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INFORMAÇÕES GERAIS

1.1

Dados para contato e informações legais

1.1.1

Dados para contato

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

Telefone e Fax

e-mail

Estados Unidos, Canadá, América
Central e América do Sul

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

us.support@brainlab.com

Brasil

Tel.: (0800) 892 1217

Reino Unido

Tel.: +44 1223 755 333

Espanha

Tel.: +34 900 649 115

França e países de idioma francês

Tel.: +33 800 676 030

África, Ásia, Austrália, Europa

Tel.: +49 89 991568 1044
Fax: +49 89 991568 811

Japão

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

support@brainlab.com

Comunicação
Embora tenha sido cuidadosamente revisado, este manual pode conter erros.
Se tiver sugestões de melhoria para este manual, entre em contato conosco pelo
oncology.manuals@brainlab.com.

Fabricante
Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Alemanha
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Dados para contato e informações legais

1.1.2

Informações legais

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

Marcas comerciais da Brainlab
• ExacTrac® é marca registrada da Brainlab AG na Alemanha e/ou nos Estados Unidos.
• iPlan® é marca registrada da Brainlab AG na Alemanha e/ou nos Estados Unidos.
• Novalis® é marca registrada da Brainlab AG na Alemanha e/ou nos Estados Unidos.
• Brainlab® é marca registrada da Brainlab AG na Alemanha e/ou nos Estados Unidos.

Marcas comerciais de outros fabricantes
• Exact®, TrueBeam®, TrueBeam STx® e PerfectPitch™ são marcas registradas da Varian
Medical Systems, Inc.
• Microsoft® e Windows® são marcas registradas da Microsoft Corporation.
• iGUIDE®, HexaPOD® e MOSAIQ® são marcas registradas da Elekta.
• Endpoint Security™ é marca comercial da Kaspersky Lab.
• Endpoint Protection™ é marca comercial da Symantec Corporation.
• G Data Antivirus™ é marca comercial da G Data Software AG.
• Avira Antivirus Premium™ é marca comercial da Avira Operations GmbH & Co. KG.

Informações sobre patentes
Este produto pode estar protegido por uma ou mais patentes ou patentes com registro pendente.
Para obter maiores detalhes, consulte:
https://www.brainlab.com/patent/

Software integrado de outros fabricantes
• Parte deste software é baseada no trabalho da organização Independent JPEG Group.
• Este produto inclui software desenvolvido pela Apache Software Foundation (http://
www.apache.org).
• Esse produto inclui software licenciado sob a Licença Pública Geral GNU (consulte página
473).

Etiqueta CE
• A etiqueta CE indica que o produto Brainlab está em conformidade com os requisitos essenciais da Diretiva 93/42/EEC do Conselho Europeu, a Diretiva
para Dispositivos Médicos (Medical Device Directive - “MDD”).
• De acordo com as regras estabelecidas pela MDD, o ExacTrac é um produto
da Classe IIb.

Garantia
As garantias não se aplicam a produtos que foram danificados devido a acidentes, uso
inadequado, reinstalação imprópria ou empacotamento inadequado no caso de remessas
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de devolução. As garantias não se aplicam aos componentes do produto que tenham sido
modificados ou substituídos sem autorização, por escrito, da Brainlab.

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:
www.brainlab.com/en/sustainability
Os colimadores contêm chumbo e somente devem ser descartados de acordo com as normas
legais.

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

Informações sobre idiomas
Todos os manuais de usuário da Brainlab são originalmente escritos em inglês.

Programa de Controle de Radiação em Produtos Eletrônicos (EPRC - Control Radiation Product Electronic
Program) (Somente para EUA)
De acordo com a classificação de produtos para dispositivos médicos da organização FDA
Center for Devices and Radiological Health (Centro de Saúde Relacionada a Dispositivos e
Emissores de Radiação da FDA), o ExacTrac é definido como um sistema médico de
radioterapia de partículas carregadas (código de produto IYE).
Com base na norma 21 CFR (Code of Federal Regulations Title 21 (Título 21 do Código de Leis
Federais) da CDRH, nenhum desempenho padrão é aplicável e os requisitos da General
Radiological Health (Saúde Radiológica Geral) se aplicam (21 CFR 1000-1005).

Conformidade com a FCC
O ExacTrac está em conformidade com a norma IEC 60601-2-68:2014.

Identificação Exclusiva de Dispositivo
A Identificação Exclusiva de Dispositivo (UDI) do ExacTrac pode ser encontrada na etiqueta do hardware e também no software ExacTrac, na caixa
About ExacTrac (consulte a página 127).
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Símbolos

1.2

Símbolos

1.2.1

Símbolos usados neste manual

Aviso
Aviso
Sinais de Aviso são indicados por um símbolo triangular de aviso. Esses símbolos indicam
informações críticas de segurança relacionadas à possibilidade de ferimentos, morte ou
outras consequências sérias associadas à utilização incorreta do equipamento.

Cuidado
Sinais de Cuidado são indicados por um símbolo circular de cuidado. Esses símbolos
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
importantes.
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1.2.2

Símbolos de hardware

Símbolos em componentes de hardware
Símbolo

Explicação
Peça Aplicada Tipo B, de acordo com a norma IEC 60601-1.

Atenção! Consulte os documentos que acompanham o equipamento.

Consulte o manual/folheto de instruções.
Sobre equipamentos eletromédicos: Siga as instruções de uso.

Número de série.

Número do artigo.

Somente sob prescrição.

Data de fabricação.

Fabricante.
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Uso proposto

1.3

Uso proposto

1.3.1

Usando o sistema

Indicações de uso
O ExacTrac destina-se a ser usado para colocar os pacientes em um ponto precisamente
definido dentro do feixe de tratamento de um Linac médico para radiocirurgia estereotática ou
procedimentos de radioterapia, de maneira a tratar lesões, tumores e patologias em qualquer
parte do corpo quando o tratamento por radiação for indicado. ExacTrac também pode ser usado
para monitorar a posição do paciente durante o tratamento.

Desempenho essencial
• ExacTrac 6.5 exibe indicadores de movimentos do paciente em relação a uma posição de
referência com uma precisão de 0,7 mm.
• O movimento da mesa deve ocorrer apenas durante o procedimento de posicionamento do
paciente e deve ser interrompido quando os botões de movimento forem liberados.
• As configurações de raios X devem ser submetidas ao gerador de raios X sem qualquer tipo
de erro ou o erro deverá ser detectado pelo ExacTrac.
• O sinal de acionamento não deve ser definido de forma involuntária.
• A fusão de imagens deve estar correta.
• A suspensão de feixe deve alternar o status apenas intencionalmente, com base na posição
do paciente.

Cuidados ao manusear hardware
Os componentes do sistema e o instrumental acessório são compostos por peças
mecânicas de precisão. Manuseie esses equipamentos com cuidado.

Contraindicações conhecidas
Aviso
A aquisição de imagens e a radioterapia têm o potencial de apresentar interação
prejudicial com dispositivos médicos ativos implantados e dispositivos médicos ativos
usados no corpo. Entre em contato com o fabricante de tais dispositivos para obter
informações adicionais e verifique se o dispositivo está funcionando corretamente após a
irradiação.

Perfil do operador
O dispositivo é usado por profissionais.
O sistema somente deve ser usado por profissionais médicos, que tenham recebido treinamento
dedicado para este aplicativo, tal como:
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Título

Tipo

Ações

Técnico em Radiação

Educação, treinamento

Fluxo de trabalho principal

Oncologista/Radioterapeuta

Médico

Aprovação da fusão, inicialização do
paciente

Físico Médico/Físico

PhD em física médica

Controle de Qualidade do Sistema,
manuseio de dados
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(Esta classificação varia em função de requisitos/regulamentações específicos de cada país e
pode ser diferente das classificações indicadas acima.)
Aviso
Apenas profissionais treinados da equipe médica podem operar os componentes do
sistema e o instrumental acessório.

Ambiente
O ExacTrac deve ser usado apenas em instalações clínicas profissionais.

Revisão de plausibilidade
Aviso
Antes de iniciar o tratamento do paciente, reveja a plausibilidade de todas as entradas e
saídas de informações do sistema.
Aviso
Nenhuma modificação é permitida neste equipamento.

Manual do Usuário Clínico Rev. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5
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1.4

Compatibilidade com dispositivos médicos

1.4.1

Dispositivos médicos da Brainlab

Informações gerais
O ExacTrac é compatível com os seguintes dispositivos médicos da Brainlab.
OBSERVAÇÃO: detalhes completos sobre itens de hardware acessório disponíveis são
fornecidos nos Manuais do Usuário de Hardware, Sistema de Suporte ao Paciente e Hardware
Estereotático RT/RS.

Sistema de radioterapia integrado
Dispositivo médico Brainlab

Comentário

Sistema de cirurgia de feixe formado NoTodas as versões baseadas no 600N são suportadas
valis

Acessórios de fixação do paciente
Dispositivo médico Brainlab

Comentário

Componentes de Radiocirurgia Frameless

Sistema de fixação de paciente não invasivo. Inclui:
• Conjunto de máscara.
• Localizador e Posicionador de Alvo de TC/Angio
para Radiocirurgia Estereotática Frameless.

Estrela de Posicionamento de Radiocirurgia Frameless

• Usado para posicionar pacientes.

ExacTrac Robotics 1.x/2.0

Módulo independente que permite rápido ajuste de
inclinação robótico do Tampo de Mesa para posicionamento preciso do paciente.

Tampo de Mesa para Aquisição de Imagens da Brainlab

Tampos de mesa para aquisição de imagens, de fibra de carbono de baixa densidade, que proporcionam melhor qualidade da imagem de raios X.

Conexão SRS Sem Arco para Tampo de
Mesa de Outros Fabricantes

Placa de sobreposição em fibra de carbono de baixa
densidade, que permite montagem rápida e simples
ao tampo de mesa de tratamento.

Acessórios de rastreamento
Acessórios de rastreamento da Brainlab

Comentário

Esferas Marcadoras de Corpo para Tomografia ExacTrac
Utilizadas para rastreamento do paciente
Esferas Marcadoras de Corpo de Infravermelho ExacTrac
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Soquetes de marcadores do ET

Soquetes para acoplamento rápido e reproduzível de
marcadores de corpo, utilizados em conjunto com
protetores acolchoados adesivos

Esferas Marcadoras Reflexivas ExacTrac

Esferas marcadoras para rastreamento de dispositivos
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Acessórios de rastreamento da Brainlab
Matriz de Posicionamento e Braço de
Posicionamento do ET
Estrela de Posicionamento e Braço de
Posicionamento do ET

Comentário

Dispositivos para movimento da mesa de rastreamento

Acessórios de calibração
Acessórios de calibração da Brainlab

Comentário

Fantoma de Isocentro do ET

Utilizado para calibração do isocentro com lasers da
sala.

Fantoma de Calibração de Raios X do
ET

Usado para calibração dos componentes de raios X.

Fantoma Ponteiro

Utilizado para testes de qualidade (Winston-Lutz).

Acessórios de garantia da qualidade
Acessórios de Controle de Qualidade
da Brainlab

Comentário

Fantoma de verificação do ExacTrac

Utilizado para garantia da qualidade e treinamento
terapêutico.

Fantoma Ponteiro

Utilizado para testes de qualidade (Winston-Lutz).

Fantoma de Isocentro do ET

O Fantoma de Isocentro do ET inclui uma esfera de
tungstênio de 5 mm em seu centro e é usado para
controle de qualidade diária do sistema (Verificação
diária).

Acessórios adicionais
Acessórios adicionais da Brainlab

Comentário

Tapete Antiderrapante

Assegura o posicionamento confortável do paciente
na mesa de tratamento.

Outros dispositivos da Brainlab
Dispositivos adicionais podem ficar disponíveis após a liberação deste manual. Entre em contato
com o suporte da Brainlab se tiver perguntas relativas à compatibilidade do dispositivo com o
software Brainlab.
Aviso
Utilize apenas dispositivos e peças de reposição especificados pela Brainlab com o
ExacTrac. O uso de dispositivos/peças de reposição não autorizados pode afetar de
maneira adversa a segurança e/ou a eficácia do dispositivo médico e colocar em risco a
segurança do paciente, do usuário e/ou do ambiente.

Manual do Usuário Clínico Rev. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5
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1.4.2

Software médico da Brainlab

Autorização
Somente funcionários autorizados da Brainlab podem instalar software em sistemas
Brainlab. O usuário não pode instalar nem remover nenhum aplicativo de software. Se for
instalado um antivírus em cooperação com um funcionário da Brainlab, este deverá ser
configurado de acordo com as recomendações da Brainlab.

Software médico compatível da Brainlab
O ExacTrac é compatível com o seguinte software médico da Brainlab:
Software médico da Brainlab

Comentário

iPlan RT Dose 4.5

Sistemas de planejamento de tratamento.

Acesso remoto em tempo real à estação
de trabalho do ExacTrac

Software cliente instalado em um computador externo para facilitar o acesso à estação de trabalho do
ExacTrac.

Brain Metastases 1.0

Brainlab Element que habilita o planejamento de tratamentos.

ExacTrac 5.5
A equipe de Serviço da Brainlab define diferentes locais durante a instalação de sistema para os
conjuntos de dados do ExacTrac 5.5 e ExacTrac 6.0 para não misturar conjuntos de dados
criados por diferentes versões de software.
Sequências de dados de pacientes criadas com o software ExacTrac 5.5 não podem ser abertas
com o software ExacTrac 6.x.
Não há nenhum procedimento de modificação de dados disponível para reutilização de conjuntos
de dados de pacientes criados ou importados no ExacTrac 5.5 usando o ExacTrac 6.x, devido à
ausência das informações DICOM. Dessa forma, o usuário deve executar uma nova importação
no ExacTrac 6.x com o sistema de planejamento de tratamento. Isso precisa ser considerado
especialmente durante a fase de mudança do ExacTrac 5.5 para o ExacTrac 6.x, em que tanto
os conjuntos de dados de novos pacientes (ExacTrac 6.x) quanto os de pacientes já tratados
(com o ExacTrac 5.5) estão disponíveis.
OBSERVAÇÃO: as versões ExacTrac 5.x e ExacTrac 6.0 não podem ser executadas em
paralelo à versão ExacTrac 6.1,ExacTrac 6.2 ou ExacTrac 6.5, devido ao sistema operacional
de 64 bits.
Aviso
Sequências de dados de paciente criadas com o software ExacTrac 5.5 não podem ser
revisadas/reproduzidas/armazenadas em backup com o software ExacTrac 6.0.
Aviso
Sequências de dados de paciente criadas com o software ExacTrac 6.0 não podem ser
abertas/revisadas/reproduzidas ou armazenadas em backup com o software ExacTrac 5.5.
As sequências de dados podem ser irreparavelmente alteradas e podem se tornar
inutilizáveis.

Outros aplicativos de software da Brainlab
Se a versão do seu software for diferente das versões especificadas acima, entre em contato
com o suporte técnico da Brainlab para obter esclarecimentos sobre a compatibilidade com
dispositivos da Brainlab.
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Aviso
Somente software médico da Brainlab, especificado pela Brainlab, pode ser instalado e
usado com o sistema.
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1.4.3

Dispositivos médicos de outros fabricantes

Dispositivos médicos compatíveis de outros fabricantes
O ExacTrac é compatível com os seguintes dispositivos médicos de outros fabricantes:
Dispositivo médico

Modelo

Fabricante

Equipamento de aquisição de imagens de diagnóstico

Modelos compatíveis com DICOM.

Diversos

Mesas de tratamento

Exact & ETR, Vortex, TrueBeam.

Varian

Sistema de posicionaDiversos.
mento a vácuo BodyFIX

Medical Intelligence/Elekta

Varian Clinac

Versões anteriores à 5.4 não são suportadas para posicionamento automático
de mesa.
Varian
Entre em contato com seu representante
Varian local para atualização, se for aplicável.

Varian TrueBeam/TrueBeam STx

As versões 2.5 e anteriores são suportadas para movimento automático de mesa usando a interface ADI 2.0.
As versões 2.5 MR2 e posteriores são
Varian
suportadas para movimento automático
de mesa usando a interface ADI 3.0.
Para integração com Robotics, uma proteção LaserGuard é necessária.

Novalis Tx/Trilogy

Todos.

Linacs Elekta

Sistema baseado em iGUIDE/HexaPOD.
MOSAIQ CMA (Couch Move Assistant Assistente para Movimentos da Mesa).
Modelos:
Axesse, Synergy, Infinity, Precise Versa Elekta
HD (Todos Linacs com CITB),
Integrity 2.1 (TCS),
XVI 5.0 (KV Imaging),
iGUIDE 2.1, PSS (Mesa)

Varian

OBSERVAÇÃO: mesas e Linacs diferentes daqueles acima mencionados também poderão ser
usados. Para obter informações adicionais sobre os modelos suportados, entre em contato com o
suporte da Brainlab.
OBSERVAÇÃO: linacs Elekta: A precisão do sistema específico usado é definida no Teste de
Aceitação do Cliente, que especifica os componentes usados durante a medição de precisão.
Os seguintes avisos se aplicam aos sistemas ExacTrac instalados em Linacs Varian equipados
com uma mesa Vortex:
Aviso
Quando usado em um Linac equipado com uma mesa Vortex, o ExacTrac deve ser usado
apenas quando a mesa de tratamento está travada na posição de tratamento (alinhada ao
eixo do Linac).
Aviso
Assegure que o software ExacTrac esteja fechado sempre que a tomografia da sala for
usada.
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Aviso
Assegure que o software ExacTrac esteja fechado sempre que a tomografia de um sistema
baseado em Varian Vortex for usada.
Aviso
Se o ExacTrac estiver instalado em um Clinac com uma mesa Vortex, o Robotics não deve
estar instalado e o tampo original da mesa Varian deve ser usado.

