mounted.

Especificações de outros fabricantes

É responsabilidade do cliente assegurar que componentes adicionais conectados a
equipamentos eletromédicos estejam em conformidade com os respectivos padrões IEC ou ISO.

Especificações de planejamento
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3.1.1 Locais recomendados

Configurações com dois braços

Figura 11 
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Figura 12 
OBSERVAÇÃO: para obter considerações sobre campo de visão da câmera, consulte a página
18.
 

Especificações de planejamento
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Configurações com quatro braços (com Foco Cirúrgico)

Figura 13 
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Figura 14 

Especificações de planejamento
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3.2 Especificação mecânica
Peso

Seleção do sistema de braços

O sistema de braços selecionado deve ser capaz de suportar o peso da câmera e do(s)
monitor(es). Para obter informações adicionais, consulte a seção iniciada na página 47.
Todas as especificações indicadas são requisitos a serem considerados pelo cliente durante o
planejamento, o armazenamento, a instalação e a operação.

Pesos de componentes

Componente Peso (Kg) Peso (libras)

Monitor 8,2 Kg ± 0,5 Kg 18,08 libras ± 1,10 libra

Câmera com articulação manu-
al 4,0 Kg ± 0,5 Kg 8,82 libras ± 1,10 libra

Câmera com articulação motori-
zada 8,6 Kg ± 0,5 Kg 18,96 libras ± 1,10 libra

Unidade de Computador 20,3 Kg ± 1 Kg 46,30 libras ± 2,20 libra

Unidade de Conexão 13,6 Kg ± 1 Kg 29,76 libras ± 2,20 libras

É responsabilidade do cliente realizar análise de carga estrutural/estática e certificar o
projeto e a construção da subestrutura.

PLANEJAMENTO

Manual de Planejamento da Instalação Rev. 1.0 Curve™ Ceiling-Mounted Single Display/Dual Display Ver. 1.0 31



3.2.1 Dimensões

Dimensões de componentes

Componente Largura x Altura x Profundi-
dade (mm)

Largura x Altura x Profundi-
dade (polegadas)

Monitor 615 x 405 x 85 24,2 x 15,9 x 3,3

Câmera com articulação manu-
al 613 x 450 x 121 24,1 x 17,7 x 4,3

Câmera com articulação motori-
zada 613 x 455 x 412 24,1 x 17,9 x 16,2

Unidade de Computador 441 x 172 x 510 17,3 x 6,8 x 20,1

Unidade de Conexão 381 x 100 x 390 15,0 x 4,0 x 15,36

Considerações sobre cabos

Considere que as conexões de cabos na parte traseira da Unidade de Computador e da
Unidade de Conexão requerem aproximadamente 100 mm de espaço livre.

Especificação mecânica
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3.3 Opções de montagem
Unidade de Conexão

Aberturas de ventilação

Não restrinja as aberturas de ventilação da Unidade de Conexão.

②①

Figura 15 

Nº Componente

① Áreas de entrada de ar

② Exaustão

Considerações sobre montagem

• Preparação e provisão de espaço de prateleira da Unidade de Conexão: Se a Unidade de
Conexão for colocada em uma UAT, esta deve ser capaz de suportar o peso da Unidade de
Conexão, bem como de todos os outros dispositivos do Curve ceiling-mounted a serem
conectados a ela.

• A Unidade de Conexão deve ser colocada de forma a proporcionar refrigeração suficiente
para o dispositivo.

• A Unidade de Conexão é um dispositivo ativamente refrigerado e produz um fluxo de ar nas
aberturas de refrigeração. Considere a localização e a direção das aberturas de ventilação ao
posicionar a Unidade de Conexão.

• A direção do fluxo de ar resultante da Unidade de Conexão deve ser considerada no
planejamento da posição do dispositivo.

• A Unidade de Conexão deve ser posicionada horizontalmente.
• A Unidade de Conexão não pode ser empilhada.
• A Unidade de Conexão pode ser posicionada dentro do ambiente do paciente.
• A Unidade de Conexão não pode ser posicionada em uma orientação diferente da descrita

aqui.
• Se os cabos de fibra ótica da Unidade de Conexão não forem conduzidos pela parede ou

através de uma UAT, é recomendado proteger os cabos (conduítes na parede/no piso).
• Risco em potencial no posicionamento: danos dos cabos de fibra ótica na parte traseira da

Unidade de Conexão se forem expostos à força física.
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3.3.1 Unidade de Computador

Aberturas de ventilação

Não restrinja as aberturas de ventilação da Unidade de Computador.

①

②

Figura 16 

Nº Componente

① Áreas de exaustão (parte traseira)

② Áreas de entrada de ar (parte de baixo)

Considerações sobre montagem

• Preparação e provisão de espaço de prateleira ou rack da Unidade de Computador: A
prateleira ou o rack em que a Unidade de Computador deve ser posicionada deve ser capaz
de suportar o peso da Unidade de Computador e atender aos requisitos de espaço.

• A Unidade de Computador não deve ser instalada no ambiente do paciente.
• A Unidade de Computador não pode ser empilhada.
• A Unidade de Computador é um dispositivo ativamente refrigerado. Considere a localização

e a direção das aberturas de ventilação ao posicionar a Unidade de Computador.

Opções de montagem
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• Se a Unidade de Computador for colocada em um rack de 19", quatro (4) unidades de altura
devem estar disponíveis.

• A Unidade de Computador pode ser colocada na posição horizontal ou vertical. Recomenda-
se o posicionamento horizontal.

• A Unidade de Computador não é projetada para montagem em parede.
• Se os cabos de fibra ótica da Unidade de Computador não forem conduzidos pela parede,

recomenda-se aplicar medidas de proteção de cabos (conduítes na parede/no piso).
• Riscos em potencial no posicionamento:

- O contato acidental com a chave frontal da rede elétrica causará o desligamento do sistema
(a ser considerado em especial quando posicionado sob a mesa).

- Inclinação da Unidade de Computador, se for posicionada verticalmente.
- Danos aos cabos de fibra ótica na parte posterior da Unidade de Computador, se forem

expostos à força física.
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3.3.2 Superestrutura e subestrutura de teto

Informações Gerais

Em geral, a instalação de dispositivos montados no teto requer uma superestrutura e/ou
subestrutura à qual o fornecedor do braço acoplará seu sistema de montagem, de acordo com
suas especificações. O cliente ou construtor é responsável pelo fornecimento e pela certificação
do acoplamento fixo entre os sistemas de montagem dos fornecedores do braço e a construção
da superestrutura ou subestrutura por um engenheiro civil estrutural certificado.
A construção da superestrutura e/ou subestrutura deve ser capaz de suportar o peso e as cargas
da câmera e do(s) monitor(es) (consulte a página 31), junto com o peso e a carga do sistema de
braços usado. Consulte a documentação do fornecedor do braço para obter detalhes.
Fundamentalmente, é responsabilidade do engenheiro estrutural do projeto especificar e aprovar
os métodos de acoplamento e, se necessário, realizar uma análise de carga estrutural e certificar
o projeto e a construção da superestrutura ou subestrutura.

Escopo de responsabilidade

Inside OR / MR shield Outside OR / MR shield

Responsibility / Scope of 
work Customer

Monitor
Camera

Computer Unit

Ceiling Supply Unit

Ceiling structure

Connection
Unit

Customer-provided 
arm system

Conduits

Detail camera interface Detail monitor interface(s)

Figura 17 

Sistemas de montagem pré-fabricados

Fornecedores de braços terceirizados tipicamente oferecem sistemas de montagem pré-
fabricados para montagem de equipamentos, que podem ser comprados juntamente com os
sistemas de braços.
Para obter detalhes sobre sistemas de montagem pré-fabricados específicos de fornecedores,
consulte a documentação do fornecedor do braço terceirizado.
Dependendo do local específico, um sistema de montagem pré-fabricado poderá ser acoplado da
seguinte forma:
• Soldado à superestrutura ou superestrutura fabricada
• Parafusado à superestrutura ou superestrutura fabricada

Opções de montagem
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• Ancorado à laje de concreto estrutural ou à plataforma composta estrutural (comum nos EUA e
no Japão)

Visão geral da carga

As cargas e os momentos reais de toda a instalação dependem da configuração do braço
específica para o projeto e do fornecedor do braço terceirizado especificado e, dessa forma,
devem ser calculados para o projeto específico.
As cargas e os momentos reais para cada instalação dependem de uma série de fatores e, em
caso de incertezas, somente podem ser precisamente determinados por um engenheiro civil
estrutural qualificado, usando cálculos estruturais específicos para o local.
A Brainlab não é responsável pela observação de medidas de segurança estruturais específicas
para o local.

Fatores de segurança

Os valores de peso dos componentes montados no teto não incluem um fator de segurança, mas
são valores reais medidos. As responsabilidades do cliente são as seguintes:
• Calcular a carga total para cada dispositivo, incluindo todas as subestruturas necessárias, e

incluí-la em todos os cálculos adicionais.
• Calcular um fator de segurança mínimo para a superestrutura do teto. De acordo com a norma

DIN EN 60601-1, um fator de segurança de 4.0 é necessário.
• Garantir a conformidade do fator calculado com os requisitos estatutários locais (diretrizes

regulatórias e códigos aplicáveis).

A Brainlab recomenda um fator de segurança mínimo de 4.0 (de acordo com a norma DIN
EN 60601-1, apenas em zonas sem terremotos). As cargas verticais e os momentos de
flexão especificados para todos os componentes montados no teto devem, dessa forma,
ser multiplicados por, no mínimo, 4.0. É responsabilidade do cliente avaliar um fator de
segurança apropriado em uma zona com terremotos.
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3.4 Especificações elétricas e de rede
Visão geral

Rede

A Unidade de Computador possui uma conexão de rede local que suporta velocidades de até
1 Gbit/s, que é destinada à conexão com a rede do hospital.
A Unidade de Conexão possui uma conexão de rede local que fornece velocidade de até
100 Mbit/s. Ela se destina à conexão com dispositivos intraoperatórios.
Para integração com o Buzz (“pareamento”), conecte ambas as plataformas na mesma rede do
hospital, preferencialmente ao mesmo comutador de rede.
Se a velocidade de conexão for insuficiente (por exemplo, devido a uma situação de rede
desconhecida), também é possível conectar a rede local da Unidade de Computador (rede do
hospital) diretamente ao Buzz. Ambas as plataformas são então conectadas à rede do hospital
por meio de uma segunda conexão de rede local com o Buzz.
Para obter detalhes adicionais, consulte o suporte da Brainlab.

Fonte de alimentação

A Unidade de Computador e a Unidade de Conexão requerem uma tomada de rede elétrica
em proximidade direta.
A rede elétrica fornecida à Unidade de Conexão e à Unidade de Computador deve atender aos
seguintes critérios:
• 100-120 V / 200-240 V ± 10%
• 50 / 60 Hz

OBSERVAÇÃO: para o mercado norte-americano, a tensão é restrita a 100-120 VAC, 60 Hz.
 

O Curve ceiling-mounted não requer uma fonte de alimentação ininterrupta.

A Brainlab recomenda a alimentação do Curve ceiling-mounted com uma rede elétrica de
backup por baterias.

Consumo de energia

• Monitor(es): Máximo de 100 VA (por monitor)
• Câmera com articulação manual: Máximo de 20 VA
• Câmera com articulação motorizada: Máximo de 100 VA
• Unidade de Computador: Máximo de 610 VA
• Unidade de Conexão: Máximo de 650 VA

Aterramento (Aterramento de proteção)

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).

Especificações elétricas e de rede

38 Manual de Planejamento da Instalação Rev. 1.0 Curve™ Ceiling-Mounted Single Display/Dual Display Ver. 1.0



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)).

Os pontos de conexão de Equalização de Potencial estão localizados na parte posterior da
Unidade de Computador e da Unidade de Conexão do Curve ceiling-mounted e podem ser
usados para conectar esses dois componentes aos pontos de conexão de Equalização de
Potencial (fornecidos pelo hospital). O cabo é fornecido pela Brainlab. O uso da conexão de
Equalização de Potencial não é obrigatório e é facultativo ao cliente. Consulte a página 71.
Um terminal de conexão de Aterramento de Proteção para o(s) monitor(es) deve ser fornecido
pelo cliente e estar próximo da flange do teto do sistema de braços antes da instalação do
sistema.
Cabos de Aterramento de Proteção separados para ambos os monitores do Curve ceiling-
mounted são parte do sistema Curve ceiling-mounted.
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3.4.1 Conexões do sistema

Painel frontal da Unidade de Computador

Figura 18 
• Chave de força da rede elétrica
• 2 USB 2.0 (apenas para o Suporte da Brainlab)
• 1 DVI (apenas para o Suporte da Brainlab)

Painel traseiro da Unidade de Computador

Figura 19 
• 1 LAN 1 Gbit
• 4 USB 2.0 (para integração com outros fabricantes)
• 2 DVI-D (para sistemas de roteamento externos)
• 3 fibra ótica para Unidade de Conexão
• 2 fibra ótica para cada monitor com tela sensível ao toque
• Tomada da rede elétrica (C14)
• Tomada de equalização de potencial

Especificações elétricas e de rede
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Painel frontal da Unidade de Conexão

Figura 20 
• 4x USB 2.0
• 1 LAN de 100 Mbit/s intraoperatória
• 1 SDI (720p / 1080i) (Entrada)
• 1 S-Vídeo (Entrada)
• 1 CVBS (Composto) (Entrada)
• USB(B) para microscópio
• DVI-I para microscópio

Painel traseiro da Unidade de Conexão

Figura 21 
• 2 conectores de alimentação para monitores
• 1 conector de alimentação para câmera
• 4 conectores de fibra ótica:

- 1 para câmera
- 3 para Unidade de Computador

• Tomada da rede elétrica (C14)
• Tomada de equalização de potencial
• Chave de força da rede elétrica
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3.4.2 Cabos compatíveis

Visão geral

Porta Exemplo Manuseio

Rede do Hos-
pital

Porta Ethernet isolada galvânica (1,5 kV) para conexão
com a rede do hospital ou fontes de dados intraoperató-
rios (no mínimo um cabo de rede RJ45 Cat 5e para uma
rede de 1 GB, no máximo).
Uma trava na parte inferior é acionada quando conecta-
da à porta. Ao remover o conector, pressione a trava e
puxe o conector para fora.

Dados intrao-
peratórios

USB
Portas USB para conexão de dispositivos passivos USB
2.0 e 3.0 (por exemplo, disco flash Brainlab) para trans-
ferência de dados de pacientes.

Entrada SDI Conecte a entrada digital da fonte SDI SD ou HD ou uma
fonte composta (CVBS) via um cabo coaxial de 5 m com
conector BNC, para interagir com o vídeo do software da
Brainlab.
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. Rode
o invólucro da baioneta em sentido horário para travar o
conector.
Para remover o cabo, rode o invólucro da baioneta no
conector macho, no sentido anti-horário, e puxe o conec-
tor para fora.

Entrada Com-
posta

Entrada S-Ví-
deo

Conecte a fonte S-Vídeo com um cabo coaxial miniatura
26 AWG (máximo de 5 m) com conector Mini-Din Hosi-
den para interagir com o vídeo de software da Brainlab.
Antes de conectar o cabo, alinhe corretamente o parafu-
so 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-B

A porta USB-B fornece saída de alimentação e não deve
ser usada para finalidades diferentes da conexão com
um microscópio.
Para obter informações detalhadas sobre a integração
com o microscópio, consulte o Manual do Usuário de
Instrumental correspondente.

DVI-i Micros-
cópio

Somente conecte microscópios por meio de um cabo de
integração de microscópio da Brainlab
Para obter informações detalhadas sobre a integração
com o microscópio, consulte o Manual do Usuário de
Instrumental correspondente.