Dispositivos adicionais de outros fabricantes
Aviso
Dispositivos médicos de outros fabricantes somente podem ser utilizados com o ExacTrac
se forem especificados pela Brainlab. O uso de dispositivos médicos não autorizados
pode afetar de maneira adversa a segurança e/ou a eficácia do ExacTrac e colocar em
risco a segurança do paciente, do usuário e/ou do ambiente.
Aviso
Apenas o suporte da Brainlab tem autorização para modificar a configuração do hardware
da estação de trabalho do ExacTrac. Modificações não autorizadas podem afetar de forma
adversa a operação do sistema.
Aviso
O tampo de mesa não deve conter estruturas metálicas ao redor da região de tratamento e
nenhuma estrutura inomogênea que seja visível em imagens de raios X. Um tampo de
mesa para aquisição de imagens é exigido.
OBSERVAÇÃO: o tampo de mesa para aquisição de imagens influencia a qualidade das imagens
adquiridas! Entre em contato com o suporte da Brainlab se tiver perguntas sobre a
compatibilidade de tampos de mesa para aquisição de imagens de outros fabricantes!

Manual do Usuário Clínico Rev. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5
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1.4.4

Software de outros fabricantes

Autorização
Aviso
Somente funcionários autorizados da Brainlab podem instalar software e hardware nos
sistemas da Brainlab. O usuário não pode instalar nem remover nenhum aplicativo de
software ou componente de hardware.
Aviso
Apenas o suporte da Brainlab tem autorização para modificar a configuração do software
da estação de trabalho. Modificações não autorizadas podem afetar de forma adversa a
operação do sistema. Se for instalado um antivírus em cooperação com um funcionário da
Brainlab, este deverá ser configurado de acordo com as recomendações da Brainlab.

Software compatível de outros fabricantes
O ExacTrac é compatível com os seguintes aplicativos de software de outros fabricantes:
Software

Comentário

Sistemas de planejamento de outros fabricantes

Sistemas que exportam a posição do isocentro e o
contorno do PTV (Volume-Alvo de Planejamento) definidos com os dados de tomografia por meio de uma
conexão existente entre o DICOM RT e a estação de
trabalho do ExacTrac são suportados. Para obter informações adicionais, consulte a Declaração de
Conformidade para DICOM, no site www.brainlab.com, ou entre em contato com o suporte da
Brainlab.

Varian ARIA 10/11/13

A exportação de dados DICOM RT para o ExacTrac
é compatível com o Sistema Record and Verify ARIA
(Varian Medical Systems).

Alterações em sistemas de outros fabricantes podem influenciar outros sistemas. Assegure que
todos os sistemas estejam funcionando conforme especificado.
A implementação DICOM da Brainlab é baseada em uma biblioteca MERGE DICOM. Para obter
informações detalhadas sobre a conformidade com DICOM, consulte a Declaração de
Conformidade para DICOM do fabricante do sistema e também a versão mais recente da
Declaração de Conformidade para DICOM da Brainlab, no site www.brainlab.com/dicom.

Consulte também a página 389.
OBSERVAÇÃO: a Brainlab não pode garantir a compatibilidade de aplicativos de software
adicionais de outros fabricantes ou de upgrades do software de outro fabricante mencionado com
o sistema ExacTrac. Para obter informações adicionais, entre em contato com o suporte da
Brainlab.

Software adicional de outros fabricantes
Aviso
Apenas aplicativos de software especificados pela Brainlab podem ser instalados e
usados com o ExacTrac.
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1.5

Treinamento e documentação

1.5.1

Treinamento

Treinamento Brainlab
Antes de usar o sistema, todos os usuários devem participar de um programa de treinamento a
ser aplicado por um representante da Brainlab, com o objetivo de garantir o uso seguro e correto
do sistema.

Suporte Supervisionado
• Após a simulação bem-sucedida de um número suficiente de procedimentos completos,
seguida de uma revisão rigorosa de garantia da qualidade, o sistema poderá ser utilizado em
tratamentos selecionados.
• Um representante da Brainlab deve estar presente durante esses tratamentos, para
proporcionar à equipe médica a supervisão e a orientação necessárias.

Responsabilidade
Aviso
Os sistemas ExacTrac são desenvolvidos unicamente para fornecer assistência adicional à
equipe médica. Eles não substituem a experiência do usuário nem invalidam a
responsabilidade do usuário durante sua utilização.

Manual do Usuário Clínico Rev. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5
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1.5.2

Documentação

Público-alvo
• Este manual contém informações de introdução e referência para a utilização eficaz e correta
do sistema ExacTrac da Brainlab.
• Este manual é direcionado a todos os membros da equipe clínica que usam ou manipulam o
sistema ExacTrac ou partes dele.
• Antes de utilizar o sistema, leia este manual com atenção, para familiarizar-se com os
componentes do sistema.

Leitura dos manuais de usuário
O tratamento bem-sucedido e seguro usando o ExacTrac exige cautela no planejamento dos
procedimentos.
Portanto, é importante que:
• Os manuais de usuário correspondentes sejam lidos cuidadosamente antes do uso do
sistema.
• Os manuais de usuário estejam permanentemente disponíveis.

Manuais de usuário da Brainlab
Manual do Usuário

Descrição

Manual do Usuário Clínico do Instruções detalhadas sobre a utilização do sistema de posicioExacTrac
namento de paciente ExacTrac
Manual do Usuário do Sistema de Suporte ao Paciente

Instruções detalhadas sobre a utilização do:
Sistema de ajuste de inclinação do Tampo de Mesa ExacTrac
Robotics
Sistema de Tratamento de Radiocirurgia Frameless

Manual do Usuário de Hardware Estereotático

Instruções detalhadas sobre a utilização do Fantoma Ponteiro
da Brainlab para realizar o Controle de Qualidade

Manual do Usuário Clínico do Instruções detalhadas sobre a utilização do sistema de planejaiPlan RT
mento de tratamento relevante da Brainlab

Documentação para componentes de raios X
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Dispositivo

Documento

Fabricante

Gabinete

Ficha técnica: “Sapphire Housing”
Ficha técnica “Housing B-130”

Tubo

Ficha técnica: “RAD-21”
Ficha técnica “G-892”

Cabos HV

Ficha técnica: “Conector tipo
CA1” “Cabo tipo L3”

Claymount

Colimador

Este manual do usuário

Brainlab

Gerador

Instruções de operação “EDITOR
Spellman High Voltage Electronics
Hfe”
GmbH (antiga K&S Röntgenwerk)
Manual de Serviço “EDITOR Hfe”

Varian Medical Systems
(Varex Imaging Corporation apenas para os tubos de raios X)
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Outros manuais de usuário
Manual do Usuário

Descrição

Manuais de usuário da Nova- As instruções para utilização do sistema Novalis são fornecidas
lis
pela Varian Medical Systems.
Manuais de outros fabricantes
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• O sistema ExacTrac inclui componentes de outros fabricantes.
• As instruções do fabricante original correspondentes são fornecidas no compartimento de documentos localizada na parte
posterior do gabinete da estação de trabalho.
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1.6

Proteção de dados

1.6.1

Confidencialidade e proteção contra acesso não autorizado

Legislação regional
No software ExacTrac, os dados do paciente são identificados pelo nome do paciente e por um
ID exclusivo. Por essa razão, eles devem ser manipulados de acordo com a legislação de
confidencialidade apropriada e protegidos contra acesso não autorizado. Nos Estados Unidos, os
dados do paciente devem ser manuseados em conformidade com a lei HIPAA (Health Insurance
Portability and Accountability Act - Lei de Portabilidade e Responsabilidade de Seguros de
Saúde) de 1996.

Acesso ao hardware do sistema
A estação de trabalho ExacTrac está instalada em um gabinete com uma porta frontal e uma
porta traseira. As duas portas devem estar travadas, para evitar o acesso não autorizado, e a
chave deve ser armazenada em um local seguro. Os painéis de controle (consulte página 68)
ainda podem ser acessados por meio das aberturas na porta frontal.
Aviso
O gabinete deve ser adequadamente protegido contra acesso público ou deve ser
instalado em um local que possa ser permanentemente supervisionado.
O hospital é responsável por garantir a segurança do gabinete fora das horas de trabalho.

Acesso aos dados eletrônicos
O sistema operacional Windows fornece autenticação de usuário, que protege contra o acesso
não autorizado aos dados do paciente. Todas as informações de login e senha devem ser
manuseadas pelo administrador da rede do hospital, e todo o pessoal que opera o sistema
ExacTrac deve ser instruído a efetuar logoff do sistema após a utilização. Uma tela de proteção
protegida por senha está implementada, em conformidade com os requisitos da HIPAA.

Acesso ao material impresso
Como os relatórios de tratamento do ExacTrac (consulte página 371) contêm o nome e o ID do
paciente, a impressora deve estar localizada em uma área segura e o material impresso deve ser
protegido contra acesso não autorizado.

Backup de dados
Para proteção contra perda de dados do paciente, o backup das pastas de pacientes do
ExacTrac deve ser feito em DVD ou armazenado em um sistema de arquivamento da rede. Os
dados do paciente também podem ser exportados em um formato DICOM para um Sistema R&V.

Acesso aos dados
O ExacTrac pode importar dados de planejamento de outras estações de trabalho conectadas à
rede (consulte página 384). Outros computadores na rede não exigem acesso à estação de
trabalho do ExacTrac e, para assegurar a confidencialidade do paciente, a Brainlab desencoraja
fortemente a ativação do acesso remoto aos dados contidos na estação de trabalho do
ExacTrac.
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Usuários do Windows
Os seguintes usuários do Windows foram implementados por padrão no ExacTrac:
Usuário

Permissões

Administrador

Irrestritas

BL Service

Irrestritas

EmergencyUser

Irrestritas

ExacTrac

Direitos de PowerUser

Reviewer

Direitos de PowerUser

Aviso
Para utilizar o ExacTrac, o usuário precisa de Direitos de Power User, no mínimo. Acesso
total (Leitura / Gravação) é requerido para as seguintes pastas:
• D:\Brainlab
• Pasta de pacientes E:\Patient
• F:\Service

Logs de Usuários
As informações de login do usuário do ExacTrac são registradas e armazenadas em um arquivo
de log criptografado. Para visualizar esse arquivo de registro, entre em contato com o suporte da
Brainlab.

Descarte do sistema
Como os dados confidenciais do paciente são armazenados no disco rígido da estação de
trabalho do ExacTrac, esses dados devem ser apagados de forma segura, ou o disco rígido deve
ser fisicamente destruído antes do descarte do sistema.
Simplesmente apagar os dados do disco rígido não fornece proteção suficiente contra a
recuperação de dados. Utilize um aplicativo de software dedicado para evitar que os dados
sejam recuperados.
Sempre que for necessário enviar dados de pacientes para outras empresas (p.ex., para
revisão pelo suporte da Brainlab), certifique-se de usar a opção Create Anonymized Copy.
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1.7

Informações sobre EMC

1.7.1

Visão geral

Informações gerais
O ExacTrac não contém nenhum dispositivo que exija manutenção para assegurar a
conformidade do dispositivo com as normas de compatibilidade eletromagnética (CEM).

Observações sobre segurança
Aviso
O uso de acessórios, transdutores e cabos diferentes dos especificados, com a exceção
de transdutores e cabos fornecidos pela Brainlab como peças de reposição para
componentes internos, pode resultar em emissões mais elevadas ou em menor imunidade
do ExacTrac.
Aviso
Os componentes do ExacTrac não devem ser usados em posição adjacente a (ou
empilhados sobre) outros equipamentos.
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2

FLUXOS DE TRABALHO
DO EXACTRAC

2.1

Fluxos de trabalho para Linacs específicos

Informações gerais
Este manual do usuário descreve todos os recursos do ExacTrac. Todavia, os recursos
disponíveis em seu sistema dependem do seu equipamento e de suas licenças.
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6.X

Open Patient
Load Plan/Patient

Open corresponding patient.
Ensure that actual plan content is
consistent.

Open Patient

Select the isocenter.
When the plan consists of only one
isocenter, this step is skipped

Select Isocenter

ExacTrac

Linac

Fluxo de trabalho padrão

Pre-Positioning
Couch must be at default position.
(0° or 180°)
Perform Pre-Positioning.

X-Ray Correction
Couch must be at default position.
(0° or 180°)

Perform and finish X-ray Correction

Press „X-Ray
Correction“
Compensate
Correction Shift

Enable Motion

Ensure that all translations and
rotations are compensated.

X-Ray Verification (non-coplanar)
Select Beam

Select the corresponding beam / field.

Select Beam

Perform x-ray verification at table
angle.

Press „X-Ray
Verification“

Ensure that all translations and
rotations are compensated.

Compensate
Verification Shift

Move table to planned couch angle
according to ExacTrac readouts.

Enable Motion

„Beam On“

After treatment for this Beam is
completed, the next Beam is Prepared.

Figura 1
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2.1.1

Fluxo de trabalho para Mesa Varian Exact

Etapas do fluxo de trabalho
Etapas

Consulte

1. Abra o paciente no Linac.
Abrir o paciente no software ExacTrac. (Se o Linac for equipado com ADI e o
ExacTrac estiver na aba Select Patient, o paciente será aberto automatica2.
mente.) Se necessário, é possível ajustar configurações específicas do paciente.

Página 129

Pré-posicionamento. Isso envolve o alinhamento do PTV ao isocentro do Linac. O sistema calcula como mover a mesa de tratamento de acordo com a
posição de marcadores de corpo ou estrelas, em comparação com sua posi3. ção na tomografia do paciente.
O movimento é ativado dentro da sala de tratamento usando o pendente do
ExacTrac (ou o pendente VMS para atualizações de software).

Página 177

Correção por raios X/feixe cônico. É possível adquirir imagens de raios X/
Cone Beam CT para revelar a localização atual exata do PTV e compará-los
4.
com as DRRs a fim de calcular quaisquer deslocamentos necessários para a
posição do paciente.

Página 211

Aplicando a correção rotacional.
• Se estiver usando Robotics 1.0, esta correção poderá ser ativada dentro da
sala de tratamento com o pendente.
• Se estiver usando Robotics 2.0, esta correção poderá ser ativada fora da
sala de tratamento usando o Console do ExacTrac ou com o pendente do
ExacTrac instalado na sala de controle.
5.
Página 283
OBSERVAÇÃO: por motivos de segurança, as correções de inclinação deverão ser feitas dentro da sala de tratamento quando a cabeça do paciente for
erguida acima de 5 cm na parte da cabeceira da mesa. Nessas situações, o
ExacTrac mostra uma mensagem correspondente e ativa os botões Lock all
do Robotics 2.0. O operador deve entrar na sala de tratamento para desativar
os botões Lock all e ativar a correção de dentro, usando o pendente.
Aplicando o deslocamento de correção. O movimento de mesa remoto que
aplicará o deslocamento de correção pode ser ativado usando:
6.
O console do ExacTrac
O pendente do ExacTrac (se nenhum console estiver instalado)
7.

Verificação por raios X. Novamente, é possível capturar raios X para ver se o
PTV agora está na posição correta para tratamento.

Página 263

Página 271

8. Realizar tratamento.
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Load Plan/Patient

When in „Select Patient“ Tab ExacTrac
automatically opens corresponding
patient, else open patient manually

Open Patient

When the plan consists of only one
isocenter, this step is skipped

Select Isocenter

ExacTrac checks Plan Consistency
between plan on Treatment
Application and ExacTrac

ExacTrac 6.X

Varian Treatment Application / Console

Fluxo de trabalho padrão de raios X do ExacTrac no Novalis Tx

ExacTrac shows prepared beam and
checks for consistency with selected
isocenter.

Prepare first Beam

Perform manual or automatic PrePositioning to move Couch to center
position.

ExacTrac Shows Status
“Proceed with X-Ray”

Press „X-Ray
Correction“
Acquire X-ray
images

ExacTrac displays calculated correction
shift.

Perform and Finish
Correction

Robotics Dialog automatically comes
up. When Robotics is not enabled, this
step is skipped

Perform Robotics
Tilt Compensation
Move Couch to
treatment position

If ExacTrac shows Status
“Proceed with Verification”
an additional Verification must be
performed (see X-Ray Correction)

Press „X-Ray
Verification“
Acquire X-ray
images

ExacTrac displays calculated
verification shift. If shift exceeds the
verification threshold the user is asked
to apply the shift.

Perform and Finish
Correction

Robotics Dialog automatically comes
up. This step is skipped if verification
was within limits.

Perform Robotics
Tilt Compensation

This step is skipped if verification was
within limits.

Move Couch to
treatment position

ExacTrac shows status „OK“ and
authorizes automatically.

Press „MV Ready“

Press „Beam On“

After treatment for this Beam is
completed, the next Beam is Prepared.

Figura 2
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2.1.2

Fluxo de trabalho para TrueBeam

Etapas do fluxo de trabalho
Etapas

Consulte

Abra o paciente no Linac. O paciente será aberto automaticamente se o Exac1. Trac estiver na aba Select Patient. Se necessário, é possível ajustar configu- Página 129
rações específicas do paciente.
Pré-posicionamento. Isso envolve o alinhamento do PTV ao isocentro do Linac. O sistema calcula como mover a mesa de tratamento de acordo com a
posição de marcadores de corpo ou estrelas, em comparação com sua posi2. ção nas DDRs na tomografia do paciente.
O movimento é ativado dentro da sala de tratamento usando o controle suspenso VMS.

Página 205

Correção por raios X/feixe cônico. É possível adquirir imagens de raios X/
Cone Beam CT para revelar a localização atual exata do PTV e compará-los
3.
com as DRRs a fim de calcular quaisquer deslocamentos necessários para a
posição do paciente.