Especificações elétricas e de rede
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Especificações de cabos

Cabo Especificação

Cabo de alimentação Fornecido pela Brainlab; 2,5 m de comprimento

Cabo de equalização de po-
tencial Fornecido pela Brainlab; 5 m de comprimento

Entrada Composta Cabo coaxial (diâmetro mínimo de 0,5/3,7), blindado, terminado,
75 Ohms; máximo de 5 m de comprimento

Rede do Hospital (“Dados
intraoperatórios”)

Cabo SFTP CAT6, blindado, não terminado, fornecido pela Brain-
lab; máx. de 5 m de comprimento

USB (E/S blindado) Cabo USB 2.0, blindado, não terminado

Entrada SDI Cabo coaxial (diâmetro mínimo de 0,5/3,7), blindado, terminado,
75 Ohms; máximo de 5 m de comprimento

Cabo do microscópio da
Brainlab 10 m de comprimento

OBSERVAÇÃO: um dispositivo de alívio de tensão para os cabos conectados (por exemplo, de
microscópio) deve estar instalado, para evitar danos nos cabos (consulte a página 61).
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3.5 Ambiente de Ressonância Magnética (RM)
Visão geral

Informações de segurança

Os componentes apresentados a seguir são classificados como “condicionais para RM”,
de acordo com a norma ASTM F2503-08 (Prática Padrão para Dispositivos Médicos de
Marcação e Outros Itens para Segurança no Ambiente de Ressonância Magnética):
Unidade de Conexão, monitor(es), câmera com articulação motorizada (incluindo sistema
de rastreamento ótico) e câmera com articulação manual (incluindo sistema de
rastreamento ótico).

A Unidade de Conexão não influencia na homogeneidade do campo magnético estático B0
de uma forma que as imagens médicas sejam afetadas.

A Unidade de Conexão não influencia na relação sinal-ruído de RM de forma que afete as
imagens médicas.

A Unidade de Computador não foi testada em ambientes de RM e não deve ser
posicionada dentro do ambiente de RM.

Durante o planejamento da rede de alimentação elétrica da cabine de RM, considere que
todos os componentes do Curve ceiling-mounted dentro da cabine de RM devem estar
separados da rede elétrica durante cada exame de RM, para evitar possíveis artefatos.

Definição de ambiente de RM

Um volume dentro da linha de 0,50 mT (5 Gauss) de um sistema de RM, que inclui todo o volume
tridimensional de espaço em torno do scanner de RM. Para casos em que a linha de 0,50 mT
esteja contida no volume blindado de Faraday, toda a sala deve ser considerada como o
ambiente de RM.
Para obter informações adicionais, consulte o padrão ASTM F2503-05.
O sistema de braços deve permanecer todo o tempo fora da linha de 50 Gauss. Durante a
aquisição de imagens de RM, os braços devem ficar fora do campo magnético, de forma que
todas as partes móveis estejam fora da linha de 5 Gauss. A equipe de planejamento local e os
usuários no hospital são responsáveis por garantir que isso seja observado.
Para obter informações adicionais, consulte o padrão ASTM F2503-05.

Definição de Condicional para RM

Um item que demonstrou não apresentar nenhum risco em um ambiente de RM especificado,
com condições de uso especificadas. Condições de campo que definem o ambiente de RM
especificado incluem a força do campo, o gradiente espacial, a taxa de tempo de troca do campo
magnético (dB/dt), campos de radiofrequência (RF) e taxa de absorção específica (SAR).
Condições adicionais, incluindo configurações específicas do item, podem ser exigidas.
A marcação de Condicional para RM serve para enfatizar ao usuário que há limites no teste que
foram realizados em um determinado item e que as condições de campo marcadas devem ser
comparadas com as do sistema de RM do usuário, para determinar se o item pode ser
seguramente colocado nesse ambiente de RM.
Para obter informações adicionais, consulte o padrão ASTM F2503-05.
Os seguintes componentes do Curve ceiling-mounted são condicionais para RM <5 mT:
• Monitor(es)
• Câmera com articulação motorizada
• Câmera com articulação manual
• Unidade de Conexão
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Figura 23 

Segurança para RM

Componente Localizado dentro do volu-
me de 50 Gauss (5 mT)

Localizado dentro do volu-
me de 5 Gauss (0,5 mT)

Câmera

Não permitido
PermitidoMonitor(es)

Unidade de Conexão

Unidade de Computador Não permitido

Os componentes rotulados como “Condicionais para RM” devem ser instalados fora da
linha de 50 Gauss.

A Unidade de Computador não foi testada em ambientes de RM e não deve ser
posicionada dentro do ambiente de RM.

Considere que a Unidade de Conexão deve estar desligada durante a aquisição de imagens de
RM. Para obter informações adicionais sobre segurança de RM e o modo de aquisição de
imagens de RM, consulte o Manual do Usuário do Sistema.

Ambiente de Ressonância Magnética (RM)
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4 REQUISITOS E
ESPECIFICAÇÕES

4.1 Requisitos para integração de braços de teto
Visão geral

Escopo

O escopo desta seção é fornecer detalhes suficientes das características do Curve ceiling-
mounted, para identificar o sistema de braços montado no teto a ser utilizado para proporcionar
uma combinação segura, a saber:
• Aspectos gerais de integração do Curve ceiling-mounted em uma Sala Cirúrgica
• Aspectos específicos para avaliar se um determinado sistema de braços montado no teto é

compatível com o Curve ceiling-mounted
Além disso, ele fornece detalhes suficientes para identificar a UAT correta para proporcionar uma
combinação segura e avaliar se o ambiente é adequado para o Curve ceiling-mounted.

A falha em atender a qualquer dos requisitos listados nesta seção pode resultar em
consequências graves. Todas as especificações mecânicas devem ser observadas; caso
contrário, as peças podem cair.

Especificações e requisitos relacionados aos braços

O sistema de braços deve:
• Ser liberado para uso dentro de uma Sala Cirúrgica e deve permitir a conexão de sistemas

como o Curve ceiling-mounted.
• Atender a todos os padrões aplicáveis (por exemplo, IEC 60606-1).
• Permitir a fixação de componentes de sistemas, conforme definido nesta seção.
• Ter paradas de rotação em cada braço, limitando a rotação horizontal ao máximo de:

- 315° entre o braço da mola e o braço de extensão
- 335° entre o braço de extensão e o eixo central

• Ser especificado de forma que o movimento para cima e para baixo do braço com mola seja
restrito a um ângulo máximo de 100° (+40° a -60°).

• Ser especificado de forma que os cabos dentro do sistema de braços tenham um raio de
curvatura mínimo de 10 mm.

• Ser especificado de forma que os cabos instalados dentro dos sistemas de braços não sejam
conduzidos sobre bordas afiadas que possam causar danos aos cabos.

• Fornecer um terminal de aterramento de proteção (próximo ao eixo central) que esteja
conectado ao aterramento de proteção do hospital para o(s) monitor(es).

Os seguintes componentes montados no teto do Curve ceiling-mounted são Condicionais para
RM <5 mT:
• Monitor(es)
• Câmera com articulação motorizada
• Câmera com articulação manual

REQUISITOS E ESPECIFICAÇÕES
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Se o Curve ceiling-mounted for usado em um ambiente de RM, é necessário garantir que o
sistema de braços também esteja em conformidade com esse ambiente de RM.
Para obter informações adicionais sobre a compatibilidade com RM, consulte o Manual do
Usuário do Sistema.

Requisitos para integração de braços de teto
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4.1.1 Curve ceiling-mounted Single Display

Especificações e requisitos para Single Display

• O monitor é especificado com um peso de 8,2 ± 0,5 Kg.
• A montagem do monitor (que não é parte do produto Brainlab) deve ser compatível com as

dimensões do monitor, ou seja, 615 x 405 x 85 mm (L/A/P). Consulte a página 80.
• A interface do monitor do sistema de braços deve ser compatível com VESA 100. As

especificações do monitor, incluindo sua interface VESA100, são detalhadas na página 84.
OBSERVAÇÃO: a interface VESA100 no monitor fica abaixada. Uma placa adaptadora (que não
é parte do produto Brainlab) pode ser necessária se a interface do sistema de braços não se
encaixar na interface do monitor Brainlab.
 