Página 211

Aplicando a correção rotacional:
• Se estiver usando Robotics 1.0, esta correção poderá ser aplicada dentro da
sala de tratamento usando o controle manual suspenso VMS.
• Se estiver usando Robotics 2.0, esta correção poderá ser aplicada a partir
da área do console usando o console VMS.
4. OBSERVAÇÃO: por motivos de segurança, as correções de inclinação deve- Página 209
rão ser feitas dentro da sala de tratamento quando a cabeça do paciente for
erguida acima de 5 cm na parte da cabeceira da mesa. Nessas situações, o
ExacTrac mostra uma mensagem correspondente e ativa os botões Lock all
do Robotics 2.0. O operador deve entrar na sala de tratamento para desativar
os botões Lock all e ativar a correção de dentro, usando o controle manual
suspenso da mesa TrueBeam.
Aplicando o deslocamento de correção. O movimento de mesa remoto que
aplica o deslocamento de correção pode ser ativado usando:
5.
Console VMS
Controle suspenso VMS

Página 263

Verificação por raios X. Se Proceed with Verification for exibida, você deverá
6. capturar raios X para verificar se o PTV está na posição correta para tratamento.

Página 271

7. Realizar tratamento.
Aviso
O uso do ExacTrac Robotics com um sistema TrueBeam requer que o sistema Varian
LaserGuard esteja ativado. O LaserGuard não deve ser desativado sempre que o ExacTrac
Robotics for ativado de dentro da área do console.
O posicionamento inicial do paciente deverá ter um desvio rotacional vertical inferior a 5 graus,
uma vez que o ExacTrac permite que se faça a atualização ou sobreposição de planos no Linac
somente em um ângulo máximo de 5 graus. Caso contrário, o feixe será exibido de forma
inconsistente na próxima fração (consulte a página 195).
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Load Plan/Patient

When in „Select Patient“ Tab ExacTrac
automatically opens corresponding
patient, else open patient manually

Open Patient

When the plan consists of only one
isocenter, this step is skipped

Select Isocenter

ExacTrac checks Plan Consistency
between plan on Treatment
Application and ExacTrac
ExacTrac shows prepared beam and
checks for consistency with selected
isocenter.

Prepare first Beam

Couch must be at center position.

Enable Motion

ExacTrac 6.X

Varian Treatment Application /Console

Exemplo de fluxo de trabalho ExacTrac para TrueBeam

The Treatment Application receives
the couch motion requests and
displays the target position within the
column „GOTO“

ExacTrac automatically sends couch
motion requests to the Treatment
Application to position the patient in
the isocenter. (Excluding rotation)

The couch moves towards the „GOTO“
values.

After complete couch motion, ETX
checks if the patient is positioned in
isocenter. If so, ADI Positioning Dialog
closes autom. Otherwise up to two
more couch motion requests are sent
ExacTrac Shows Status
“Proceed with X-Ray”

Press „Restart
Positioning“

Press „X-Ray
Correction“
Perform and Finish
Correction

Robotics Dialog automatically comes
up. When Robotics is not enabled, this
step is skipped
The Treatment Application receives
the couch motion requests and
displays the target position within the
column „GOTO“

Enable Motion

The couch moves towards the „GOTO“
values.

ExacTrac automatically sends couch
motion requests to the Treatment
Application to position the patient in
the isocenter. (Including vertical
rotation for the selected beam.)
After complete couch motion, ETX
checks if the patient is positioned in
isocenter. If so, ADI Positioning Dialog
automatically updates the plan values
on Treatment Application and closes.
If not, up to two more couch motion
requests are sent.
If ExacTrac shows Status
“Proceed with Verification”
an additional Verification must be
performed (see X-Ray Correction)

Press „X-Ray
Verification“

ExacTrac authorizes
Automatically.

Press „MV Ready“

Press „Beam On“

Perform Robotics
Tilt Compensation

After treatment for this Beam is
completed, the next Beam is Prepared.

Figura 3
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2.1.3

Fluxo de trabalho para Elekta

Etapas do fluxo de trabalho
Etapas

Consulte

Abra o paciente no MOSAIQ e prepare o primeiro feixe. O paciente será aber1. to automaticamente no iGUIDE e no ExacTrac se o ExacTrac estiver na aba
Select Patient.

Página 129

Pré-posicionamento. Execute posicionamento automático para casos cranianos e posicionamento manual para todos os outros casos. A mudança para
2.
Página 177
posicionamento automático é transferida diretamente para o iGUIDE ou o MOSAIQ.
Correção por raios X. Você pode capturar raios X para revelar a localização
3. atual exata do PTV e compará-los com as DRRs a fim de calcular quaisquer
deslocamentos necessários para a posição do paciente.

Página 211

Aplicando o deslocamento de correção:
• Se você estiver usando o sistema iGUIDE HexaPOD, o ExacTrac exibirá e
transferirá o deslocamento calculado diretamente para o iGUIDE. Consulte a
exibição do iGUIDE para realizar o deslocamento.
4. • Se você estiver usando apenas o sistema MOSAIQ, o ExacTrac exibirá e
Página 269
transferirá o deslocamento calculado diretamente para o MOSAIQ. Consulte
a exibição do MOSAIQ para realizar o deslocamento.
Não insira coordenadas de deslocamento manualmente. Reenvie os deslocamentos em caso de falha na transferência de coordenadas.
Verificação por raios X. Se Proceed with Verification for exibida, você deverá
5. capturar raios X para verificar se o PTV está na posição correta para tratamento a aplicação do deslocamento de correção.

Página 271

6. Realizar tratamento.
Aviso
No caso de uma falha de suspensão de feixe (o feixe de tratamento do Elekta permanece
ativo enquanto o ExacTrac indica uma suspensão de feixe), suspenda imediatamente o
tratamento e não o retome enquanto a funcionalidade de suspensão de feixe correta não
houver sido verificada.
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Exemplo de fluxo de trabalho ExacTrac para Elekta
Open Patient in MOSAIQ and prepare
first beam.

iGUIDE automatically opens
corresponding patient.

ExacTrac

iGUIDE /MOSAIQ/TCS

Open Patient

When in „Select Patient“ Tab ExacTrac
automatically opens corresponding
patient.

ExacTrac checks for consistency with
selected isocenter.

Couch must be at center position.
Bring HexaPOD in Start Position.

Enable Motion

iGUIDE/ MOSAIQ receives the couch
motion requests and displays the
target position. iGUIDE directly
transfers the 3D shift to TCS

For Pre-positioning (Cranial Cases only)
ExacTrac automatically sends couch
motion requests to iGUIDE/ MOSAIQ
to position the patient in the isocenter
(Excluding rotation).

The couch moves towards the target
position.

After complete couch motion, ETX
checks if the patient is positioned in
isocenter. If so, „Send shift“ dialog
closes automatically. Otherwise press
„Send Shift“ again.

ExacTrac Shows Status
Proceed with X-Ray

Press „Send Shift“

Press „X-Ray
Correction“

Perform and Finish
Correction

Enable Motion

iGUIDE/ MOSAIQ receives the couch
motion requests and displays the
target position. iGUIDE might transfer
parts of the shift to TCS and perform
parts of the shift with HexaPOD.

ExacTrac automatically sends couch
motion requests to iGUIDE/ MOSAIQ
to position the patient in the
isocenter. (With iGUIDE including
rotation, MOSAIQ 3D only)

The couch moves towards the target
position.

After complete couch motion,
ExacTrac checks if the patient is
positioned in isocenter. If so, „Send
shift“ dialog closes. Otherwise press
„Send Shift“ again.

If ExacTrac shows Status
“Proceed with Verification”
an additional Verification must be
performed (see X-Ray Correction)

Press „X-Ray
Verification“

ExacTrac clears all inhibits and shows
OK icon.

Perform
Treatment

After treatment for this Beam is
completed, the next Beam is Prepared.

Figura 4
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2.1.4

Evitando colisões

Observações sobre segurança
O movimento de mesa remoto não deverá ser usado se forem usados acessórios que limitam o
espaço livre entre o paciente e o gantry. Acessórios como colimadores cônicos resultam em um
risco maior de colisão; portanto, o movimento de mesa automático deve ser ativado apenas
dentro da sala de tratamento.
Se suspeitar de uma ocorrência de colisão, pare imediatamente a ativação do movimento. Libere
os botões de ativação de movimento no console do ExacTrac ou no pendente na sala de
tratamento.
Se uma execução de teste for necessária para evitar qualquer risco de colisão, certifique-se de
realizar essa execução de teste na posição final de tratamento (i.e., após o deslocamento do
ExacTrac ter sido aplicado).
Peça que os pacientes permaneçam na mesa de tratamento e não se movam até que sejam
autorizados por um membro da equipe clínica.
Aviso
Certifique-se de que, independentemente do posicionamento do paciente pelo ExacTrac,
não haja colisão com o paciente e com nenhuma parte do Linac ou dos acessórios do
Linac durante a rotação do gantry em geral (por exemplo, tratamento com campos e
ângulos de gantry diferentes).
Aviso
Certifique-se de que não haja colisão com o paciente ou com o acessório de fixação/
rastreamento do paciente e com qualquer parte do Linac ou dos acessórios do Linac
durante o posicionamento do paciente.
Aviso
Antes de permitir qualquer movimentação, certifique-se sempre de que haja espaço livre
suficiente entre o paciente e qualquer parte do gantry do Linac. Observe que tanto o gantry
como a mesa podem mover-se, incluindo dispositivos móveis como o Brainlab Robotics.
Existe um risco de colisões!
Aviso
Se acessórios de Linac (p.ex., para tratamentos cônicos) estiverem instalados, certifique-se que existe um mecanismo de recurso de segurança adicional instalado e ativado que
evita potenciais colisões. Se isto não puder ser garantido, não use Robotics devido ao
risco de colisões.
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3

VISÃO GERAL DO
HARDWARE

3.1

Componentes de hardware do ExacTrac

Informações gerais
O sistema ExacTrac está disponível em várias configurações e versões. Os componentes de
hardware variam dependendo de sua escolha de configuração de hardware e software. Para
obter informações adicionais, entre em contato com o suporte da Brainlab.
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3.1.1

Componentes do sistema infravermelho

Informações gerais
A configuração padrão de rastreamento por infravermelho do ExacTrac inclui os seguintes
componentes.

Gabinete e estação de trabalho

②

①

Figura 5
Nº

Componente

Função

①

Estação de trabalho do
ExacTrac

Consulte a página 68.

②

Gabinete da estação de
trabalho

Contém a estação de trabalho junto com os cabos de alimentação, os dispositivos de segurança elétrica, a eletrônica de
controle, etc.

A estação de trabalho deve ser desligada uma vez por semana, no mínimo. Informações
adicionais sobre segurança elétrica são fornecidas na página 64.
O sistema de ar condicionado deve ter a capacidade de manter uma temperatura constante na
sala.

Câmera de infravermelho e de vídeo
A câmera é sempre montada no teto, ao pé da mesa. A câmera de infravermelho Polaris Spectra
precisa de um período mínimo de cinco minutos para aquecimento. Durante esse período, a
câmera não envia dados e não é possível realizar calibrações e tratamentos. Ligue a câmera de
infravermelho cinco minutos antes do uso, no mínimo. Para fazer isso, pressione o botão System
On no gabinete do computador ou no console do sistema.
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①

②

③
Figura 6

Nº

Componente

Função

①

Câmeras

Sistema de câmera pré-calibrado.

②

Lentes infravermelhas

Rastreia a posição do paciente com esferas marcadoras reflexivas.

③

Lente de vídeo

Fornece uma imagem de vídeo do paciente.

Aviso
A câmera de infravermelho Polaris Spectra precisa de um período mínimo de cinco
minutos para aquecimento.

Câmera de infravermelho e de vídeo (TrueBeam)
Para sistemas instalados em Linacs TrueBeam, a câmera está instalada na mesma montagem
que a câmera similar dos sistemas de rastreamento da Varian Medical Systems.

Figura 7

Observações sobre segurança
Diferentes sistemas infravermelhos podem influenciar uns aos outros. Não use sistemas
infravermelhos diferentes ao mesmo tempo. Dispositivos médicos infravermelhos de outros

Manual do Usuário Clínico Rev. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5

45

Componentes de hardware do ExacTrac

fabricantes poderão ser utilizados com o ExacTrac apenas se eles forem especificados pela
Brainlab. O uso de dispositivos médicos infravermelhos não autorizados pode afetar de maneira
adversa a segurança ou a eficácia do ExacTrac ou outro sistema e colocar em risco a segurança
do paciente, do usuário e/ou do ambiente.
Aviso
O sistema de câmera não deve ser usado após ter sido danificado ou algo ter esbarrado
nele. O serviço de atendimento da Brainlab deve ser informado.
Aviso
Não toque o paciente e a câmera ao mesmo tempo.

Monitor

①

Figura 8
Nº

①

Componente

Função

Fornece controle de software na sala de tratamento. O moniMonitor com tela sensível tor pode ser acoplado à parede ou ao teto da sala de trataao toque de 19 polegamento.
das
A resolução do monitor é de 1.024 x 1.090.

OBSERVAÇÃO: em relação a monitores montados no teto: para evitar que o paciente ou o
operador se machuquem em decorrência de colisão, sempre traga o monitor para a posição de
estacionamento. Ao posicionar o monitor, tome cuidado para evitar colisões com qualquer outro
equipamento.
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3.1.2

Acessórios de rastreamento por infravermelho

Esferas marcadoras de corpo e soquetes de marcadores

①

②

③
Figura 9

Nº

Componente

Função

①

Ativar o rastreamento infravermelho. Elas são acopladas aos
Esfera marcadora de corsoquetes dos marcadores ou à estrela de posicionamento de
po
radiocirurgia frameless.

②

Eles são acoplados aos locais adequados na pele do paciente usando adesivos.
Soquetes de marcadores Novos adesivos deverão ser usados se os soquetes de marcadores tiverem que ser reutilizados (para o mesmo paciente). Consulte a página 98 e a página 180.

③

Adesivos

Eles podem ser acoplados aos soquetes de marcadores para
que sejam utilizados diversas vezes no mesmo paciente.

Esferas marcadoras reflexivas

①

Figura 10
Nº
①

Componente

Função

Esfera marcadora reflexi- Acoplada à estrela de posicionamento e ao fantoma de isova
centro para permitir o rastreamento por infravermelho.
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3.1.3

Acessórios de aquisição de imagens

Esferas marcadoras de corpo e soquetes de marcadores

①

③

②
Figura 11

Nº

Componente

Função

①

Marcador de corpo de TC

Autodetectado dentro da tomografia. Eles são acoplados a
soquetes de marcadores.

②

Marcador de corpo reflexivo de TC

Autodetectado dentro da tomografia e adequado para rastreamento por infravermelho. Eles são acoplados a soquetes de
marcadores.

③

Eles são acoplados aos locais adequados na pele do paciente usando adesivos.
Soquetes de marcadores Novos adesivos deverão ser usados se os soquetes de marcadores tiverem que ser reutilizados (para o mesmo paciente). Consulte a página 98 e a página 180.

Componentes de Radiocirurgia Frameless
Os Componentes de Radiocirurgia Frameless são utilizados para rastrear a posição do
paciente durante tratamentos cranianos, para que ela possa ser mapeada em dados de imagens
adquiridas. Este sistema somente pode ser utilizado em combinação com a correção por raios X
(consulte a página 50).
Os Componentes de Radiocirurgia Frameless são descritos no Manual do Usuário de
Hardware do Sistema de Suporte ao Paciente e na página 181.

②

①

Figura 12
Nº
①

48

Componente

Função

Permite o rastreamento do paciente em todos os ângulos paEstrela de Posicionamendrão de rotação da mesa. Sua estrutura em fibra de carbono
to de Radiocirurgia Fratambém assegura ótima radiotransparência e mínimo acúmumeless
lo de dosagem durante o tratamento do paciente.
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Nº

②

Componente

Função

Conjunto de Máscara
SRS sem Arco

Permite o posicionamento seguro e reproduzível do paciente
entre as frações.
(O ExacTrac não é compatível com sistemas de máscaras
cranianas padrão.)

OBSERVAÇÃO: a estrutura de fibra de carbono da Estrela de posicionamento de radiocirurgia
frameless possui uma espessura de parede média de 1,4 mm, que é equivalente a 2 mm de
água. Com base nas modalidades de tratamento e nos parâmetros, deve ser individualmente
determinado se a estrutura deve permanecer no paciente durante a irradiação real ou se deve ser
removida. A remoção da estrela durante o tratamento impossibilita a execução de verificações
intrafrações. Como regra geral, a Brainlab recomenda que a estrela seja mantida instalada
durante a irradiação.

Posicionamento de estrelas para tratamentos extracranianos

①
Figura 13
Nº
①

Componente

Função

Estrela de posicionamento do ET

Esta estrela de fibra de carbono pode ser usada para tratamentos extracranianos padrão.

Consulte a página 184.
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3.1.4

Componentes de raios X

Informações gerais
Quando você adquire a configuração opcional de raios X do ExacTrac, o equipamento descrito a
seguir é fornecido em adição aos componentes padrão de rastreamento por infravermelho.
Com a configuração do ExacTrac X-ray, seus pacientes podem se beneficiar da maior precisão e
segurança oferecidas pelas funções de correção e verificação por raios X do ExacTrac.
Consulte também a página 66 e a página 78.

Gerador de raios X com dois geradores

①
Figura 14
Nº

①

Componente

Função

Gerador de raios X com
dois geradores

Alimenta os dois tubos de raios X usados para criar imagens
de correção e Verificação por raios X para posicionamento do
paciente. É fornecido em dois gabinetes separados, conectados por cabos. Com os dois geradores, as imagens de raios
X podem ser adquiridas quase simultaneamente com os dois
tubos de raios X.

Observação de segurança
Nunca coloque objetos sobre a tela de ventilação do gabinete do gerador. O manuseio
inadequado pode resultar em superaquecimento e em danos ao gerador.
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Gabinete de piso de raios X de 12 pol.

①

②

③
Figura 15
Nº

Componente

Função

Gabinete de piso de 12
pol.

Contém o tubo de raios X. Duas caixas são rebaixadas no piso, uma em cada lateral do Linac.

②

Tubo de raios X

Gera imagens de raios X para verificar a precisão de posicionamento do paciente.
Olhando de frente para o Linac, o tubo da esquerda é definido como Tube 1 e o tubo da direita como Tube 2.