• Para a fixação do monitor, quatro dos seguintes parafusos são necessários:
- Diâmetro: M4
- Material: A2-70

• Para definir o comprimento do parafuso, leve em consideração o suporte do monitor e a placa
adaptadora que pode ser necessária. O comprimento efetivo dentro do monitor deve ser de 15
± 1 mm (consulte também a página 84).

OBSERVAÇÃO: a Brainlab não fornece os parafusos, pois a espessura do suporte do monitor e a
placa adaptadora que pode ser necessária podem diferir em cada local.
 

OBSERVAÇÃO: o cliente deve garantir que os parafusos adequados e a placa adaptadora que
pode ser necessária estejam disponíveis quando a Brainlab estiver no local para instalar o Curve
ceiling-mounted.
 

• A montagem do monitor do sistema de braços deve permitir uma rotação máxima de 335°.
• O sistema de braços deve permitir a montagem do feixe de cabos 15700-93, com diâmetro

aproximado de 14 mm (consulte a página 56).
• Especificações adicionais do monitor:

- O monitor pode ser instalado no ambiente do paciente.
- O monitor incorpora uma tela sensível ao toque com a tecnologia de Onda Acústica de

Superfície.
- O monitor contém um alto-falante.
- O monitor é alimentado pela Unidade de Conexão, com 24 VDC.
- A emissão de calor do monitor é de 100 W, no máximo.

Especificações e requisitos para câmera com articulação manual

• A câmera com articulação manual é especificada com um peso de 4,0 ± 0,5 Kg.
• A interface do braço com mola deve ser compatível com a interface da articulação manual,

conforme especificado na página 87. As dimensões da articulação manual se encaixam em
um Ondal Acrobat 2000 sem nenhum adaptador.

• A interface do braço com mola deve ter uma parada de rotação, limitando a rotação a 0°, o que
é compatível com a interface da articulação manual, conforme especificado na página 87. O
objetivo é bloquear qualquer rotação nesse plano, pois o plano de rotação está integrado na
articulação manual.

• O sistema de braços deve permitir a montagem do feixe de cabos 15700-96, com diâmetro
aproximado de 13 mm (consulte a página 56).

• Câmera adicional com especificações de articulação manual:
- A câmera com articulação manual pode ser instalada no ambiente do paciente.
- A câmera com articulação manual é alimentada pela Unidade de Conexão, com 24 VDC.
- A emissão de calor da câmera com articulação manual é de 20 W, no máximo.
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Alcance de movimento - Câmera com articulação manual

Figura 24 
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4.1.2 Curve ceiling-mounted Dual Display

Especificações e requisitos para Dual Display

• Os monitores são especificados com um peso combinado de 16,4 ± 1 Kg.
• A montagem do monitor (que não é parte do produto Brainlab) deve ser compatível com as

dimensões de dois monitores, ou seja, 615 x 405 x 85 mm (L/A/P) cada. Consulte a página
página 85 para obter detalhes.

• A interface do monitor do sistema de braços deve ser compatível com VESA 100. As
especificações do monitor, incluindo sua interface VESA100, são detalhadas na página 85.

OBSERVAÇÃO: a interface VESA100 no monitor fica abaixada. Placa(s) adaptadora(s) (não
fazem parte do produto Brainlab) pode(m) ser necessária(s) se a interface do sistema de braços
não se encaixar na interface do monitor Brainlab.
 

• Para a fixação de cada monitor, quatro dos seguintes parafusos são necessários:
- Diâmetro: M4
- Material: A2-70

• Para definir o comprimento do parafuso, leve em consideração o suporte do monitor e a placa
adaptadora que pode ser necessária. O comprimento efetivo dentro do monitor deve ser de 15
± 1 mm (consulte também a página 85).

OBSERVAÇÃO: a Brainlab não fornece os parafusos, pois a espessura do suporte do monitor e
a(s) placa(s) adaptadora(s) que podem ser necessárias podem diferir em cada local.
 

OBSERVAÇÃO: o cliente deve garantir que os parafusos adequados e a placa adaptadora que
pode ser necessária estejam disponíveis quando a Brainlab estiver no local para instalar o Curve
ceiling-mounted.
 

• A montagem do monitor do sistema de braços deve permitir uma rotação máxima de 335°.
• O sistema de braços deve permitir a montagem de dois feixes de cabos 15700-93, cada um

com diâmetro aproximado de 14 mm (consulte a página 56).
• Especificações adicionais do monitor:

- Os monitores podem ser instalados no ambiente do paciente.
- Cada monitor incorpora uma tela sensível ao toque com a tecnologia de Onda Acústica de

Superfície.
- Cada monitor contém um alto-falante.
- Cada monitor é alimentado pela Unidade de Conexão, com 24 VDC.
- A emissão de calor dos monitores é de 100 W, no máximo.

Especificações e requisitos para câmera com articulação motorizada

• A câmera com articulação motorizada é especificada com um peso de 8,6 ± 0,5 Kg.
• A interface do braço com mola deve ser compatível com a interface da articulação motorizada,

conforme especificado na página 86. As dimensões da articulação motorizada se encaixam
em um Ondal Acrobat 2000 sem nenhum adaptador.

• A interface do braço com mola deve ter uma parada de rotação, limitando a rotação a 330°, o
que é compatível com a interface da articulação motorizada, conforme especificado na página
86. O objetivo é bloquear qualquer rotação nesse plano, pois o plano de rotação está
integrado na articulação manual.

• O sistema de braços deve permitir a montagem do feixe de cabos 15700-96, com diâmetro
aproximado de 13 mm (consulte a página 56).

• Câmera adicional com especificações de articulação motorizada:
- A câmera com articulação motorizada pode ser instalada no ambiente do paciente.
- A câmera com articulação motorizada é alimentada pela Unidade de Conexão, com 24

VDC.
- A emissão de calor da câmera com articulação motorizada é de 100 W, no máximo.
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Alcance de movimento - Câmera com articulação motorizada

①
②

②

①

Figura 25 

Nº Componente

① Ajuste manual da câmera

② Ajuste da câmera motorizada

Requisitos para integração de braços de teto

52 Manual de Planejamento da Instalação Rev. 1.0 Curve™ Ceiling-Mounted Single Display/Dual Display Ver. 1.0



4.1.3 Unidade de Alimentação de Teto (UAT)

Especificações e requisitos da Unidade de Conexão

A Unidade de Conexão é destinada à instalação em uma UAT dentro da Sala Cirúrgica. As
especificações e os requisitos apresentados a seguir podem ser usados para avaliar se uma
determinada UAT é compatível com o Curve ceiling-mounted. O cliente deve garantir que a UAT
atenda a todas as especificações e todos os requisitos.
A UAT deve:
• Ser liberada para uso dentro de uma Sala Cirúrgica.
• Atender a todos os padrões aplicáveis (por exemplo, IEC 60606-1).
• Ser especificada para suportar o peso da Unidade de Conexão (13,6 ± 1 Kg).
• Ser especificada para o tamanho da Unidade de Computador (381 x 100 x 390 mm (L/A/P)).

Consulte a página página 82 para obter detalhes.
• Ter um espaço mínimo de 10 cm atrás da Unidade de Conexão, para conexão dos cabos.
• Ter espaço para feixes de cabos dos seguintes diâmetros (para obter detalhes adicionais,

consulte a página 56):
- 1 feixe de cabos 15700-92; diâmetro aproximado de 14 mm
- 1 feixe de cabos 15700-95; diâmetro aproximado de 13 mm

• Ter um limite de parada de rotação que limite a rotação a 315°, no máximo.
• Fornecer um soquete de alimentação para a Unidade de Conexão (100-240 V e 50/60 Hz).

OBSERVAÇÃO: para o mercado norte-americano, a tensão é restrita a 100-120 VAC, 60 Hz.
 