③

Colimador de raios X

Assegura que a radiação emitida pelo tubo exclusivamente
cubra a área sensível do detector do painel plano.

①
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Caixas de piso e tubos de raios X

②

①

③
Figura 16
Nº

Componente

Função

Caixa de piso

Contém o tubo de raios X. Duas caixas são instaladas sobre
o piso, uma em cada lateral do Linac.

②

Tubo de raios X

Gera imagens de raios X para verificar a precisão de posicionamento do paciente.
Olhando de frente para o Linac, o tubo da esquerda é definido como Tube 1 e o tubo da direita como Tube 2.

③

Colimador de raios X

Assegura que a radiação emitida pelo tubo exclusivamente
cubra a área sensível do detector do painel plano.

①
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Gabinete de piso de raios X de 17 pol.

②

①

③
Figura 17
Nº
①

②

③

Componente

Função

Gabinete de piso de 17
pol.

Contém o tubo de raios X. Duas caixas são instaladas no piso, uma em cada lateral do Linac.

Tubo de raios X

Gera imagens de raios X para verificar a precisão de posicionamento do paciente.
Olhando de frente para o Linac, o tubo da esquerda é definido como Tube 1 e o tubo da direita é definido como Tube 2.

Colimador de raios X

Assegura que a radiação emitida pelo tubo exclusivamente
cubra a área sensível do detector do painel plano.
O colimador mostrado aqui é instalado apenas em atualizações para sistemas já instalados.
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Console do ExacTrac para dois geradores

②
①

③

④

⑦

⑥
⑧

⑤

⑨
Figura 18
Nº

54

Componente

Função

①

Ligar sistema

Inicia o sistema.

②

Indicador de sistema em
espera

A luz laranja indica quando a energia do prédio está disponível.

③

Indicador de energia do
sistema

A luz verde indica quando o sistema está ligado.

④

Desligar sistema

Encerra o sistema.

⑤

Aquisição de imagem de
raios X

Captura uma imagem de raios X. A luz verde do anel indicador acende quando uma imagem de raios X pode ser capturada.

⑥

Início de sequência fluoroscópica

Inicia uma sequência fluoroscópica de raios X. O anel indicador é iluminado em verde quando uma sequência fluoroscópica pode ser iniciada.

⑦

Parada da sequência fluoroscópica

Para uma sequência fluoroscópica de raios X. A luz laranja
do anel indicador pisca quando uma sequência fluoroscópica
está em execução.

⑧

Luz de advertência de ra- A luz laranja acende quando uma imagem de raios X é captudiação
rada.

⑨

Ativação de movimento

Ativar o movimento automático da mesa.
A luz verde dos anéis indicadores acende quando o movimento automático da mesa é possível.

Sinalizador sonoro de
raios X

Emite um bip quando uma imagem de raios X é capturada.
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Painéis planos

①
②
Figura 19
Nº

Componente

Função

①

Painel plano

②

Painel plano e raios X

O ExacTrac é equipado com dois detectores de silício amorfo
(aSI) de painel plano.
Os painéis planos registram as imagens de raios X geradas
utilizando os tubos de raios X.
Dois painéis planos são montados no teto, uma em cada lado
da mesa de tratamento.
Consulte a página 355.
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3.1.5

Componentes para posicionamento melhorado do paciente

ExacTrac Robotics

①

Figura 20
Nº

①

56

Componente

Função

ExacTrac Robotics
montado na mesa

O sistema opcional ExacTrac Robotics é montado entre o
Tampo de Mesa e a mesa e compensa automaticamente os
desvios na posição de rotação do paciente. Consulte o Manual do Usuário de Hardware, Sistema de Suporte ao Paciente e a página 283.
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3.1.6

Componentes para calibração e verificação do sistema

Fantoma de Isocentro do ET

①

Figura 21
Nº

①

Componente

Função

Fantoma de Isocentro do
ET

Permite a calibração do isocentro com lasers do Linac. Consulte a página 328.
Ele contém uma esfera de tungstênio no centro, alinhada com
as gravações do laser. A esfera pode ser usada para verificação diária. Consulte a página 346.

Aviso
O Fantoma de Isocentro não foi projetado para uso no Teste de Winston Lutz ou para
alinhar os lasers de parede.

Fantoma de calibração de raios X

①
Figura 22
Nº
①

Componente

Função

Fantoma de Calibração
de Raios X do ET

Usado para calibrar o sistema de aquisição de imagens de
raios X para assegurar a correção e verificação precisa do
posicionamento do paciente. Consulte a página 332.
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Fantoma de verificação do ExacTrac

①
Figura 23
Nº
①

58

Componente

Função

Fantoma de verificação
do ExacTrac

Esta réplica opcional equivalente óssea da seção pélvica em
material equivalente ao tecido é usada para controle da qualidade e treinamento de terapeutas.
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3.2

Estação de trabalho de preparação/revisão/
distribuição de dados do ExacTrac

Informações gerais
A Estação de trabalho de preparação/revisão/distribuição de dados do ExacTrac permite
preparar dados individuais do paciente para o processo de IGRT do ExacTrac X-ray sem
interferência no uso clínico do sistema ExacTrac. Isso inclui:
• A importação de dados do paciente via DICOM, e a definição de configurações IGRT
adequadas para um paciente individual.
• A revisão de dados de histórico de configuração e parâmetros do ExacTrac sem bloqueio do
sistema ExacTrac.
• Uma segunda licença de software do ExacTrac.
• Banco de dados global (configuração do servidor) e acesso a todos os dados do paciente
IGRT entre múltiplos sistemas ExacTrac.

Requisitos
O sistema de Preparação e Revisão:
• Exige o sistema ExacTrac 6.2
• Recomendado: Software de Revisão e Aprovação de IGRT (módulo separado)

Configuração do sistema
O sistema deve ser instalado por um engenheiro de serviço da Brainlab que fará todas as
configurações necessárias. Para iniciar o sistema:
Etapas
1.

Ligue a chave de início na parte traseira da unidade.

2.

Pressione o botão de alimentação na frente da unidade.

3.

Ligue o monitor.

4.

Siga o procedimento descrito na página 110 para iniciar o software ExacTrac.

Proteção de dados - Confidencialidade e proteção contra acesso não autorizado
No software ExacTrac os dados do paciente são identificados pelo nome do paciente e por um ID
exclusivo. Por essa razão, tais dados devem ser manuseados de acordo com a legislação de
confidencialidade relevante e devem ser protegidos contra acesso não autorizado.
Aviso
A estação de trabalho deve ser adequadamente protegida contra acesso público ou deve
ser instalada em um local que possa ser permanentemente supervisionado. O hospital é
responsável por garantir a segurança da estação de trabalho.
O sistema operacional Windows fornece autenticação de usuário, que protege contra o acesso
não autorizado aos dados do paciente. Todas as informações de login e senha devem ser
manuseadas pelo administrador da rede do hospital, e todo o pessoal que opera o sistema deve
ser instruído a efetuar logoff do sistema após a utilização. Um protetor de tela protegido por
senha é implementado para fornecer segurança adicional.
Para proteção contra perda de dados do paciente, o backup de dados do paciente deve ser feito
em DVD/CD ou armazenado no sistema de arquivamento da rede.
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Aviso
Não use o gravador de DVD/CD interno para fazer backup de dados importantes do
paciente. A integridade de dados duráveis de DVDs e CDs não pode ser garantida devido a
limitações de tecnologia. Como os dados confidenciais do paciente são armazenados no
disco rígido da estação de trabalho, esses dados devem ser apagados de forma segura, ou
o disco rígido deve ser fisicamente destruído antes do descarte do sistema.
Aviso
Simplesmente apagar os dados do disco rígido não fornece proteção suficiente contra a
recuperação de dados. Utilize um aplicativo de software dedicado para evitar que os dados
sejam recuperados.
Os novos usuários criados devem fazer parte do “Grupo de usuários do ExacTrac”, para
que tenham funcionalidade completa.

Vista frontal

①

③
②

Figura 24
Nº

60

Componente

①

Unidade de DVD/CD/RW

②

Botão de alimentação

③

Conectores USB (2x)
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Vista posterior

①
③

②
④
⑤

⑦

⑥

⑧
⑨⑩
⑪

Figura 25
Nº

Componente

①

Adaptador AC com chave de alimentação

②

Conector do teclado

③

Conector do mouse

④

VGA na placa (desativada)

⑤

Porta paralela (desativada na BIOS)

⑥

Conectores USB (4x)

⑦

Conector de rede 1

⑧

Conector de rede 2 (desativada na BIOS)

⑨

Conector do microfone

⑩

Conector de saída de som

⑪

Porta DVI da placa gráfica
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Como limpar o sistema
Etapas
1.

Encerre o sistema e desligue toda a alimentação e chaves do equipamento.

2.

Desconecte o sistema da fonte de alimentação.

3.

Limpe o gabinete do sistema, o mouse, o teclado e a superfície do monitor usando um
tecido seco.

Aviso
Não use procedimentos manuais ou automáticos de limpeza e desinfecção!
Aviso
Não esterilize os componentes do sistema!
Aviso
Assegure que não ocorra a entrada de líquidos nos componentes do sistema, pois isso
poderia danificar os componentes e/ou a eletrônica!

Especificação de alimentação da estação de trabalho
Especificação
Voltagem de operação máxima

100-127 V
200-240 V

Frequência

50-60 Hz detecção automática

Classificações da entrada de alimen7A
tação

Observações sobre segurança
Aviso
Somente funcionários autorizados da Brainlab podem instalar software e hardware nos
sistemas da Brainlab. O usuário não pode instalar nem remover nenhum aplicativo de
software ou componente de hardware. Se for instalado um antivírus em cooperação com
um funcionário da Brainlab, este deverá ser configurado de acordo com as
recomendações da Brainlab.
Aviso
Antes de usar o sistema, todos os usuários devem participar de um programa de
treinamento a ser aplicado por um representante da Brainlab, com o objetivo de garantir o
uso seguro e correto do sistema.
Aviso
Os componentes de sistema e os instrumentais acessórios do ExacTrac devem ser
operados apenas por equipes médicas treinadas.
Aviso
O Estação de trabalho de preparação de dados/revisão/distribuição do ExacTrac deve ser
usado apenas em combinação com um ou mais Sistemas ExacTrac.

62

Manual do Usuário Clínico Rev. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5

VISÃO GERAL DO HARDWARE

Aviso
Não bloqueie ou cubra os slots na tampa ou no gabinete do sistema ou em outro
equipamento enviado como o monitor. O ar deve poder circular através desses slots para
assegurar que o sistema opere adequadamente e não superaqueça.
Aviso
Não coloque o sistema próximo ou sobre um radiador ou registro de aquecedor ou sob luz
solar direta. Coloque o sistema em um gabinete pequeno apenas se for fornecida uma
ventilação adequada.
Aviso
Para assegurar a ventilação adequada, um espaço mínimo de 200 mm é necessário à
esquerda, à direita, acima, na frente e atrás.
Aviso
Perigo de choque elétrico ou incêndio: Não use cabos danificados (isolamento
danificados, fio descascado).
Aviso
Em caso de emergência (como gabinete ou cabos danificados, penetração de líquidos ou
corpos estranhos), desligue o sistema imediatamente, remova o conector de alimentação e
entre em contato com o suporte da Brainlab.

Segurança do laser
Aviso
Unidade/gravador de DVD/CD: É perigoso olhar diretamente para esse feixe de laser. Não
remova nenhuma tampa da unidade.
Aviso
Não olhe diretamente no laser do mouse.
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3.3

Eletrônica do sistema ExacTrac

3.3.1

Notas gerais sobre segurança elétrica

Informações regulatórias básicas
Todos os componentes do sistema ExacTrac localizados nas proximidades do paciente atendem
aos requisitos de segurança para dispositivos e sistemas médicos elétricos, seja como resultado
de certificação individual ou como resultado de medições de instalação adicionais específicas. Os
procedimentos nos dois casos são geralmente derivados da Medical Device Directive 93/42/EEC
e são implementados de acordo com os seguintes padrões:
• IEC 60601-1. [Equipamento eletromédico - Parte 1 Requisitos gerais de segurança]

Recursos de segurança
Dois recursos principais de segurança são implementados no sistema ExacTrac para garantir a
segurança do paciente, de acordo com as normas IEC 60601-1:
• Um transformador de isolamento com qualidade médica, que assegura o isolamento galvânico
de todos os componentes do sistema elétrico da alimentação principal, protegendo assim o
sistema contra sobretensões da alimentação principal.
• Um aterramento de proteção integrado que fornece equalização de potencial para o sistema e
seus componentes, para que a fuga de corrente seja mantida em um nível mínimo.

Especificações de energia
O sistema ExacTrac possui os seguintes requisitos de alimentação:
• consumo nominal de energia: 400 W (contínuo)
• 3,15 kVA (entrada de alimentação nominal máxima)
• de 100 a 240 VCA, monofásico
O Gerador de raios X duplo possui os seguintes requisitos de energia:
• 65 kVA (entrada de alimentação nominal máxima)
• de 200 a 480 VCA, trifásico

Procedimento no caso de problemas de funcionamento críticos
Em caso de um problema de funcionamento elétrico, siga o procedimento de emergência
estabelecido.
Aviso
Apenas pessoas treinadas em procedimentos de combate a incêndio devem tentar apagar
um incêndio elétrico. Um incêndio elétrico somente deve ser extinto utilizando um extintor
de incêndio adequado. Não se deve utilizar água em nenhuma circunstância.
Aviso
No caso de falhas de funcionamento, descontinue o tratamento imediatamente e entre em
contato com seu especialista de suporte da Brainlab.

Restrições de conexão
Aviso
Não conecte equipamentos diversos às interfaces de dados do ExacTrac ou ao trilho de
alimentação integrado. Apenas equipamentos especificados pela Brainlab podem ser
conectados ao sistema.
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Aviso
Não conecte os componentes do sistema ExacTrac diretamente à fonte de energia
principal. Para garantir a segurança elétrica tanto para o usuário quanto para o paciente,
os componentes do sistema ExacTrac podem somente ser alimentados por meio do trilho
de alimentação integrado.
Aviso
O equipamento adicional conectado ao equipamento eletromédico deve estar em
concordância com os respectivos padrões IEC ou ISO (como por exemplo, IEC 60950 para
equipamento de processamento de dados e IEC 60601-1 para equipamento médico). Além
disso, todas as configurações devem estar em concordância com os requisitos para
sistemas elétricos médicos (consulte a IEC 60601-1-1 ou a cláusula 16 da terceira edição
da IEC 60601-1, respectivamente). Qualquer pessoa que conectar um equipamento
adicional ao equipamento eletromédico estará configurando um sistema médico e, dessa
forma, será responsável pela conformidade do sistema com os requisitos para sistemas
eletromédicos. Observe que as leis locais têm prioridade sobre os requisitos mencionados
acima. Em caso de dúvida, consulte seu representante local ou o departamento de serviço
técnico.
Aviso
Nenhum dispositivo médico da Brainlab pode ser alimentado por meio de uma tomada
múltipla. Se utilizar uma tomada elétrica com vários soquetes, o cliente estará criando um
sistema eletromédico e, dessa forma, será exclusivamente responsável pelo sistema
criado.

Restrições ambientais
Aviso
O gerador de raios X EDITOR HFe não deve ser operado em áreas com gases
combustíveis. Observe as regulamentações aplicáveis relacionadas à formação de
misturas perigosas de gases inflamáveis durante a limpeza e o tratamento de pacientes. O
dispositivo não pode ser operado em áreas sujeitas a riscos de explosões. Não deve ser
operado nas proximidades de líquidos, anestésicos inflamáveis, agentes desinfetantes,
jatos de aerossol ou em ambientes com muito oxigênio.

Notas sobre compatibilidade eletromagnética
Aviso
O ExacTrac foi certificado de acordo com a norma IEC 60601-1-2 (EN 55011, Classe A).
Embora atenda aos limites de emissão requeridos para dispositivos médicos, esse sistema
pode induzir interferência eletromagnética em dispositivos médicos e não médicos ou
perturbar a comunicação por rádio. No caso de ocorrer interferência eletromagnética, o
operador deverá tomar as seguintes medidas:
• Reposicionar ou transferir o(s) dispositivo(s) afetado(s).
Aumentar a distância entre o equipamento e o dispositivo afetado.
• Acoplar o dispositivo afetado a uma fonte de alimentação diferente.
• Entrar em contato com o suporte da Brainlab para obter orientações adicionais.
Aviso
Não opere o ExacTrac em caso de suspeita de interferência eletromagnética.
Aviso
A Brainlab não é responsável por interferências causadas pelo uso de cabos
interconectados diferentes dos recomendados.
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3.3.2

Segurança elétrica com o gerador de raios X

Procedimento em caso de falhas do sistema
Aviso
Se o software do ExacTrac ou o console do gerador exibir um aviso do gerador ou uma
mensagem de erro, a unidade de raios X não poderá mais ser utilizada, dependendo do
tipo de erro. Siga as instruções/ações para cada erro específico, conforme descrito nas
instruções de operação do gerador. Se as ações não forem executadas pelo operador, o
gerador estará sujeito a danos adicionais.

Segurança do usuário
Aviso
Mesmo se o sistema estiver desligado, a voltagem continua aplicada no gerador de raios X
no gabinete de alimentação, nas conexões da fonte de alimentação e nos circuitos de
controle. Para evitar lesões graves ou morte, apenas técnicos treinados podem remover os
painéis do gabinete ou trocar os tubos de raios X.

Informações adicionais
Consulte a página 406.
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3.3.3

Distribuição de energia do ExacTrac

Informações gerais
No sistema ExacTrac, a energia é distribuída pelo gabinete da estação de trabalho. Um gerador
de raios X com uma fonte de alimentação separada também é fornecido quando o sistema
ExacTrac inclui a configuração de raios X opcional.