• O ambiente deve ser compatível com o consumo de energia e uma perda de calor da Unidade
de Conexão de 650 W, no máximo.

• A emissão de ruído da Unidade de Conexão não excede 45 dB (A) a uma distância de 50 cm.
• Se a conexão de equalização de potencial estiver planejada, a UAT deverá fornecer um

terminal para a equalização de potencial.
• As aberturas de ventilação da Unidade de Conexão não devem ser bloqueadas (consulte a

página 33).
• A Unidade de Conexão é Condicional para RM <5 mT. Se o Curve ceiling-mounted for

usado dentro de um ambiente Condicional para RM, deve-se garantir que a UAT esteja de
acordo com esse ambiente de RM.

• Especificações adicionais da Unidade de Conexão:
- A Unidade de Conexão pode ser instalada no ambiente do paciente.
- A Unidade de Conexão tem uma fonte de alimentação interna.
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Diagrama - UAT com Unidade de Conexão

Figura 26 
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4.1.4 Unidade de Computador

Especificações ambientais

A Unidade de Computador deve funcionar sob as seguintes condições ambientais:

Condições de operação

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

Umidade 30% a 75% (sem condensação)

Pressão 700 a 1.060 hPa

OBSERVAÇÃO: para obter informações adicionais sobre condições ambientais, consulte o
Manual do Usuário Técnico.
 

Requisitos e especificações da Unidade de Computador

A localização em que a Unidade de Computador está instalada deve:
• Ser especificada para suportar o peso da Unidade de Computador (20,3 ± 1 Kg).
• Ser especificado para o tamanho da Unidade de Computador (441 x 172 x 510 mm (L/A/P)).

Consulte a página página 83 para obter detalhes.
• Ser compatível com o consumo de energia e com perda de calor da Unidade de Computador

de 610 W, no máximo.
• Fornecer uma tomada de energia para a Unidade de Computador (100-240 V e 50/60 Hz).

OBSERVAÇÃO: para o mercado norte-americano, a tensão é restrita a 100-120 VAC, 60 Hz.
 

• A emissão de ruído da Unidade de Computador não excede 45 dB (A), quando ela está na
posição de operação normal no piso, medida a uma distância de 1 m e uma altura de 1,2 m.

• As aberturas de ventilação da Unidade de Computador não devem ser bloqueadas (consulte
a página 34).

• Especificações adicionais da Unidade de Computador:
- A Unidade de Computador pode ser instalada fora da Sala Cirúrgica.
- A Unidade de Computador deve ser instalada fora do ambiente de RM.
- A Unidade de Computador tem uma fonte de alimentação interna.
- A Unidade de Computador não deve ser instalada no ambiente do paciente.
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4.2 Cabeamento
Especificações de cabeamento

Informações Gerais

O raio mínimo de curvatura para uma extensão completa ou grande de cabos de fibra ótica
é de 40 mm.

O Curve ceiling-mounted contém diversos feixes de cabos (consulte a página 80). O número
de feixes de cabos individuais depende da variante.
Com exceção do 15700-90 (50 m), todos os feixes de cabos são cobertos por um tubo de tecido.
Esta seção descreve os feixes de cabos em detalhe.

Feixe de cabos 15700-90 (50 m)

Este feixe de cabos consiste em um cabo break out com seis fibras óticas (FOs), incluindo os
plugues.
Detalhes:
• Cada plugue de FO tem 11 x 13 mm (o plugue de FO não pode ser removido).
• O diâmetro aproximado do feixe de cabos é de 15 mm.
• Para o Curve ceiling-mounted Single Display, dois cabos de FO são peças sobressalentes.
• Para o Curve ceiling-mounted Dual Display, um cabo de FO é uma peça sobressalente.

Figura 27 
OBSERVAÇÃO: ambas as extremidades do feixe de cabos são idênticas.
 

Feixe de cabos 15700-91 (11 m)

Para cada monitor, este feixe de cabos consiste em:
• 2 FOs, incluindo plugues e conectores
• 1 cabo de alimentação (com dois fios mais blindagem), incluindo conector em cada

extremidade
Detalhes:
• Cada plugue de FO tem 11 x 13 mm (o plugue de FO não pode ser removido).
• Os conectores no cabo de alimentação podem ser removidos para montagem.
• O diâmetro aproximado do feixe de cabos é de 14 mm.
• Para o Curve ceiling-mounted Single Display, um feixe de cabos é exigido.
• Para o Curve ceiling-mounted Dual Display, dois feixes de cabos são exigidos.
• 1 FO é uma peça sobressalente.

Cabeamento
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Figura 28 
OBSERVAÇÃO: ambas as extremidades do feixe de cabos são idênticas.
 

Feixe de cabos 15700-92 (8 m)

Este feixe de cabos consiste em:
• 4 FOs, incluindo plugues e conectores
• 2 cabos de alimentação, cada um com plugue Neutrik na extremidade frontal e dois fios mais

blindagem, incluindo conector, na extremidade traseira
Detalhes:
• Cada plugue de FO tem 11 x 13 mm (o plugue de FO não pode ser removido).
• Os conectores nas extremidades frontal e traseira do cabo de alimentação podem ser

removidos para montagem.
• O diâmetro aproximado do feixe de cabos é de 14 mm.
• 1 FO é uma peça sobressalente.

① ②

Figura 29 

Nº Componente

① Extremidade frontal, incluindo plugues Neutrik

② Extremidade traseira, incluindo conectores para FOs e cabos de alimentação

Feixe de cabos 15700-93 (8 m)

Este feixe de cabos passa pelo sistema de braços.
Para cada monitor, este feixe de cabos consiste em:
• 2 FOs, incluindo plugues
• 1 cabo de alimentação (dois fios mais blindagem), incluindo um conector em cada extremidade
• 1 cabo de aterramento de proteção (4 mm²)

Detalhes:
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• Cada plugue de FO tem 11 x 13 mm (o plugue de FO não pode ser removido).
• Os conectores no cabo de alimentação podem ser removidos para montagem.
• O tubo de tecido pode ser removido.
• O cabo de aterramento de proteção deve ser conectado ao terminal de aterramento de

proteção.
• O diâmetro aproximado do feixe de cabos é de 14 mm.
• 1 FO é uma peça sobressalente.
• Para o Curve ceiling-mounted Single Display, um feixe de cabos é exigido.
• Para o Curve ceiling-mounted Dual Display, dois feixes de cabos são exigidos.

① ②

Figura 30 

Nº Componente

①
Extremidade frontal, incluindo conectores para o cabo de alimentação
OBSERVAÇÃO: o cabo de aterramento de proteção deve ser conectado ao terminal de
aterramento de proteção (fornecido pelo cliente).
 

② Extremidade traseira, incluindo conectores para o cabo de alimentação

Feixe de cabos 15700-94 (11 m)

Este feixe de cabos para câmera consiste em:
• 2 fibras óticas de polímero (POFs), incluindo plugues e conectores
• 1 cabo de alimentação (três fios), incluindo um conector em cada extremidade

Detalhes:
• O diâmetro aproximado de cada plugue POF é de 8 mm (o plugue POF não pode ser

removido).
• O diâmetro aproximado do feixe de cabos é de 13 mm.
• Os conectores no cabo de alimentação podem ser removidos para montagem.
• 1 POF é uma peça sobressalente.
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Figura 31 
OBSERVAÇÃO: ambas as extremidades do feixe de cabos são idênticas.
 

Feixe de cabos 15700-95 (8 m)

Este feixe de cabos para câmera consiste em:
• 2 POFs, incluindo plugues
• 1 cabo de alimentação com plugue Neutrik na extremidade frontal e três fios, incluindo

conector, na extremidade traseira
Detalhes:
• Cada POF possui diâmetro aproximado de 8 mm (o plugue POF não pode ser removido).
• O diâmetro aproximado do feixe de cabos é de 13 mm.
• Os conectores no cabo de alimentação podem ser removidos para montagem.
• 1 POF é uma peça sobressalente.

① ②

Figura 32 

Nº Componente

① Extremidade frontal, incluindo plugue Neutrik

② Extremidade traseira, incluindo conectores para o cabo de alimentação
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Feixe de cabos 15700-96 (8 m)

Este feixe de cabos para câmera consiste em:
• 2 POFs, incluindo plugues
• 1 cabo de alimentação (com dois fios mais blindagem), incluindo conector em cada

extremidade
Detalhes:
• O diâmetro aproximado de cada plugue POF é de 8 mm.
• Para remover permanentemente o conector POF na extremidade frontal (onde a articulação da

câmera Brainlab é conectada), corte a tira de fibra.
• O plugue POF da extremidade traseira não pode ser removido.
• O tubo de tecido pode ser removido.
• Os conectores no cabo de alimentação podem ser removidos para montagem.
• 1 POF é uma peça sobressalente.

① ②

Figura 33 

Nº Componente

①
Extremidade frontal, incluindo plugues POF e conector para cabo de alimentação
OBSERVAÇÃO: nesta figura, um dos conectores POF foi removido.
 

② Extremidade traseira, incluindo conectores para o cabo de alimentação
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5 PREPARAÇÃO DO LOCAL
5.1 Requisitos de instalação
Logística no local

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 da Brainlab. A próxima seção oferece uma visão geral do escopo de trabalho
típico.

Alívio de tensão de cabo

Figura 34 

Para evitar possíveis lesões ao paciente ou ao pessoal da Sala Cirúrgica, os cabos
conectando os componentes de piso à Unidade de Conexão (como um microscópio)
devem ser amarrados à localização de montagem da Unidade de Conexão. Use tiras de
Velcro no cabo do microscópio em conexão com uma barra na UAT ou um meio alternativo
(como um gancho) bem próximo dos conectores.
OBSERVAÇÃO: consulte os desenhos da Brainlab para preparação específica do local, tamanho
e roteamento de conduíte para alimentação SELV e fibra ótica
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Acesso ao teto

O acesso ao teto, na forma de um alçapão ou luminária removível, deve ser fornecido para
instalação de cabos em um conduíte.
Aberturas circulares no teto, concentricamente localizadas no eixo da UAT e nos sistemas de
braços, são necessárias para instalação e manutenção de componentes Brainlab.

Alimentação elétrica

As conexões e tomadas da rede elétrica, de acordo com os desenhos específicos de projeto da
Brainlab, devem estar ativas para instalação e teste de componentes Brainlab.

Rede

Pontos de acesso à rede (pontos de LAN), conforme indicados nos desenhos específicos de
projeto da Brainlab, devem estar ativos, com endereços IP do hospital emitidos para configuração
e teste de componentes Brainlab.

Suprimentos/serviços temporários

Para a instalação de componentes Brainlab, o ambiente deve ser bem iluminado, livre de pó e
climatizado.
Além disso, os seguintes equipamentos podem ser necessários:
• Paleteira
• Escadas reguláveis
• Lixeiras
• Elevador
• Empilhadeira

Provisão de armazenamento no local

Deve existir espaço de armazenamento disponível com as seguintes condições ambientais:

Condições de transporte/armazenamento

Temperatura -10 °C (14 °F) a 50 °C (122 °F)

Umidade 10% a 90% (sem condensação)

Pressão 500 a 1.060 hPa

Requisitos de instalação
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5.1.1 Superestrutura/Subestrutura

Informações Gerais

Em geral, a instalação de dispositivos montados no teto requer uma superestrutura e/ou
subestrutura à qual o fornecedor do braço acoplará seu sistema de montagem, de acordo com
suas especificações. O cliente ou construtor é responsável pelo fornecimento e pela certificação
do acoplamento fixo entre os sistemas de montagem dos fornecedores do braço e a construção
da superestrutura ou subestrutura por um engenheiro civil estrutural certificado.
A precisão da instalação vertical e horizontal da placa de interface e da subestrutura é essencial.
A localização e as dimensões exatas são confirmadas durante a fase de planejamento.

Exemplo de superestrutura

Figura 35 
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Exemplo de sistema de montagem do fornecedor do braço

Figura 36 

Exemplo de componentes do sistema de montagem

Figura 37 

Critérios de deflexão estrutural da subestrutura

• A deflexão horizontal máxima da subestrutura no ponto de acoplamento da placa de
montagem do fornecedor do braço não deve exceder 0,1 pol. quando sujeita à carga horizontal
de 100 libras (444,8 N).

• A deflexão angular máxima da subestrutura no ponto de acoplamento da placa de montagem
do fornecedor do braço não deve exceder a 1/3° do nível quando sujeita a cargas do projeto,
conforme especificado pelo fornecedor do braço.

Requisitos de instalação
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Exemplos de subestruturas

Figura 38 
OBSERVAÇÃO: os projetos dos sistemas de montagem são diferentes, dependendo do
fornecedor. Detalhes devem ser solicitados junto ao fornecedor do braço.
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Métodos de acoplamento da subestrutura

① ②

④

③

Figura 39 

Nº Método

① Sistema soldado à estrutura

② Sistema ancorado à plataforma composta

③ Sistema ancorado à laje estrutural

④ Sistema parafusado à estrutura

Requisitos de instalação
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Coberturas do teto

Dependendo das condições locais e/ou dos requisitos do cliente, uma cobertura de teto feita
sobre medida poderá ser necessária (por exemplo, se o sistema de braços montado no teto
penetrar no sistema de fluxo de ar plenum ou laminar de ar condicionado).
Nesse caso, o cliente (ou construtor) deve projetar e fornecer uma cobertura de teto (com duas
metades), que será instalada após a Brainlab e o fornecedor do braço concluírem a instalação do
Curve ceiling-mounted. A cobertura deve ser removível, para finalidades de manutenção.
Se uma cobertura de teto montada embutida for desejada, ela deverá ser fornecida pelo cliente.
Ela deve estar em conformidade com as regulamentações de controle de infecções locais e ser
fabricada em duas metades, para permitir a remoção durante procedimentos de manutenção.

Exemplos de coberturas de teto

Figura 40 
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5.1.2 Trabalho de dutos/conduítes

Informações Gerais

Consulte os desenhos abaixo para preparação específica do local, tamanho e roteamento de
conduítes para alimentação SELV e linhas de transferência de fibra ótica.
O cliente deve fornecer os conduítes, conforme descrito nesta seção.
A menos que observado de outra forma, o diâmetro interno mínimo para todos os conduítes é de
40 mm [1,57''], com um raio de curvatura mínimo de 300 mm [11,8"]. As preparações devem ser
realizadas de acordo com os layouts e desenhos específicos do projeto da Brainlab. Garanta que
cada conduíte tenha um fio-guia.
OBSERVAÇÃO: se um raio de curvatura de 300 mm não for viável, entre em contato com a
consultoria da Brainlab. A Brainlab recomenda conduítes com acabamento interno liso.
 

Curve ceiling-mounted Single Display

• 1 conduíte da Unidade de Conexão para a Unidade de Computador
• 2 conduítes da Unidade de Conexão para o eixo do teto

Curve ceiling-mounted Dual Display

• 1 conduíte da Unidade de Conexão para a Unidade de Computador
• 3 conduítes da Unidade de Conexão para o eixo do teto

Instalação do Curve ceiling-mounted com Focos Cirúrgicos

Preparações adicionais, como conduítes, alimentação, aterramento, cortes na parede, etc.,
podem ser necessárias, dependendo do Foco Cirúrgico específico. Consulte as instruções de
projeto específicas do fornecedor do Foco Cirúrgico.

Suportes de cabos

Suportes de cabos podem ser usados no lugar de conduítes apenas quando o acesso completo
ao longo de todo o comprimento puder ser garantido pelo cliente. Isso é válido tanto durante a
instalação quanto em qualquer manutenção futura.
Conduítes ao longo de todo o comprimento dos suportes de cabos são necessários para proteger
os cabos de fibra ótica.