Gabinete da estação de trabalho

①
Figura 26
Nº

①

Componente

Função

Gabinete da estação de
trabalho

Fornece a energia geral para os componentes eletrônicos do
ExacTrac e os painéis planos.
Somente o ExacTrac Robotics é alimentado por bateria durante o uso.
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3.3.4

Painéis de operação do ExacTrac

Informações gerais
Assim como a estação de trabalho e os cabos de alimentação, o gabinete da estação de trabalho
do ExacTrac também contém vários painéis de operação e conexão.

Painel de controle do transformador

①

③

②

④

⑤

Figura 27
Nº

Componente

Função

①

Chave de fusível da entrada principal

Esta chave regula se a fonte de alimentação do edifício está
disponível para o sistema.

②

Indicador BUILDING POWER

Isso indica se a fonte de alimentação do edifício está disponível.

③

Disjuntor da corrente de
fuga de aterramento

Fornece proteção contra corrente de fuga.

④

Chaves de fusíveis de
circuito

Fornecem proteção contra sobrecarga do circuito.

⑤

Indicador de sistema ativado

Quando o sistema é ligado ao painel de controle do sistema
(veja a seguir), essa luz indicadora acende.

Painel de Controle do Sistema ExacTrac

①

②

③

④

Figura 28
Nº
①
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Componente

Função

Indicador BUILDING POWER

Acende quando a alimentação do prédio está disponível.
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Nº

Componente

Função

②

Botão SYSTEM ON

Liga a alimentação do sistema, fornecendo eletricidade a todos os componentes do sistema (consulte a página 105).

③

Botão SYSTEM OFF

Desliga a alimentação do sistema (consulte a página 307).

④

Botão COMPUTER
ON/OFF

Reinicia a estação de trabalho do ExacTrac.

OBSERVAÇÃO: o sistema também pode ser iniciado e desligado no Console do ExacTrac
(consulte a página 54).

Eletrônica do rack do ExacTrac
A Eletrônica do Rack do ExacTrac é a interface do sistema com os componentes externos,
para intertravamento e manipulação de segurança contra falha e para o modo de manutenção do
gerador. Ela também mostra os LEDs de diagnóstico.
Para ExacTrac Versões 6.0 a 6.2.1:

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑦

⑧

⑧

Figura 29
For ExacTrac Versão 6.5:

①

②

③

④

⑤

⑥
Figura 30

Componente

Função / Uso

①

Alimentação do ExacTrac

Conectada à alimentação do gabinete. Fornece alimentação
às outras inserções.

②

Intertravamento (ILK)

Analisa os sinais de entrada de intertravamento e os transmite aos outros insertores (consulte a página 71).

③

COM

Conecta a estação de trabalho ao sistema ExacTrac.

④

Robotics

Conecta o Robotics ao sistema ExacTrac.

Nº
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Nº

Componente

Função / Uso

⑤

Raios X

Conecta o gerador de raios X e o sistema de aviso de raios X
ao sistema ExacTrac.

⑥

Mesa

Conecta a mesa ao sistema ExacTrac.

⑦

Extensão com status do
feixe de ILK (intertravamento)

Interface com status MV do Linac (somente em Clinacs Varian).

⑧

Insertor do Linac do
ExacTrac (ET Lin)

Usado em combinação com os Linacs Elekta (veja a seguir).

Insertor do Linac do ExacTrac (ET LIN)
O insertor ET LIN é usado em combinação com os Linacs integrados Elekta. Ele permite inibir a
função “Beam On” no Linac se o ExacTrac não tiver limpado seu status de intertravamento.

①
③

②
⑤
⑥

⑦

④

Figura 31
Nº

Componente

Função / Uso

①

DIAG

Indicador de erro
Vermelho: ocorreu um erro de hardware interno.

②

POWER

Verde: o insertor LIN está alimentado corretamente.

③

ACTIVE

Indica atividade interna.

Chave de Desvio

On: permite que o feixe do acelerador linear seja ativado a
qualquer momento pelo operador do Linac. Deve ser configurada como On se o ExacTrac não estiver sendo usado para
tratamento, i.e., para realizar o desvio do intertravamento do
ExacTrac.
Gated: esta é a posição padrão quando o ExacTrac é usado
com um Linac integrado Elekta. Isso permite que o ExacTrac
ative ou desative automaticamente um intertravamento de
suspensão de feixe, dependendo da posição do paciente.

④
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Nº

Componente

Função / Uso

⑤

STATUS

Verde: feixe permitido. O ExacTrac permite o estado de “feixe
ativado” ou a Chave de Desvio é configurada como On.
Desligado: O ExacTrac inibe ativamente a função de “feixe
ativado” e a Chave de Desvio é configurada como Gated.
Esta função também é desativada quando não há alimentação no sistema.

⑥

RxD

Mostra a comunicação a partir da estação de trabalho do
ExacTrac (Recepção).

⑦

TxD

Mostra a comunicação para a estação de trabalho do ExacTrac (Transmissão).

OBSERVAÇÃO: se o modo do acelerador linear permanecer configurado como Gated devido a
um erro de hardware ou software, não será mais possível ativar o feixe do Linac. Nesses casos,
reinicialize o software ExacTrac ou coloque manualmente a chave na posição On para concluir o
tratamento.

Insertor ILK do ExacTrac

①

②
③

④
Figura 32
Nº

Componente

①

LEDs de diagnóstico

②

LED POWER

③

LED DIAG (desativado em condições normais)

④

EXT ILK customizado

O Insertor ILK do ET pode ser usada para conexão de sinais customizados opcionais. Ela é
fornecida com um plugue terminal correspondente, incluindo duas pontes de curto-circuito
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montadas. Além disso, o conector é galvanicamente separado do ExacTrac. Os sinais
opcionalmente conectáveis são:
• Luz indicadora customizada: Isto proporciona uma luz indicadora específica do cliente em vez
da Luz Indicadora do ExacTrac da Brainlab. A luz indicadora customizada é conectada ao EXT
ILK. O conector fornece dois pinos normalmente abertos de um relé, que entram em curto-circuito quando o ExacTrac acende a luz indicadora.
• Contato de porta: Um dispositivo que detecta a entrada de uma pessoa em uma sala de
tratamento como, por exemplo, um contato de porta ou uma barreira de luz, pode ser
conectado ao EXT ILK. A configuração padrão da interface espera um contato de chave
normalmente aberto de perfil baixo, mas a interface pode ser configurada como uma entrada
de 12 V ativa alta.
• Desligamento de emergência: Uma segunda instalação de desligamento de emergência
customizada na sala de tratamento pode ser conectada ao EXT ILK. A configuração padrão da
interface espera um contato de chave normalmente aberto de perfil baixo.
A conexão customizada com EXT ILK deve ser aprovada pelo suporte da Brainlab.
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3.3.5

Interface de mesa para mesas Varian ETR/Varian Exact

Informações gerais
Se estiver utilizando uma mesa Varian ETR ou Exact junto com o hardware Varian Clinac
adequado, você tem a opção de adquirir o posicionamento automático de mesa:
• A mesa pode ser ajustada para a posição necessária, conforme calculado pelo software
ExacTrac.
• Proporciona uma otimização do posicionamento com o ExacTrac Robotics (consulte a página
283).

Interface da mesa

③

④

②

⑤

①

Figura 33
Nº

Componente

Função

①

ET HANDPENDANT
CLEARANCE

Indica que o usuário libera com o controle suspenso.

②

ET HANDPENDANT ACTIVE

Indica que o controle suspenso está ativado.

③

POW ET

Indica a alimentação do lado do ExacTrac.

④

POW VMS

Indica a alimentação do lado da mesa Varian.

⑤

DATA

Indica que os dados são transmitidos para a Mesa Varian.

Para usar o controle suspenso, a interface da mesa tem que estar conectada ao plugue do
controle suspenso da mesa.

Observações sobre segurança
Aviso
Ao executar o posicionamento automático de mesa a partir da sala de controle, observe o
processo de posicionamento com cuidado nos monitores de vídeo e siga os indicadores
de posicionamento na tela. Se o movimento da mesa for excessivo (a mesa claramente se
move a uma distância substancialmente maior que o deslocamento necessário), e/ou a
posição do paciente exibida dentro do ExacTrac não mudar durante o movimento da mesa,
o processo de posicionamento deverá ser executado apenas de dentro da sala de
tratamento.
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O posicionamento automático de mesa deve ser realizado apenas se o usuário tiver uma
visão desobstruída do paciente. Mantenha-se afastado de peças móveis.
As versões de software do Varian Clinac mais antigas do que a versão 5.4 não são
suportadas pelo módulo de posicionamento automático. Entre em contato com seu
representante Varian local para atualização, se for aplicável.
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3.3.6

Controle manual suspenso do ExacTrac

Controle manual suspenso

②
①
Figura 34
Nº

Componente

Função
Usado para ativação do movimento da mesa e do Robotics.
Para permitir a movimentação, retire o controle suspenso do seu suporte da mesa e pressione os dois botões simultaneamente.
Quando acabar de usar o controle suspenso, coloque-o novamente
no suporte.
O gancho ② pode ser usado para prender o controle suspenso ao trilho lateral da mesa ou ao suporte do controle suspenso.

①

Controle manual
suspenso

OBSERVAÇÃO: o controle manual suspenso do ExacTrac deve
estar localizado no trilho da mesa ou no suporte do controle suspenso se não estiver sendo usado.

Aviso
O controle manual suspenso do ExacTrac deve ser posicionado de maneira que o paciente
não possa alcançá-lo durante o tratamento. Para mesas Varian: O controle manual
suspenso do ExacTrac deve ser colocado no suporte do controle da mesa. Os controles
manuais suspensos da Varian ou de outros fabricantes devem ser posicionados de
maneira que o paciente não possa alcançá-los durante o tratamento.
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Aviso
Não pressione os botões de ativação de movimento no Console do ExacTrac ou no
controle manual suspenso do ExacTrac para permitir a movimentação do paciente durante
feixe ativo MV ou kV.
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3.3.7

Movimento da mesa para Linacs Varian TrueBeam

Informações gerais
Se estiver usando uma mesa Varian TrueBeam, é possível comprar o posicionamento de mesa
automático. Para controle automático de mesas TrueBeam, nenhum hardware adicional é
necessário.
Os Linacs TrueBeam possuem uma interface de software (ADI - Interface de Dispositivo Auxiliar)
que pode ser usada pelo sistema ExacTrac para correção automática da posição da mesa
(consulte a página 205).
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3.4

Manuseio do equipamento de raios X

3.4.1

Segurança de radiação básica

Segurança básica
Na configuração do ExacTrac X-ray, o equipamento radiológico é parte de seu sistema. A
utilização segura desse equipamento somente poderá ser garantida se:
• O equipamento de raios X for utilizado em um ambiente médico adequadamente blindado.
• O sistema for operado por pessoal qualificado, familiarizado com diagnósticos radiológicos,
com a operação do gerador de raios X e com os requisitos de segurança de radiação para
tratamentos de radiação clínica.
• As instruções de segurança relevantes forem observadas.
Aviso
Há perigos graves na operação de um equipamento de raios X. Pessoas não autorizadas
não podem operar o equipamento de raios X. O cliente é responsável por assegurar que os
requisitos de regulamentação local sejam observados durante a instalação ou operação do
equipamento. O equipamento de raios X deve ser operado apenas de acordo com as
informações de segurança e instruções adicionais fornecidas tanto pelo fabricante
terceirizado quanto pelas autoridades de segurança competentes.
Aviso
Apenas pessoal qualificado pode operar ou fazer a manutenção do sistema.
Aviso
Não use o ExacTrac juntamente com outros sistemas de captura de imagens baseados em
raios X.

Informações sobre o fabricante
Informações detalhadas sobre os componentes de raios X estão disponíveis na documentação
do fabricante correspondente:
Dispositivo de raios X
Gerador de raios X
Tubos de raios X

Fabricante
Spellman High Voltage Electronics GmbH (antiga K&S Röntgenwerk)
Varian Medical Systems Inc. (Varex Imaging Corporation)

Colimadores para tubos de raios Brainlab AG (apenas para sistemas anteriores a 2011: EureX
ka Progeny Inc.)

Autoridades de segurança de radiação
Informações adicionais relativas à segurança de radiação também podem ser obtidas junto à
autoridade nacional de segurança de radiação.
Aviso
Se as instruções fornecidas neste manual e outras precauções de segurança relevantes
não forem observadas, poderão ocorrer lesões graves ao paciente ou usuário, ou danos ao
equipamento.

78

Manual do Usuário Clínico Rev. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5

VISÃO GERAL DO HARDWARE

3.4.2

Dosagem de raios X durante o posicionamento do paciente

Informações gerais
Os componentes do ExacTrac X-ray atendem aos requisitos especificados pela IEC com relação
à minimização da dose de raios X no paciente durante o fluxo de trabalho de posicionamento.
A dose de imagem típica para o posicionamento de um paciente é de aproximadamente 1 mGy
para um par de imagens de raios X.

Configuração de raios X geométrica
Gabinete de piso para ExacTrac X-Ray de 17 pol.:
Fator

Medições

Distância do foco do tubo de raios X até o painel pla3,6 metros
no
Distância do foco do tubo de raios X até o isocentro

2,3 metros

Tamanho da área sensível à radiação do painel plano

20,4 x 20,4 cm

Gabinete de piso de ExacTrac X-Ray:
Fator

Medições

Distância do foco do tubo de raios X até o painel plano

3,1 metros

Distância do foco do tubo de raios X até o isocentro

1,9 metros

Tamanho da área sensível à radiação do painel plano

20,4 x 20,4 cm

Tamanho do campo no isocentro

12,5 cm x 12,5 cm

Gabinete de piso de ExacTrac X-Ray de 12 pol.:
Fator

Medições

Distância do foco do tubo de raios X até o painel plano

3,4 metros

Distância do foco do tubo de raios X até o isocentro

2,2 metros

Tamanho da área sensível à radiação do painel plano

20,4 x 20,4 cm

Tamanho do campo no isocentro

13,2 x 13,2 cm

Filtragem do feixe de raios X
Gabinete de piso para ExacTrac X-Ray de 17 pol.: O conjunto da fonte de raios X induz uma
filtragem de feixe geral equivalente a 2,5 mm de Al. Essa filtragem é devida ao próprio tubo, ao
gabinete, ao filtro de alumínio fixo e à unidade colimadora.
Gabinete de piso de ExacTrac X-Ray: O conjunto da fonte de raios X induz uma filtragem de
feixe geral equivalente a 2,5 mm de Al. Essa filtragem é devido ao próprio tubo e ao filtro de
alumínio fixo. O colimador é usado para colimar os raios X para o tamanho dos detectores de
painel plano. O equivalente Al do Colimador de raios X do ET é de 0,0 mm.
Gabinete de piso de ExacTrac X-Ray de 12 pol.: O conjunto da fonte de raios X induz uma
filtragem de feixe geral equivalente ao intervalo de 3,5 a 4,2 mm Al. Essa filtragem é devido ao
próprio tubo e à tampa de alumínio da Caixa de Piso do ET de 12 pol.. O equivalente Al da tampa
de alumínio varia de 2,8 a 3,5 mm, dependendo do ângulo entre o colimador e a placa da tampa.
O colimador é usado para colimar os raios X para o tamanho dos detectores de painel plano. O
equivalente Al do Colimador de raios X do ET é de 0,0 mm.
OBSERVAÇÃO: a tampa de alumínio não deve ser removida, nem substituída por outras tampas.
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A mesa do paciente induz filtragem adicional. Dependendo do Tampo de Mesa utilizado com o
ExacTrac, a filtragem correspondendo equivalente deve ser levada em consideração.
Para o Tampo de Mesa para Aquisição de Imagens da Brainlab, consulte o Manual do
Usuário de Hardware do Tampo de Mesa para Aquisição de Imagens.
Para todos os outros Tampos de Mesa, consulte as informações fornecidas pelo fabricante
original do tampo de mesa.

Informações adicionais
Consulte a página 28.
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3.4.3

Sistema de aviso de raios X

Informações gerais
Os componentes do ExacTrac X-ray oferecem três opções diferentes de sistemas de aviso de
raios X:
• Luzes indicadoras do ExacTrac da Brainlab
• Interface para luz indicadora do cliente
• Interface para intertravamento da porta
A luz indicadora indica que uma exposição de raios X pode ser acionada com a próxima
interação com o usuário pressionando o botão de exposição.

Sistema de aviso de raios X

Figura 35
• Se as luzes indicadoras de raios X começarem a piscar na sala de tratamento, notifique
imediatamente o operador do console de controle do Linac sobre sua presença e deixe a sala
de tratamento o mais rapidamente possível.
• As luzes permanecem acesas até a saída da tela de aquisição de raios X no software.

Observações sobre segurança
A exatidão da funcionalidade do sistema de aviso de raios X deve ser verificada regularmente
(consulte a página 414).
Aviso
Antes da ativação dos raios X, verifique se apenas o paciente está na sala de tratamento.
Aviso
Um intertravamento de porta pode ser instalado. Se nenhum intertravamento de porta
estiver instalado, você deve assegurar que nenhum operador seja ferido por doses de KV.
Para isso, você pode utilizar medidas técnicas ou de fluxo de trabalho.

Sistema de aviso do cliente
A luz indicadora e o intertravamento da porta de raios X do cliente podem ser conectadas ao
ExacTrac usando o conector ILK (consulte a página 71).
Se nenhum intertravamento de porta estiver instalado, o cliente terá a responsabilidade de
assegurar que ninguém seja ferido por doses de KV. Para isso, você pode utilizar medidas
técnicas ou de fluxo de trabalho.
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3.4.4

Manuseio seguro do equipamento de raios X

Notas sobre o manuseio das caixas de piso
Aviso
As placas de cobertura suportam uma carga máxima de 100 kg. Um peso superior a esse
limite pode causar trincas nas placas de cobertura.
Objetos com pontas afiadas não devem ser colocados sobre as placas de cobertura. Isso
pode danificar as tomadas de feixe de raios X de fibra de carbono (aplica-se apenas à caixa
de piso de 17 pol.).
Esteja ciente de que os dispositivos eletrônicos podem ser danificados pela radiação de
raios X. Mantenha o caminho do feixe livre.
Aviso
Não coloque nada no caminho do feixe de raios X durante o tratamento.
Aviso
A impedância do aterramento de proteção deve ser testada regularmente.
Aviso
A calibração do sistema precisa ser verificada (verificação da calibração, verificação
diária) no mínimo uma vez por dia e após um impacto mecânico em um de seus
componentes.
Aviso
Se as imagens de raios X parecerem excêntricas e/ou parciais, pare o tratamento e entre
em contato com o suporte da Brainlab. Isso indica que a posição de componentes mudou.
Aviso
O Colimador de raios X do ET contém chumbo! Não o toque sem luvas!