Requisitos de instalação
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Preparação do local para 2 braços

Figura 41 
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Preparação do local para 4 braços

Figura 42 
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5.1.3 Conexões com o Aterramento de Proteção / Equalização de Potencial

Aterramento de proteção

É responsabilidade do cliente fornecer um meio para conexão dos cabos de Aterramento de
Proteção do(s) monitor(es) fornecidos pela Brainlab próximo à flange de teto do sistema de
braços, antes da instalação do sistema. O cliente deve escolher um seção cruzada de conexão
de terminais que atenda aos padrões nacionais e locais de proteção.
Detalhes do ponto de conexão a ser fornecido pelo cliente:
Terminal de coluna com rosca, diâmetro de até 5,3 mm.
OBSERVAÇÃO: a provisão de um cabo de Aterramento de Proteção pelo cliente não está em
conformidade com os requisitos da Brainlab.
 

Um cabo de aterramento de proteção separado é uma medida de segurança e é necessário
apenas para o(s) monitor(es) do Curve ceiling-mounted. Tanto a Unidade de Computador
quando a Unidade de Conexão do Curve ceiling-mounted são cobertas pelo fio do aterramento
de proteção de seus cabos de alimentação.

Equalização de potencial

Assim como a conexão do Aterramento de Proteção, a Brainlab oferece a opção de conexão de
um cabo de Equalização de Potencial para os dispositivos satélites (Unidade de Conexão e
Unidade de Computador do Curve ceiling-mounted). O uso de pontos de equalização de
potencial na Unidade de Computador e na Unidade de Conexão do Curve ceiling-mounted
não é obrigatório e fica a critério do hospital. Se o hospital requerer o uso da Equalização de
Potencial, o ponto de conexão da Equalização de Potencial do lado do hospital deve ser
fornecido pelo cliente, próximo aos componentes Brainlab a serem conectados (os cabos são
fornecidos pela Brainlab).
Conexões de equalização de potencial não são relevantes para a segurança e são usados
apenas para reduzir interferências entre múltiplos dispositivos em diferentes circuitos.
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6 IMPLEMENTAÇÃO
6.1 Cronograma geral/durações
Visão geral

Informações Gerais

Consulting / 
Requirement 

analysis / Pre-
Planning Phase

Planning Phase On-Site visit Detailed Planning
Preparation / Pre-

Installation / 
Production

Installation Training

Purchase 
Agreement

Training 
Acceptance / 
Release for 
clinical use

Minimum 
3 weeks*
(varies)

1 – 2 days
Minimum 
2 weeks*

Approximately 
10-12  weeks

Approximately 
1 week

Design 
Freeze

„sign off“

System 
Installation 
Acceptance

Miltestone

*NOTE: The entire planning phase as well as the whole project duratation 
ultimately depends on the information and communitcation flow among the 
involved project parties.

Minimum of 
16 weeks*

Phase

Approximately 
1 week

Figura 43 
O cronograma real para cada projeto varia em função da instalação. Esse cronograma deve ser
usado apenas como uma orientação geral. 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/congelamento de projeto.
Recomenda-se que o cliente nomeie um gerente de projetos ou representante técnico apropriado
e dedicado para o planejamento e a instalação, que comunicará os requisitos específicos do
cliente ao consultor de clientes da Brainlab. A experiência demonstrou que uma equipe de projeto
hospitalar bem coordenada contribui enormemente para manter o cronograma do projeto dentro
do planejado.
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6.2 Fases do projeto
Visão geral

Consultoria e análise de requisitos

Esta é a fase de viabilidade preliminar. Ela envolve a análise de viabilidade técnica, para verificar
a localização e a adequabilidade técnica de implementação do sistema Curve ceiling-mounted
na Sala Cirúrgica designada.

Pré-planejamento

Antes que qualquer solução Curve ceiling-mounted seja confirmada ou planejada para
instalação, os consultores de cliente 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 de cliente da Brainlab para a elaboração do pré-planejamento e das
propostas de layout preliminares.
As seguintes informações devem ser fornecidas para permitir o início do trabalho pelo consultor
de cliente da Brainlab:

Tipo de informação Categoria Detalhes

Contato

Endereço do projeto, hospital, de-
partamento

Nome, país, endereço, telefone,
e-mail

Pessoa de contato (cliente)

Nome, endereço, telefone/fax, e-
-mail

Arquiteto do local, gerente de insta-
lações responsável

Outras partes locais aplicáveis, em-
presas, engenheiros, etc.

Local

Sala Cirúrgica designada Número da sala, piso, asa

Status da Sala Cirúrgica Existente, planejada, em uso, fora
de uso

Data estimada para uso clínico Data

Dispositivos de interface para nave-
gação/integração em tempo real

Tipo, fabricante (por exemplo, mi-
croscópio Zeiss Pentero), tipo de
sinal/conexão de saída

Desenhos (AutoCAD
2000.dwg)

Plano da Sala Cirúrgica designada e
das salas vizinhas Todas as informações de arquite-

tura e equipamentosSeção cruzada da Sala Cirúrgica de-
signada e das salas vizinhas

Fase de planejamento

Uma proposta preliminar de layout será feita pela Brainlab e enviada ao cliente e/ou arquitetos
designados. Esse layout deve ser verificado em detalhe pelo cliente (tanto os usuários quanto os
representantes técnicos do cliente), especialmente com relação à posição do eixo de teto central
do sistema de braços selecionado e a área coberta pelos dispositivos montados no teto (monitor,
câmera e luzes da Sala Cirúrgica, se aplicável).
A localização proposta para o dispositivo montado no teto, a Unidade de Conexão e a Unidade
de Computador deve ser aprovada pelo cliente.
Com base na proposta de layout da Brainlab, os desenhos locais para a montagem no teto
(subestrutura e placa de interface) devem ser preparados pelo cliente e seu engenheiro.

Fases do projeto
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Visita no local

O consultor de clientes da Brainlab, o cliente e os arquitetos locais devem estar de acordo em
relação aos seguintes aspectos:
• O layout retrabalhado da Sala Cirúrgica da Brainlab (incluindo todos os dispositivos)
• Todas as questões técnicas (subestrutura do teto, localização final de dispositivos, etc.)
• 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, 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

Pré-instalação

Aqui ocorre a primeira fixação da subestrutura de teto intermediária. A pré-instalação deve
ocorrer antes da instalação principal do sistema de braços e antes do fechamento do teto falso.

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.

Aceitação

Este marco cobre a aceitação da instalação do sistema e o procedimento de comissionamento
entre a Brainlab e o cliente.

Treinamento

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

Treinamento de aceitação

Este marco cobre o procedimento clínico de aceitação de treinamento do sistema e de
aplicativos, administrado pelo pessoal da Brainlab aos usuários. Apenas após o treinamento de
produto bem-sucedido realizado pela Brainlab e a aceitação do treinamento pelo cliente, o
sistema Brainlab será liberado para uso clínico pelo usuário.

IMPLEMENTAÇÃO
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6.3 Escopo de trabalho do cliente
Visão geral

Informações Gerais

Para garantir as melhores práticas e um curto período de implementação, determinados
requisitos devem ser atendidos pelo cliente antes da instalação pela Brainlab. Veja a seguir a
visão geral de um escopo de trabalho típico. Esse escopo deve ser coberto pelo cliente ou por
subcontratados locais empregados pelo cliente.
Consulte os desenhos de planejamento específicos do local para obter detalhes adicionais.
Esses desenhos são apresentados e refinados durante o curso da implementação do projeto.

Superestrutura/subestrutura de teto

• Escopo de trabalho do cliente, de acordo com as especificações do fornecedor do braço,
incluindo o peso dos componentes do Curve ceiling-mounted.

• Projeto de montagem no teto e aprovação, preparação e montagem da respectiva
superestrutura/subestrutura, de acordo com as especificações do fornecedor do braço.

• Aprovação estrutural/estática pelo engenheiro civil estrutural.
• Todo o projeto, a preparação e a instalação da subestrutura necessários para suportar o

sistema de montagem do fornecedor do braço.