Notas sobre a manipulação do gabinete no piso do ExacTrac X-Ray
Todos que entrarem na sala durante o procedimento (por exemplo, médicos, pessoal de limpeza,
eletricistas, etc.) devem receber treinamento com relação à situação da sala e ao perigo de
queda. O hospital é responsável por repetir este treinamento regularmente e treinar novos
funcionários.
Aviso
Não pise nem se sente na tampa!
Aviso
Se houver quebras visíveis na tampa, solicite a troca ao suporte da Brainlab.
Aviso
Gabinetes (móveis) com itens usados durante o manuseio do sistema ou o tratamento do
paciente devem ser posicionados de tal forma que nem a Caixa de Piso do ET nem o
conduíte fiquem expostos em áreas de passagem (consulte a Figura 35).
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Posicionamento da caixa de piso

⑤

④

④
⑥

③

②

Nº

①

②

Componente

①

Mesa do paciente

②

Equipamento médico

③

Caixas de piso

④

Não coloque o equipamento médico atrás da linha pontilhada!

⑤

Linac

⑥

Conduíte

Notas sobre a manipulação do gabinete no piso do ExacTrac X-Ray de 12 pol.
Aviso
A placa de tampa de alumínio da Caixa de Piso do ET deve estar no local durante o
tratamento.
Aviso
Apenas para sistemas instalados com um Linac Elekta: Se for derramada água na Caixa de
Piso do ET, desligue o sistema e o gerador de raios X. Informe ao suporte da Brainlab e
não use mais o sistema.
Aviso
Se for derramada água na Caixa de Piso do ET, desligue o sistema e o gerador de raios X.
Abra cuidadosamente a tampa de alumínio. Se a água penetrar sob a placa de alumínio
(por exemplo uma poça na placa de madeira), informe ao suporte da Brainlab e não use
mais o sistema. Se não houver água visível, feche a tampa de alumínio e fixe-a. Em
seguida, reinicie o sistema.
OBSERVAÇÃO: a tampa de alumínio não deve ser removida, nem substituída por outras tampas.
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Notas sobre o manuseio dos tubos de raios X
Antes de iniciar o tratamento do paciente, você deve aquecer os tubos de raios X
apropriadamente antes de realizar exposições completas (consulte a página 108).

Manuseio seguro dos painéis planos
Tenha cuidado ao utilizar equipamentos com altura superior a 1,8 m (p.ex., canaletas) nas
proximidades dos painéis planos e alerte seus pacientes para que tomem cuidado
especial. Colisões inadvertidas podem desalinhar os painéis planos. Nesses casos, o
sistema deverá ser recalibrado. No caso de colisões extremas, entre em contato com o
suporte da Brainlab.
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3.5

Qualidade da imagem

Como verificar a qualidade da imagem
Para verificar a qualidade da imagem:
Etapa
Adquira imagens de raios X de um fantoma de qualidade usando as configurações de 75 V e
50 mAs.
Para a medição, deve haver 25 mm Al entre o tubo e o fantoma.
O fantoma de qualidade deve ter as seguintes propriedades:
• Linhas para medição de LP por mm
• 8 objetos de baixo contraste produzidos com PMMA, com diferentes profundidades: 0,4 mm,
0,6 mm, 0,8 mm, 1,2 mm, 1,7 mm, 2,4 mm, 3,4 mm, 4,0 mm
• 17 degraus dinâmicos de cobre (com diferentes profundidades) e com uma camada de
cobertura de PMMA:
- PMMA de 4 mm: 0,00 mm, 0,18 mm, 0,36 mm, 0,54 mm, 0,74 mm, 0,95 mm, 1,16 mm,
1,38 mm
- PMMA de 17 mm: 1,5 mm
- PMMA de 12 mm: 1,73 mm, 1,96 mm, 2,21 mm, 2,45 mm, 2,7 mm, 2,96 mm, 3,22 mm,
3,46 mm
Os requisitos mínimos de visibilidade são:
• Mínimo de 1,2 LP/mm
• Mínimo de 5 objetos de baixo contraste de um total de 8
• Mínimo de 15 passos dinâmicos de cunha, de um total de 17
OBSERVAÇÃO: para obter os atributos de qualidade exigidos, é permitido alterar as
configurações de mAs, usar o controle deslizante de contraste do software e/ou aplicar zoom na
imagem.
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3.6

Diretrizes de armazenamento, limpeza e
desinfecção

3.6.1

Armazenamento

Condições de armazenamento
Temperatura ambiente

-10 °C a 50 °C

Umidade

De 15% a 90% (sem condensação)

Pressão atmosférica

700 hPa a 1.060 hPa

Se partes do sistema estiverem em contato com água ou cair água sobre partes do sistema
(p.ex., no gerador), desligue o sistema e o gerador e informe ao suporte da Brainlab.
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3.6.2

Limpeza

Diretrizes gerais de limpeza
Aviso
Utilize apenas solventes não tóxicos, de acordo com o permitido pelas regulamentações
locais. A limpeza deve ser executada apenas em áreas bem-ventiladas e os solventes
devem ser descartados em conformidade com as regulamentações locais.
Aviso
Nunca utilize agentes de limpeza corrosivos, solventes ou detergentes abrasivos. Se não
tiver certeza quanto às propriedades do agente de limpeza, não o utilize.

Fantomas de calibração
Os Fantomas de calibração devem ser limpos com um pano macio e seco. Não toque as seções
de marcadores/esferas marcadoras nem as coloque em contato com umidade.

Placas de cobertura para as caixas de piso de raios X
Limpe as placas de cobertura com um pano suavemente umedecido. Assegure que não ocorra a
entrada de líquidos na Caixa do Piso.

Estrelas de posicionamento
As estrelas de posicionamento devem ser limpas com um pano macio e seco. Não toque as
seções de marcadores/esferas marcadoras nem as coloque em contato com umidade.

Câmera de infravermelho
Etapas
1.

Remova a poeira de cada filtro e lente do iluminador usando um espanador de lentes fotográficas (escova). Esfregue suavemente a superfície apenas em uma direção, puxando
a escova pela superfície.

2.

Esfregue suavemente a superfície do filtro e da lente do iluminador com lenços desinfetantes com Meliseptol.

3.

Continue a limpeza do restante da câmera. Tome cuidado para não jogar a sujeira da câmera nos filtros e lentes do iluminador. Evite o contato prolongado entre os lenços e a
câmera.

4.

Limpe os filtros e as lentes do iluminador usando uma solução de limpeza formulada para
lentes multirrevestidas (como AR66) e um tecido de limpeza óptica de microfibra (como
Hitecloth). Evite contato prolongado entre o limpador de lentes e os filtros e as lentes do
iluminador.

Para evitar danos à superfície, evite contato prolongado entre os lenços desinfetantes e a
superfície da câmera.
Não utilize produtos de papel para limpar a câmera. Eles podem arranhar e danificar os
filtros dos iluminadores.
Antes de usar a câmera, verifique principalmente se as lentes e os filtros do iluminador
estão limpos ou danificados.
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Limpe os filtros e as lentes do iluminador da câmera somente quando necessário.

Fantoma de verificação
Limpe o Fantoma de Verificação do ExacTrac usando um pano macio e seco ou ligeiramente
umedecido.

Gabinete do computador
Etapas
1.

Desligue o gabinete do computador antes de iniciar a limpeza.

2.

Limpe o gabinete do computador com um pano suavemente umedecido.
Assegure que não ocorra a entrada de líquidos no gabinete do computador. Isso pode
produzir um curto-circuito.
Não pulverize líquidos no gabinete do computador.

Caixas de distribuição
As caixas de distribuição devem ser limpas com um pano macio levemente umedecido.

Console do ExacTrac/Controle Manual Suspenso/Interface da Mesa
Etapas
1.

Desligue o sistema antes de iniciar a limpeza.

2.

Limpe os dispositivos com um pano levemente umedecido.
Assegure que não ocorra a entrada de líquidos nos dispositivos. Isso pode produzir um
curto-circuito.
Não pulverize líquidos nos dispositivos.

Gerador de raios X
Nunca use agentes de limpeza abrasivos, solventes orgânicos ou agentes de limpeza que
contenham solventes.
Etapas
1.

Desligue o gerador antes de iniciar a limpeza.

2.

Limpe o gerador com um pano úmido.
Assegure que não ocorra a entrada de líquidos nos dispositivos. Isso pode produzir um
curto-circuito.
Não pulverize líquidos no gerador.

Braço de monitor montado no teto
Aviso
Para todo trabalho de limpeza / desinfecção, desconecte o sistema de controle suspenso
do sistema da fonte de alimentação e proteja-o contra reconexão inadvertida. Não permita
que fluidos de limpeza / desinfecção entrem no sistema de controle suspenso.
Para evitar danos a peças de plástico, não use agentes abrasivos nem agentes de limpeza
alcalinos, ácidos ou que contenham álcool.
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• Desconecte o sistema de controle suspenso do sistema da fonte de alimentação e
proteja-o contra reconexão inadvertida.
• Se necessário, aguarde o resfriamento do dispositivo final.
• Esfregue as superfícies com um pedaço de pano levemente umedecido; se necessário,
adicione uma solução suave de detergente (agente de lavagem de louças).

Monitor sensível ao toque
Etapas
1.

Limpe a superfície do equipamento com um pano úmido; não permita a entrada de líquidos no equipamento. Todos os agentes de limpeza e desinfetantes normalmente usados
em hospitais são adequados. Não use produtos abrasivos.

2.

Desconecte os cabos do dispositivo e remova o conector de alimentação da tomada antes de iniciar a limpeza ou desinfecção. Ao desconectar o cabo, certifique-se de puxar
pelo conector, não pelo cabo.

3.

Limpe o cabo, esfregando-o com um pano umedecido com água e sabão. Use um desinfetante para desinfecção. Não mergulhe o cabo em líquidos.

Aviso
Perigo de Choque - Desconecte a fonte de alimentação das tomadas da parede e todos os
cabos de conexão de monitores antes de iniciar a limpeza ou desinfecção. Não reconecte
os dispositivos às tomadas ou a outros dispositivos enquanto as pastes limpas não
estiverem completamente secas.
Lesões Corporais, Danos aos Equipamentos - Observe rigidamente as instruções de uso
de agentes de limpeza e desinfetantes fornecidas pelos fabricantes.
Antes de limpar a tela plana do monitor, desligue-o e remova o conector de 12 VDC ou o
cabo de conexão da fonte de alimentação. Não pulverize agentes de limpeza líquidos
diretamente no monitor. Pulverize o agente de limpeza em um pano e esfregue o monitor
sem exercer pressão.

Braço de posicionamento
Aviso
O produto será entregue sem esterilização e não poderá ser esterilizado.
Danos materiais resultantes de limpeza e desinfecção não apropriadas: use apenas a
quantidade de agente de limpeza / desinfecção necessária e remova o líquido excedente
com um pano seco. Este produto pode ser limpo e desinfetado apenas manualmente. Para
limpar e desinfetar o dispositivo, use apenas uma escova macia ou esfregue-o com um
pano seco. Não use escovas de metal ou palha de aço. Limpadores multipropósito
(espuma de sabão) levemente alcalinos podem ser usados para limpeza, contendo,
preferencialmente, tensioativos e fosfatos. Todos os desinfetantes são adequados, desde
que não contenham cloro ou compostos separadores de cloro.
O braço articulado não deve ser mergulhado em líquidos. A manopla central do braço
articulado deve ser apertada durante a limpeza/desinfecção.
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3.6.3

Desinfecção

Desinfetantes
Estas são as instruções de desinfecção para:
• Console do ExacTrac
• Controle manual suspenso do ExacTrac
• Interface da Mesa do ExacTrac
• Caixas de Piso do ET
A desinfecção não é exigida. Ela poderá ser realizada com os desinfetantes testados, se
desejado.
Desinfetantes testados:
Tipos de desinfetantes

Exemplo

À base de álcool

Meliseptol, Mikrozid AF Liquid

À base de alquilamina

Incidin Plus 2%

À base de oxigênio ativo

Perform

À base de aldeído/cloreto

Antiseptica Kombi - Flächendesinfektion

OBSERVAÇÃO: use somente desinfetantes de superfície liberados em seu mercado específico.
OBSERVAÇÃO: desinfetantes de superfície podem deixar resíduos. Use um pano seco para
remoção.
Sempre siga precisamente as instruções do fabricante do desinfetante.

O uso de fluidos de limpeza, lenços de desinfecção ou procedimentos de limpeza
diferentes dos especificados pode danificar o equipamento. Sugerimos que somente
desinfetantes verificados pela Brainlab sejam utilizados, para evitar danos ao sistema.
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4

CONTROLE DO GERADOR
DO EXACTRAC

4.1

Configurações do gerador de raios X

Informações gerais
O ExacTrac X-ray utiliza geradores duplos com controle de software.

Controle de software do gerador
O ExacTrac configura o gerador de raios X automaticamente, de acordo com as configurações
do paciente ou com a tarefa de aquisição atual. As configurações de exposição do gerador de
raios X, assim como o status do gerador atual, são exibidas em áreas da tela (controle do
gerador de raios X) semelhantes a esta:

É possível modificar manualmente as configurações de exposição usando o controle do gerador
de raios X se não estiver satisfeito com as configurações selecionadas automaticamente. Os
valores modificados serão transformados nas configurações de exposição padrão para qualquer
aquisição de raios X futura com o paciente atual.

Dois geradores
Você realiza aquisições de correção e verificação de raios X com os dois tubos de forma rápida e
sucessiva. Isto oferece um fluxo de trabalho mais rápido e fluido. As telas de aquisição de raios X
no software exibem os dois tubos. Por exemplo:
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Figura 36
As imagens não são adquiridas simultaneamente, para evitar a interferência de espalhamento
entre as duas imagens e reduzir a potência máxima consumida pelo sistema. A segunda imagem
de raios X é adquirida alguns milissegundos após a conclusão da primeira imagem de raios X.

Controle de software com dois geradores
Uma configuração com dois geradores sempre inclui controle de software das configurações de
energia de raios X. Os dois geradores de raios X são representados pelo controle do gerador de
raios X.
A exposição pode ser ativada com o botão de exposição do Console do ExacTrac.

Observação de segurança
Aviso
Verifique cada configuração de raios X após a modificação e antes da exposição aos raios
X, pressionando o botão aplicar. Isso é necessário porque, em alguns casos, o gerador
não aceita configurações por motivos técnicos. Após pressionar o botão aplicar, o
ExacTrac exibe as configurações reais de raios X do gerador.
Aviso
Verifique antes de cada exposição aos raios X se as configurações selecionadas do
gerador de raios X são viáveis.
Assegure que os valores das configurações de Raios X estejam corretos, pois não existe
controle de exposição automática.
Aviso
Ao desligar o gerador, você deve assegurar que o tubo não esteja girando em alta
velocidade. Uma desaceleração descontrolada do ânodo pode causar danos aos
rolamentos da placa do ânodo, consequentemente danificando o tubo. Ligue o gerador
imediatamente caso ele tenha sido desligado durante rotação do ânodo em alta
velocidade. O tubo será desacelerado automaticamente depois que o gerador for ligado. O
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tubo permanece girando em alta velocidade por aproximadamente 20 segundos após a
realização de uma exposição.

Como modificar valores
Etapas
Clique em Modify para ajustar os valores de exposição do gerador de raios X. A aquisição de raios X está desativada para esse tubo.
1.

①
Para modificar os dois tubos ao mesmo tempo, clique no símbolo de corrente ① para fechá-lo. Os valores do tubo 1 são copiados para o tubo 2.

2.
As configurações de exposição são impressas em vermelho para alertar o usuário de que
os dois tubos estão sendo modificados. A aquisição de raios X está desativada para os
dois tubos.
3.

Clique em Apply para enviar os valores de exposição modificados aos geradores de
raios X.

Aviso
As configurações de raios X predefinidas devem ser verificadas e adaptadas para o
tratamento do primeiro paciente que usar o fluxo de trabalho de configuração de raios X.
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5

PREPARAÇÃO DO
TRATAMENTO

5.1

Implantando marcadores fiduciais rádio-opacos

Informações gerais
Marcadores fiduciais rádio-opacos implantados podem ser usados para facilitar o posicionamento
do paciente em tratamentos por radioterapia nas regiões do corpo em que é provável ocorrer
movimento do volume-alvo devido ao deslocamento de órgãos internos em relação às referências
ósseas e a visibilidade do volume-alvo é insuficiente para localização na imagem de raios X.
O volume-alvo poderá ser localizado com precisão baseado em marcadores implantados, se
todas as etapas da implantação de marcadores na localização-alvo com o ExacTrac forem
cuidadosamente conduzidas e se o usuário tiver levado em consideração os fatores que
potencialmente limitam a precisão da definição de alvo.
Na preparação de um tratamento de paciente baseado em marcadores implantados, é necessário
Implantar os marcadores muito próximos do volume-alvo e adquirir uma sequência de dados de
tomografia contendo imagens do paciente com os marcadores. A sequência de dados de
tomografia é usada para planejamento do tratamento e também para localização dos implantes e
do alvo durante o tratamento.
A precisão da localização do alvo é altamente afetada pela posição de todos os marcadores
implantados e também pelo padrão formado pelas posições dos marcadores.

Especificações dos marcadores implantados
Vários tipos de marcadores estão disponíveis. O tipo do marcador determina sua visibilidade na
imagem de raios X, a taxa de sucesso da detecção automática e a probabilidade de migração. O
ExacTrac é compatível com dois tipos de marcadores.
• Marcadores curtos (marcadores implantados esféricos ou cilíndricos menores que 5 mm)
• Marcadores longos (marcadores implantados maiores que 5 mm)
Os marcadores implantados devem estar suficientemente visíveis nas imagens adquiridas. Para
verificar a visibilidade, primeiro adquira imagens de raios X de um fantoma com os marcadores
relevantes acoplados.
Apenas um tipo de marcador pode ser usado por tratamento.
Aviso
Use apenas marcadores implantados rádio-opacos que tenham sido verificados como
adequados para localização de alvo em procedimentos de posicionamento e
especialmente que sejam visíveis nas imagens de raios X.
Aviso
Dependendo da região em que os marcadores devem ser implantados, marcadores não
migrantes devem ser utilizados. O hospital ou a clínica é responsável pela escolha de um
padrão de marcador adequado.
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Posição dos marcadores implantados
A posição dos marcadores implantados é crucial para a precisão da localização de alvo.
Posicione os marcadores o mais próximo possível do volume-alvo. Normalmente, o marcador
manterá uma posição mais constante em relação à posição do alvo se estiver próximo do alvo.
Para assegurar um alto nível de precisão, o software exige uma correlação fixa entre as posições
do marcador e do alvo.
Para posicionamento e verificação, uma grande distância entre o alvo e o centro de gravidade do
padrão de marcadores implantados pode ampliar um desvio de alvo originado por uma migração
de marcador ainda menor. Isto ocorre porque a rotação causada por desvios de correspondência
é ampliada geometricamente pelo efeito de alavancagem da distância do alvo em relação ao
centro da rotação. O efeito de alavancagem não se aplica a uma correspondência de centros de
gravidade (consulte a página 444) e a uma falha de correspondência isométrica solicitada pelo
usuário para posicionamento e verificação. Entretanto, pelas razões apontadas anteriormente, os
implantes devem ser posicionados o mais próximo possível do volume-alvo.
Para obter detalhes adicionais sobre o impacto do posicionamento dos marcadores implantados
sobre a precisão da localização de alvo, consulte a página 442.
Aviso
Os marcadores devem ser implantados no entorno do alvo e, em condição ideal, de
maneira que o centro de gravidade de todos os marcadores implantados coincida com a
posição do alvo.

Número de marcadores implantados
Tratamentos baseados em marcadores implantados exigem pelo menos dois marcadores curtos
ou um marcador longo. Observe que, para tratamentos baseados apenas em um marcador longo,
um possível deslocamento desse marcador em relação ao alvo, p.ex. por migração, não pode ser
detectado pelo sistema. Observe também que o cálculo das rotações e das correções
correspondentes exige pelo menos três marcadores curtos ou dois marcadores longos.
O ExacTrac é compatível com a localização de alvo usando o máximo de seis marcadores curtos
ou três marcadores longos.
A localização de alvo usando maior quantidade de implantes otimiza a detecção de mudanças
nas relações espaciais entre marcadores individuais e, portanto, pode indicar a migração de
marcadores de maneira mais confiável ou compensar a migração de maneira mais eficaz. Por
outro lado, uma quantidade maior de implantes resulta em aumento da probabilidade de
resultados de correspondência ambíguos.
É possível implantar mais marcadores que a quantidade exigida (p.ex. marcadores de reposição
a serem usados em caso de migração ou de problemas de visibilidade de outros marcadores) e
durante o tratamento somente definir marcadores específicos a serem usados para localização
de alvo. Todavia, a implantação de marcadores adicionais aumenta a probabilidade de resultados
de correspondência ambíguos. Portanto, não é recomendável implantar mais marcadores que o
razoavelmente apropriado. Sob todas as circunstâncias, a quantidade de marcadores
implantados não deve exceder dez marcadores curtos ou cinco marcadores longos.
Para obter detalhes adicionais sobre o impacto do posicionamento dos marcadores implantados
sobre a precisão da localização de alvo, consulte a página 442.

Como verificar a visibilidade
Os marcadores implantados devem estar suficientemente visíveis nas imagens adquiridas. Para
verificar a visibilidade, primeiro adquira imagens de raios X de um fantoma com os marcadores
relevantes acoplados.
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Riscos
Aviso
Para evitar que a migração de marcadores implantados reduza a precisão do tratamento, a
implantação do marcador deverá ser executada no mínimo uma semana antes da
aquisição da sequência de dados de tomografia utilizada para planejamento do tratamento.
Observe as informações fornecidas pelo fabricante do marcador implantado!
Aviso
A implantação de marcadores fiduciais é um procedimento complicado e potencialmente
perigoso que deve ser executada por pessoal especializado com treinamento adequado. A
escolha do procedimento cirúrgico e do marcador implantado é responsabilidade do
hospital ou da clínica. A Brainlab não oferece orientação de procedimentos cirúrgicos
especializados desse tipo.

Considerações sobre a regulamentação
As regulamentações locais (por exemplo, aprovação da FDA ou diretrizes de
regulamentação específicas) devem ser observadas quando marcadores fiduciais
implantados são utilizados.
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5.2

Acoplando marcadores de corpo

Marcadores disponíveis
Marcador

Quando usado

Esferas marcadoras de corpo em alumínio para tomografia (com ou sem folha reflexiva infravermelha)

Aquisição de tomografia

Esferas marcadoras de corpo infravermelhas de plástico

Tratamento por radiação

Observações sobre segurança
Aviso
Não use marcadores de corpo se estiver usando uma estrela de posicionamento para
posicionamento do paciente.
Aviso
Para assegurar a segurança adequada do paciente e a precisão do posicionamento, a
Brainlab recomenda o acoplamento de cinco a oito marcadores de corpo. Para ativar o
rastreamento por infravermelho, é necessário um mínimo de quatro marcadores de corpo.
Aviso
Não acople soquetes de marcadores na pele lesionada ou rachada.

Como fixar marcadores de corpo antes da aquisição de imagem
Etapas
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1.

Se necessário, raspe uma pequena área na pele do paciente para a colocação do marcador.

2.

Limpe a pele com um lenço com álcool ou outra solução de limpeza adequada.

3.

Remova a proteção de plástico de cada soquete de marcador e acople o soquete na pele
do paciente. Posicione no mínimo alguns dos soquetes de marcadores próximos à área
do alvo.
Coloque os soquetes de marcadores em uma disposição não ambígua sobre partes estáveis do corpo (por exemplo no quadril ou esterno) que não são afetadas pelo movimento
respiratório ou deslocamento da pele.

4.

Utilizando um marcador permanente ou tatuagem, contorne cada soquete de marcador,
ou marque o furo no centro do soquete na pele do paciente.

5.

Pressione as esferas marcadoras reflexivas de corpo de TC firmemente nos soquetes de
marcadores.
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Contornando marcadores de corpo na pele

Figura 37

Notas adicionais sobre acoplamento de marcadores
Aviso
Assegure-se de que as posições dos marcadores estejam claramente marcadas na pele do
paciente. Isso é necessário para assegurar a correta reaplicação dos marcadores para
frações subsequentes. O acoplamento incorreto do marcador pode resultar em
posicionamento incorreto do paciente. Portanto, sempre reposicione os Marcadores de
Corpo cuidadosamente nas posições previamente marcadas.
Aviso
Os marcadores de corpo devem ser trocados após terem sido usados 50 vezes ou se
estiverem obviamente desgastados. Marcadores que apresentem uma reflexão ruim podem
resultar em posicionamento impreciso do paciente.
Aviso
A folha adesiva de soquetes de marcadores deve ser usada apenas uma vez. Se desejar
usar os soquetes de marcadores mais de uma vez (recomendado para apenas um
paciente), é necessário incluir um novo protetor adesivo no marcador.
Aviso
A Brainlab recomenda a colocação de marcadores de corpo em uma disposição
assimétrica, pois o ExacTrac nem sempre pode detectar padrões de marcadores
simétricos. Como resultado, a posição do paciente poderia ser incorretamente localizada.
Aviso
Certifique-se de colocar os soquetes de marcadores em partes estáveis do corpo do
paciente.
Aviso
As esferas marcadoras devem estar seguramente acopladas aos soquetes de marcadores
individuais.
Aviso
Não aceite uma configuração de marcador ambígua durante a configuração do simulador.
Ela pode levar a uma posição de tratamento incorreta.
Aviso
Acople os marcadores de corpo infravermelhos/protetores adesivos apenas diretamente
na pele do paciente.
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5.3

Realizando a aquisição da tomografia

5.3.1

Considerações técnicas

Número de cortes suportados
Número máximo de cortes que podem ser carregados no ExacTrac a partir de
conjuntos de dados DICOM RT

400

Intervalo de aquisição (movimento total da mesa)
O intervalo de aquisição deve ser reduzido para o comprimento necessário e não deve exceder a
2.000 mm.

Distância do corte
O ExacTrac suporta conjuntos de dados com distâncias de corte variáveis. Para resultados
otimizados (imagens DDR mais nítidas) a Brainlab recomenda o uso de distâncias de corte
constantes para toda a aquisição.

Inclinação/angulação do gantry
Aquisições extracranianas

Nenhuma angulação estritamente permitida

Aquisições Cranianas / Cabeça Cortes oblíquos (±10°) são permitidos, mas não são recomene Pescoço
dados

Direção da aquisição
Aquisições de imagens nas orientações crânio-caudal ou caudo-cranial são suportadas.

Tamanho da imagem/pixel
Deve permanecer a mesma durante a aquisição.

Altura da mesa
Deve permanecer a mesma durante a aquisição.

Compactação de imagem
Salva imagens em formato não compactado.

Tamanho da matriz
Um tamanho quadrado é recomendado, p.ex.: 512 x 512 ou 1.024 x 1.024 (a amostragem será
reduzida para 512 x 512).

Orientação do paciente
O plano de tratamento deve ser Head first e deve ser exportado para o ExacTrac com a
orientação para tratamento Head first. Apenas as aquisições em decúbito ventral ou dorsal são
suportadas.
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Exportação DICOM RT
A exportação do isocentro e de objetos via DICOM RT deve ser referenciada a tomografias que
estão sendo exportadas.
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5.3.2

Aquisição de imagem

Informações gerais
Instruções completas sobre aquisições de imagens são fornecidas em um protocolo de aquisição
de imagens disponibilizado pelo suporte técnico da Brainlab.

Paciente no scanner

Figura 38

Utilizando sistemas de referência
Se for necessário usar a correção por raios X (consulte a página 211) ou por Cone Beam CT
(consulte a página 241), a aquisição de imagens do paciente poderá ser realizada com ou sem
um sistema de referência.

Sistemas de referência disponíveis
Se optar por adquirir imagens do paciente utilizando um sistema de referência, você poderá
utilizar:
• Marcadores de corpo para lesões extracranianas.
• O Localizador e Posicionador de Alvo (TaPo) de TC/Angio SRS sem Arco para
radiocirurgia frameless.
Os marcadores em cada caso estão então em uma posição conhecida com relação ao isocentro
do paciente. Em combinação com a câmera de infravermelho, o ExacTrac utiliza essas
informações para pré-posicionar o paciente em relação ao isocentro do Linac.
O fluxo de trabalho sem arco para dados não localizados (consulte a página 146) pode ser
usado para permitir o pré-posicionamento automático para casos cranianos que não foram
adquiridos com o Localizador e Posicionador de Alvo de TC/Angio para Radiocirurgia
Estereotática Frameless.
Se adquirir imagens do paciente sem um sistema de referência, você precisará de outros meios
para pré-posicionar o paciente em relação ao isocentro do Linac, como, por exemplo, marcas na
pele.
Use os Componentes de Radiocirurgia Frameless para posicionamento craniano em
combinação com o ExacTrac, ou execute um fluxo de trabalho sem arco para dados não
localizados (consulte a página 146).
Aviso
O Sistema de máscara craniana da Brainlab e o anel estereotático não devem ser usados
em conjunto com o ExacTrac pois o arco de alumínio compensará o algoritmo de fusão de
imagens.
Aviso
Use sempre a estrela de radiocirurgia frameless para tratamentos cranianos. A colocação
de marcadores na máscara resultará em erros de posicionamento grandes quando um ou
mais dos marcadores estiver parcialmente oculto.
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Aviso
Nunca use o Localizador e Posicionador de Alvo de TC/Angio para Radiocirurgia
Estereotática Frameless para posicionar pacientes sem a correção baseada em imagem do
ExacTrac (raios X ou CBCT). A mudança de carga resultante da remoção do Localizador e
Posicionador de Alvo de TC/Angio para Radiocirurgia Estereotática Frameless entre o
alinhamento baseado em laser e o tratamento real do paciente resultam em um
deslocamento vertical devido à flexão do tampo de mesa. Além disso, a precisão seria
limitada devido à precisão do reposicionamento da cabeça do paciente no sistema de
máscara. As impressões acopladas ao Localizador e Posicionador de Alvo de TC/Angio
para Radiocirurgia Estereotática Frameless devem ser usadas apenas para confirmar o
formato do MLC com o campo luminoso e remover os erros grosseiros de desalinhamento
(sequências de imagens invertidas, planos errados, etc.) durante a primeira fração do
tratamento. A posição final do tratamento sempre deve ter como base apenas a correção
baseada em imagem executada com o ExacTrac.
Aviso
Não ajuste o Localizador e Posicionador de Alvo de TC/Angio para Radiocirurgia
Estereotática Frameless de acordo com os lasers da sala.

Radiocirurgia frameless
Para ativar o tratamento de radiocirurgia frameless utilizando o Sistema de tratamento de
radiocirurgia frameless, o Localizador e Posicionador de Alvo de TC/Angio para
Radiocirurgia Estereotática Frameless deverá ser incluído na sequência de tomografias.
Consulte o Manual do Usuário de Hardware, Sistema de Suporte ao Paciente para obter
detalhes sobre a aquisição de tomografias.
• Como a mandíbula é móvel, os dentes inferiores do paciente e a mandíbula devem ser
omitidos durante a aquisição da tomografia para tratamentos cranianos.
• Como alternativa, você pode utilizar a função de volume de interesse do ExacTrac para
remover a mandíbula da imagem durante a fusão de imagens.
Se as imagens do paciente forem adquiridas sem um sistema de referência ou se dados de
imagem não localizados provenientes de sistemas de planejamento de outros fabricantes forem
importados via DICOM, a Estrela de Posicionamento de Radiocirurgia Frameless (consulte
página 181) deverá ser utilizada para rastrear a posição do paciente durante o tratamento. Para
ativar um fluxo de trabalho sem arco não localizado com pré-posicionamento automático, execute
as etapas descritas na página 146.
Aviso
Localizadores estereotáticos de outros fabricantes não são suportados pelo ExacTrac.

Tratamentos extracranianos
Para permitir o tratamento de lesões extracranianas utilizando marcadores de corpo:
• No mínimo cinco esferas marcadoras de corpo de TC de alumínio devem ser utilizadas
durante a aquisição da tomografia e incluídas na sequência de tomografias.
• Se você utilizar os marcadores infravermelhos de plástico durante a aquisição da tomografia, o
ExacTrac não poderá detectar automaticamente os marcadores na tomografia.
Se as imagens do paciente forem adquiridas sem um sistema de referência, a Estrela de
Posicionamento e o Braço de Posicionamento do ET deverão ser usados para rastrear a
posição da mesa durante o tratamento (consulte a página 184).

Espessura do corte
A espessura adequada dos cortes de aquisições depende da região a ser tratada e da precisão
necessária.
Cortes mais estreitos (de 2 mm ou menos) são especialmente recomendados no tratamento da
coluna superior, para assegurar que os discos intervertebrais sejam adequadamente
representados.
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Aviso
Verifique se a espessura do corte de TC é tão fina quanto possível na região em que os
marcadores de corpo estão posicionados. A espessura máxima do corte não deverá
exceder 3 mm. Caso contrário, poderá ocorrer a identificação imprecisa de marcadores,
podendo resultar em imprecisão do posicionamento do paciente.

Precisão do posicionamento
Para assegurar a precisão do posicionamento subsequente, verifique se não há artefatos
de movimento na sequência de tomografias. Se houver artefatos significativos de
movimento, adquira novas imagens do paciente.
Aviso
Uma tomografia adquirida com um agente de contraste não é adequada para
posicionamento durante o tratamento, pois isto resulta na fusão incorreta de imagens.

104

Manual do Usuário Clínico Rev. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5

INICIALIZAÇÃO DO SISTEMA

6

INICIALIZAÇÃO DO
SISTEMA

6.1

Inicialização do sistema

6.1.1

Inicialização padrão do ExacTrac

Alimentando o sistema
Etapas
1.

No painel de controle do transformador (consulte a página 68), coloque a chave do fusível da entrada principal na posição I (LIGADO).

2.

Certifique-se de que:
• O indicador Em Espera laranja no Console do ExacTrac (consulte a página 54),
• Ou os indicadores verdes BUILDING POWER no painel de controle do sistema (consulte a página 68)
estejam acesos, indicando que a energia elétrica do edifício está disponível.

3.

4.

• Pressione o botão (I) System On no Console do ET.
• Ou pressione o botão SYSTEM ON no painel de controle do sistema.
Certifique-se de que:
• o indicador de alimentação verde System no Console do ExacTrac
• ou o botão SYSTEM ON no painel de controle do sistema
esteja aceso, indicando que a alimentação agora é fornecida a todos os componentes de
sistema do ExacTrac.

Inicializando a estação de trabalho
A estação de trabalho inicia automaticamente após o sistema ser ligado. Não é necessário iniciar
a estação de trabalho separadamente.
Aviso
Não conecte nem desconecte os componentes alimentados pela alimentação principal
enquanto o sistema estiver sendo ligado. Isso pode levar a danos irreparáveis no sistema.