Trabalho de dutos/conduítes

• Implementação de conduítes, de acordo como os desenhos da Brainlab.
• Diâmetro interno de 40 mm [1,57 pol.] (a menos que definido de outra forma; consulte os

desenhos da Brainlab específicos para o local).
• Todos os conduítes preparados com fio-guia (raio de curvatura mínimo de 300 mm).
• Anéis isolantes de cabo na extremidade dos conduítes.
• Preparação de dutos de cabos, conforme especificado nos desenhos de planejamento da

Brainlab.

Alçapão de instalação

Preparação do teto no local, de acordo com os desenhos da Brainlab.

Elétrica/alimentação

• Tomadas de energia padrão nos locais da Unidade de Computador e da Unidade de
Conexão.

• Tomadas de energia, conforme especificado nos desenhos de planejamento da Brainlab.
• Conectores de equalização de potencial fornecidos em ambos os dispositivos e que possam

ser conectados a um ponto de equalização de potencial na Sala Cirúrgica.

Rede

• 1 ponto de rede RJ45, conforme definido nos desenhos de planejamento da Brainlab.
• A Brainlab deve ter acesso à rede PACS do hospital (emissão de endereço IP).

Conexões com o Aterramento de Proteção / Equalização de Potencial

Pontos de aterramento dentro da Sala Cirúrgica, conforme especificado nos desenhos de
planejamento da Brainlab. Consulte a página 71 para obter detalhes.

Escopo de trabalho do cliente
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UAT Suspensa

Todas as modificações necessárias para colocar a Unidade de Conexão na UAT suspensa,
conforme especificado nos desenhos de planejamento da Brainlab, como plugue de alimentação,
ponto de aterramento (PE), placas em branco para roteamento de cabo ou placas de conectores
(se aplicável).

Preparação para posicionamento da Unidade de Conexão e da Unidade de Computador

Consulte os desenhos de planejamento da Brainlab para posicionamento da Unidade de
Conexão e da Unidade de Computador, e forneça todo equipamento necessário (por exemplo,
fornecimento de energia, prateleiras, UAT, etc.).

Ventilação

Assegure que a ventilação apropriada seja fornecida, para atender aos requisitos ambientais do
produto Brainlab específico.
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7 APÊNDICE
7.1 Apêndice
Visão geral

Referências

• Análise de requisitos estáticos pertencentes ao equipamento eletromédico montado no teto
com base na norma DIN EN 60601-1 por Gerhard Holz (engenheiro qualificado), Número de
Pedido 4036, abril/junho de 2006

• Folha de requisito técnico para braços do Curve ceiling-mounted
• Manual do Usuário do Sistema Curve ceiling-mounted e Manual do Usuário Técnico
• Manual de Limpeza, Desinfecção e Esterilização da Brainlab

Limpeza e desinfecção

Consulte o Manual do Usuário do Sistema Curve ceiling-mounted ou o Manual de Limpeza,
Desinfecção e Esterilização da Brainlab.

Abreviações

Abreviação Explicação

OR Sala Cirúrgica

EQR Sala de equipamentos

CR Sala de controle

iMRI Aquisição de imagens de ressonância magnética intraoperatórias

AFFL Acima do nível do piso acabado

UAT Unidade de alimentação de teto

FoV Campo de visão

SAW Onda acústica de superfície

FO Fibra ótica (cabo)

POF Fibras óticas de polímero (cabo)

IGS Cirurgia guiada por imagens

SELV Tensão extra baixa separada

AWG American Wire Gauge - Bitola de fio americana

Curve CM Curve ceiling-mounted
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7.2 Conceito de cabeamento
Diagramas

Legenda do diagrama do cabeamento

Linha Explicação

Cabo de sinal de fibra óptica (par de fibra óptica, cabo multimodal, OM3)

Fibra óptica de polímero (POF) para a comunicação da câmera

Cabo de alimentação CC de cobre (mais, menos, blindagem)

Cabo de alimentação de cobre (condutor de fase, condutor neutro, terra)

Cabo de equalização de potencial

Cabo terra de proteção

Curve ceiling-mounted Single Display

⑤

① ② ③

④

Figura 44 

Nº Componente

① Sistema de braços montado no teto fornecido por terceiros

② Feixe de cabos para o display

③ Feixe de cabos para a câmera

④ Feixe de cabos passando pela UAT

Conceito de cabeamento
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Nº Componente

⑤ Feixe de cabos da Unidade de Conexão

Curve ceiling-mounted Dual Display

⑥

① ② ④

⑤

③

Figura 45 

Nº Componente

① Sistema de braços montado no teto fornecido por terceiros

② Feixe de cabos para o display

③ Feixe de cabos para o display

④ Feixe de cabos para a câmera

⑤ Feixe de cabos passando pela UAT

⑥ Feixe de cabos da Unidade de Conexão
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7.3 Dimensões

Unidade de Conexão

381
37

7
39

0
10

0.
2

Dimensions stated in mm

Curve CM Interface

Specification Drawing
Connection Unit

(based on PD00003013 Rev. 000)

Figura 46 
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Unidade de Computador

441

17
2

510

Dimensions stated in mm

Curve CM Interface 
Specification Drawing

Computer Unit
(based on PD00002777 Rev. 001)

Figura 47 
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Monitor

A

A

D
D

9 m
ax

.5
.5

63.6
Length of

cable grommet

40
4.

6

614.6

84.5

11
7.

3

10
0

100

12
0

120
R3(4x)

27
.3

30

15

M
4

230.8
291.8

m
ax. 5.5

52
.690

31

Dimensions stated in mm

Curve CM Interface 
Specification Drawing Display

(based on PF1025-0800 Rev. 001)

A-A

A

D-D

BC

A

B

C

①

②

③

④ ⑤

⑥ ⑦

⑧
⑨

Figura 48 

Nº Descrição

① Representação esquemática de uma placa adaptadora que pode ser necessária

② Comprimento de parafuso efetivamente necessário dentro do monitor

③ Máximo rebaixamento de inserção à cega

④ Máximo rebaixamento de Monitor/Painel Traseiro com relação à interface VESA

⑤ Máximo rebaixamento de inserção à cega

⑥ Vista da traseira do monitor desenhada sem a placa adaptadora e os parafusos no pro-
fundidade da vista

⑦ Anéis de isolantes para cabos de conexão

⑧ Inserção à cega

⑨ Inserção à cega (alternativamente, o anel de isolamento para cabo de conexão pode ser
colocado aqui)

Dimensões
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Monitor 2

CC

47.9

83.2

28.9
67

13.9

Dimensions stated in mm
Curve CM Interface 
Specification Drawing
Display

(based on PF1025-0800 Rev. 001)

C-C

D

D

① ② ③ ④ ⑤

⑥

Figura 49 

Nº Descrição

① Porta de alimentação do monitor

② Não usada

③ SFP

④ Não usada

⑤ Não usada

⑥ Traseira do monitor do Curve ceiling-mounted sem tampa de cabo
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Articulação Motorizada da Câmera

C

C
29.2

613

45
4.

6

23.7
28.9

2.
5

25
.5

34
.5

19.4
42

6
411.9

Dimensions stated in mm

Curve CM Interface 
Specification Drawing
Motorized Joint incl. Camera
(based on PF1025-0500 Rev. 003)

C-CE

E

Figura 50 

Dimensões
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Articulação Manual da Câmera

29.3
23.5

36
.5

25
.5

2.
5

45
0.

4

613

120.62
16 Cab

le 
fee

d t
hro

ug
h

Dimensions stated in mm

Curve CM Interface 
Specification Drawing
Manual Joint incl. Camera
(based on PF1025-0300 Rev.005 
and PF1014-1000 Rev.001)

1:2

Figura 51 
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Conector de Articulação Manual da Câmera

C

C

23
.5

29
.3

50

8.6
free space for limit stop

6

2x45°
2.5

25.5

36.5

6

56.5

Dimensions stated in mm

Curve CM Interface 
Specification Drawing

Manual Joint Connector
(based on PF1014-1004 Rev. 000)

a

C-C

Figura 52 
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