Condições de operação
Temperatura ambiente

15 °C a 40 °C

Umidade

De 10% a 75% (sem condensação)

Pressão atmosférica

795 hPa a 1060 hPa
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Aviso
Grandes mudanças de temperatura (> 5 °C) podem provocar uma imprecisão no sistema. O
usuário deve executar a verificação da calibração caso ocorram grandes mudanças de
temperatura.
Aviso
Se o sistema estiver equipado com uma chave de timer, a Brainlab recomenda fortemente
a utilização dessa chave para ligar o sistema no mínimo 60 minutos antes da utilização.
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6.1.2

Inicialização do gerador de raios X

Informações gerais
O sistema é ligado através de um console de operação dedicado.

Console do ExacTrac para dois geradores

①

Figura 39
Nº
①

Componente
Chave liga/desliga para alimentação do sistema
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6.1.3

Aquecimento do tubo de raios X

Informações gerais
Para iniciar o tratamento do paciente e obter exposições completas de raios X, é necessário que
os tubos de raios X estejam adequadamente aquecidos. Os motivos para isso incluem:
• Se os tubos não forem utilizados por um período de tempo, gás e outras partículas podem se
dissipar da superfície interna dos tubos no vácuo, resultando em degradação do vácuo. Se um
tubo for então operado em uma configuração de alta tensão e corrente, ocorrerão faíscas.
Essas faíscas podem danificar o tubo e a eletrônica do gerador.
• Se um ânodo estiver frio, os efeitos térmicos resultantes da exposição à alta energia podem
causar trincas no corpo do ânodo, danificando o tubo.

Visão geral sobre o aquecimento
Para evitar danos ao sistema, utilize um procedimento de aquecimento padrão, um procedimento
de preparação ou um procedimento de calibração.
• Assegure-se sempre de não exceder a capacidade de aquecimento máxima do tubo durante
esses procedimentos.
• Se a unidade não tiver sido utilizada por mais de seis meses, os tubos devem ser aquecidos
por pelo menos uma hora Em Espera antes da obtenção das primeiras exposições.
• Se o tubo ficar muito quente, o ExacTrac não permitirá outras aquisições de raios X (consulte
a página 212).

Aquecimento padrão do tubo
Pode ser necessário aquecer o tubo, uma vez que um anodo frio provoca efeitos térmicos
resultantes da exposição à alta tensão, fazendo com que o corpo do anodo se trinque e, desse
modo, danificando irremediavelmente o tubo.
As configurações de ativação do gerador são pré-programadas para aquecimento padrão do
tubo.
O aquecimento padrão do tubo deve ser executado:
• Toda manhã, antes do tratamento.
• Após pausas na utilização mais longas do que 1 ou 2 horas.
As seguintes etapas são obrigatórias:
• 5 exposições com pausas de 20 segundos.
• Configurações recomendadas do gerador: 70 kV/100 mA/100 ms (10 mAs).

Preparação do tubo de raios X
A preparação do tubo pode ser necessária, tendo em vista que:
• Um ânodo frio provoca efeitos térmicos resultantes da exposição à alta tensão, podendo fazer
com que o corpo do ânodo se trinque, danificando irremediavelmente o tubo.
• O gás e outras partículas podem dissipar-se desde a superfície interna dos tubos no vácuo,
resultando em degradação do vácuo. Se um tubo for então operado em uma configuração de
alta tensão e corrente, ocorrerão faíscas. Essas faíscas podem danificar o tubo e a eletrônica
do gerador.
A preparação deve ser executada:
• Se os tubos não tiverem sido utilizados por um longo período de tempo (de 3 a 4 semanas).
• Se ocorrerem faíscas. Diversas mensagens de erro no console do gerador podem indicar a
ocorrência de faíscas, especialmente se as mensagens somente aparecem para altas
energias. Com o procedimento de preparação é possível descobrir-se o mais alto nível de
energia sem ocorrência de faíscas.
As seguintes etapas são obrigatórias:
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Etapas

1.

Faça as exposições iniciais com:
• Uma configuração de corrente mínima (10 mA ou menos) e em tensão média (70 kV),
usando tempos de exposição longos para sistemas sem controle por software.
• mAs baixos (cerca de 1 mAs) e em tensão média (70 kV) para sistemas com controle
por software.
Se ainda ocorrer faíscas, entre em contato com o Serviço da Brainlab, uma vez que você
poderá danificar irremediavelmente o tubo.

2.

Em seguida, aumente a tensão em incrementos de 10 kV e repita as exposições. Prossiga até à tensão máxima requerida.

Calibração do tubo de raios X
Para acomodar a tolerância do dispositivo dos tubos de raios X, uma tabela de calibração é
fornecida no gerador para cada tubo conectado. Valores adequados devem ser definidos durante
a calibração para que o tubo possa ser operado na melhor corrente de filamento. Caso contrário,
poderá ocorrer o envelhecimento desnecessário do tubo.
A calibração deverá ser executada:
• Depois da instalação do tubo.
• Se o equipamento de raios X não tiver sido utilizado por mais de seis meses.
As seguintes etapas são obrigatórias:
• Nenhuma ação do usuário é necessária, pois a calibração é realizada pelo suporte ao cliente
da Brainlab.
• Informações adicionais são fornecidas na documentação do gerador fornecida pela K&S
Röntgenwerk Bochum GmbH & Co. KG.

Observações sobre segurança
Aviso
O tubo de raios X pode superaquecer se for utilizado incorretamente ou se as precauções
de segurança requeridas não forem observadas. A execução de um número excessivo de
inicializações rápidas pode danificar a unidade de inicialização e o conjunto do tubo, além
de causar superaquecimento. Isso pode resultar em graves danos ao sistema, incluindo
vazamento de óleo quente.
Se o equipamento de raios X não tiver sido utilizado por mais de duas semanas, as
configurações de energia para as 10 primeiras exposições não devem exceder a 110 kV.
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6.2

Iniciando o software do ExacTrac

Informações gerais
Depois de ter inicializado o sistema ExacTrac e os componentes acessórios, como a câmera, e a
estação de trabalho estiver em execução, você poderá iniciar o software de posicionamento do
paciente do ExacTrac.
Antes do tratamento do paciente, todos os pen drives USB externos ou discos rígidos USB
devem ser removidos.

Serviços executados em segundo plano
Os serviços em segundo plano devem estar em execução antes da inicialização do software
ExacTrac. Eles são iniciados automaticamente durante a inicialização do sistema. Isto pode
demorar alguns minutos. Assim que os serviços forem apropriadamente iniciados, o ExacTrac
estará pronto para ser iniciado. Se o ExacTrac for iniciado antes do momento apropriado, uma
mensagem de erro será exibida.

Para verificar o status dos serviços, pressione o símbolo correspondente na barra de tarefas ①.

①
Figura 40
Isto exibe a interface Service Manager GUI, em que você pode ver quais serviços estão em
execução.
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Figura 41
Você será notificado em caso de falha nos serviços executados em segundo plano. Para
recuperar-se da falha, reinicie os serviços na interface Service Manager GUI.

Figura 42
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Erro em serviços
Se o ExacTrac estiver em operação quando ocorrer uma falha nos serviços executados em
segundo plano, uma janela de diálogo de aviso será exibida:

Você deve fechar o ExacTrac e então reiniciar os serviços. Assim que os serviços forem
reiniciados e estiverem em execução normal, reinicie o ExacTrac.

Ícone de inicialização do software

Figura 43

Inicialização do software
Etapas
1.

Para iniciar o software, clique duas vezes no ícone de inicialização na área de trabalho
da estação de trabalho do ExacTrac.

2.

A tela de inicialização do ExacTrac é exibida.

3.

Ao abrir o software, o ExacTrac executa estas ações:
• O ExacTrac verifica se o ExacTrac Robotics está na posição zero. Se necessário, o
ExacTrac Robotics é centralizado para que ele esteja na posição zero para o tratamento do paciente.
• Se um gerador de raios X ou se dois geradores estiverem ligados, iniciam automaticamente.
• Se o ExacTrac estiver conectado ao sistema Varian através da Interface de Dispositivo
Auxiliar (ADI), a conexão será estabelecida automaticamente.

Acessando o ExacTrac
Para usar o ExacTrac, primeiro você deve efetuar login usando seu nome de usuário e sua
senha:

Figura 44
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6.2.1

Visão geral do software

Funções gerais do software
Componente

Páginas de abas

Telas do assistente

Função
• Apply confirma suas mudanças sem fechar a janela de diálogo
atual.
• OK confirma suas mudanças e fecha a janela de diálogo atual.
• Cancel fecha o diálogo atual. Todas as mudanças feitas são descartadas.
• Back retorna à tela anterior do assistente.
• Next avança para a próxima tela do assistente.
• Finish conclui a sequência do assistente atual.
• Cancel fecha a tela do assistente. Todas as configurações feitas
são descartadas.
OBSERVAÇÃO: é mais rápido pressionar a tecla N do teclado, em
vez de clicar em Next.

Caixa de sugestões
Mostra comentários e instruções referentes à etapa atual.
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7

CONFIGURAÇÕES DO
SISTEMA

7.1

Configurações gerais

Informações gerais
As configurações gerais permitem definir padrões do sistema.

Acessando as configurações gerais
Clique em General Settings, na aba System Settings.

Figura 45
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7.1.1

Configurações de visualização

Acessando configurações de visualização
Opções
Para alterar as visualizações exibidas na tela de posicionamento por infravermelho (consulte a
página 193), selecione a aba View na janela de diálogo General Settings.

Aba View

Figura 46
Componente

Função

Left Laser View

As visualizações de rastreamento são exibidas a partir de um ângulo
cabeça → pés.

Right Laser View

As visualizações de rastreamento são exibidas a partir de um ângulo
pés → cabeça.

Display Video

Ative para visualizar a exibição de vídeo.

Display DRR

Ative para visualizar imagens DRR.

Confirmando sua seleção
Para confirmar sua seleção, pressione Apply ou OK.
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7.1.2

Configurações de precisão de marcadores de corpo padrão

Como alterar configurações de precisão
Opções
Para alterar as configurações de precisão padrão para posicionamento de marcadores de corpo, selecione a aba Accuracy na janela de diálogo General Settings.
OBSERVAÇÃO: essas configurações de precisão também são aplicadas se tiver adquirido o
monitoramento de paciente para tratamentos sem gating com Linacs Varian.

Aba Accuracy

Figura 47

Configurações disponíveis
Componente

Função / Uso
A precisão é considerada aceitável quando o vetor translacional
(que é o vetor resultante dos deslocamentos vertical, longitudinal e
lateral) e cada um dos ângulos Longitudinal, Lateral e da Mesa estão abaixo dos valores de limiar definidos em ①.
OBSERVAÇÃO: para translações, o sinal OK depende do comprimento do vetor e das barras de distância nos valores individuais. É
possível que todas as barras de distância mostrem OK, mas o ícone
OK não apareça. Neste caso, traga manualmente a mesa para uma
posição próxima de 0.
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Componente

Função / Uso

Se detectar um desvio entre o limite definido para o intervalo OK ①
e o limite definido para Low Accuracy ② para os desvios translacional e rotacional, o sistema emitirá um aviso sobre a redução da precisão.
Para assegurar a precisão adequada, o valor de limite máximo para
o rastreamento de marcador de corpo deve ser configurado com o
menor valor possível.

A precisão será considerada baixa se os valores atingidos para os
desvios translacional e rotacional ficarem acima do valor limite definido em ②.

OBSERVAÇÃO: as configurações nesta aba são utilizadas como definições padrão quando um
novo paciente é importado e os marcadores de corpo são usados para posicionamento. Para
definir configurações de precisão específicas para o paciente, consulte a página 144.

Notas sobre movimentação por respiração
A movimentação por respiração pode afetar o posicionamento baseado em marcadores de
corpo. Por esse motivo, evite definir um limite muito baixo ou muito alto, pois isso pode
prejudicar a precisão do posicionamento da mesa.

Confirmando sua seleção
Para confirmar sua seleção, pressione Apply ou OK.
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7.1.3

Configurações de lembrete

Acessando configurações de lembrete
Opções
Para ajustar os lembretes automáticos para calibração e para pré-visualizações de impressão,
abra a aba Reminder na janela de diálogo General Settings.

Aba Reminder

Figura 48

Lembretes de calibração
Opções
Never remind of Calibration

O sistema não emitirá um lembrete para execução da calibração.

Remind of Calibration every
[x] day(s)

O sistema emitirá um lembrete durante a inicialização relacionado à execução da calibração, de acordo com o valor definido
na caixa numérica.

Consulte a página 323.

Lembretes de visualização de impressão
Opções
Never prompt for print preview.

O sistema não perguntará se você deseja abrir a pré-visualização de impressão antes de fechar os dados do paciente.

Prompt for print preview before discarding a patient.

O sistema perguntará se você deseja abrir a pré-visualização
de impressão antes de fechar os dados do paciente.
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Opções
Automatically open print preview when discarding a patient.

A visualização de impressão é aberta automaticamente antes
do fechamento dos dados do paciente.

Consulte a página 371.

Confirmando sua seleção
Para confirmar sua seleção, pressione Apply ou OK.
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7.1.4

Configurações do módulo de inclinação

Informações gerais
Dependendo do tampo de mesa usado para correção de inclinação e rolagem durante o
posicionamento do paciente, você poderá selecionar ExacTrac Robotics ou PerfectPitch nessa
aba.

Acessando as configurações do módulo de inclinação
Opções
Para acessar as configurações de compensação de ângulo para ExacTrac Robotics ou PerfectPitch, abra a aba Tilt Module na janela de diálogo General Settings.
OBSERVAÇÃO: essas configurações somente estarão disponíveis se você tiver adquirido uma
licença para ExacTrac Robotics ou PerfectPitch.

Aba Tilt Module

Figura 49
Componente

6D Fusion

Função
• Ao comparar imagens DRR com imagens de raios X, o sistema
pode determinar e corrigir deslocamentos translacionais e rotacionais.
• Essa função é ativada por padrão, para permitir a máxima precisão de posicionamento.

As rotações calculadas com base na fusão de marcadores implantados são aplicadas para posicionamento do paciente. Se a caixa de
Implanted Marker Fusion seleção estiver desativada, a fusão dos marcadores implantados
apenas calculará um deslocamento translacional, independentemente do número de marcadores implantados utilizados.
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ExacTrac Robotics
Componente

Robotic Tilt enabled

Função
Ative o uso da mesa ExacTrac Robotics para corrigir os ângulos de
inclinação e rolagem.
OBSERVAÇÃO: você pode usar esta configuração para desativar o
Robotics em caso de falha de dispositivo, bateria fraca, etc.

OBSERVAÇÃO: as configurações nesta aba são utilizadas como padrão quando um novo
paciente é importado. Para definir as configurações de compensação de ângulo específicas para
o paciente, utilize a aba Set Positioning Defaults disponível em Patient Settings (consulte a
página 144).
OBSERVAÇÃO: ative as opções:
• Robotic Tilt enabled na área Automatic Angular Compensation das configurações gerais e
• Couch Top Pitch/Roll nas configurações do paciente,
para que sejam efetivadas.
Aviso
Assegure que o ExacTrac Robotics esteja na posição zero antes de desativar “Robotic Tilt
enabled” na aba ExacTrac General Settings. Caso contrário, o ExacTrac Robotics
permanecerá em posição quando o ExacTrac for encerrado.

PerfectPitch
Se tiver a configuração PerfectPitch com ADI 3.0, você poderá ativá-la na aba Tilt Module.

Figura 50
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Componente

PerfectPitch Tilt enabled

Função
Ativa o uso da mesa Perfect Pitch para corrigir os ângulos de inclinação e rolagem.
OBSERVAÇÃO: você pode usar esta configuração para desativar a
mesa PerfectPitch em caso de falha de dispositivo, etc.

OBSERVAÇÃO: as configurações nesta aba são utilizadas como padrão quando um novo
paciente é importado. Para definir as configurações de compensação de ângulo específicas para
o paciente, utilize a aba Set Positioning Defaults disponível em Patient Settings (consulte a
página 144).
OBSERVAÇÃO: ative as opções:
• PerfectPitch Tilt enabled na área Automatic Angular Compensation das configurações
gerais e
Couch Top Pitch/Roll nas configurações do paciente,
para que sejam efetivadas.
Aviso
Assegure que a mesa Perfect Pitch esteja na posição zero antes de desativar a opção
“Perfect Pitch Tilt enabled” na tela ExacTrac General Settings.

Confirmando sua seleção
Para confirmar sua seleção, pressione Apply.
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7.1.5

Predefinições do gerador

Acessando as predefinições do gerador
Opções
Para acessar as predefinições de energia para os geradores de raios X, abra a aba Generator
Presets na janela de diálogo General Settings.

Aba Generator Presets

Figura 51
Opções
Para incluir uma predefinição de raios X para um tipo de tratamento, pressione Add Preset e
insira um nome e um valor.
Para excluir uma predefinição, selecione-a e pressione Delete Preset.
Para alterar uma predefinição, selecione-a e pressione Edit Preset.
Aviso
As configurações de raios X predefinidas devem ser verificadas e adaptadas para o
primeiro tratamento de paciente, usando o fluxo de trabalho de configuração de raios X.

Confirmando sua seleção
Para confirmar sua seleção, pressione Apply. Agora você pode abrir outra página na aba da
janela de diálogo ou pressionar OK para sair da janela de diálogo.
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7.2

Gerenciador de usuário

7.2.1

Configurando direitos e senhas

Informações gerais
O administrador de rede do hospital pode configurar médicos/físicos selecionados como usuários
registrados com:
• Direitos de aprovação, para que a fusão de imagens possa ser aprovada, por exemplo, para
propósitos de cobrança.
• Direitos de calibração para, por exemplo, médicos.
• Direitos básicos para usuários padrão, tais como técnicos.
OBSERVAÇÃO: apenas o administrador do ExacTrac pode incluir, modificar ou excluir contas de
usuário. A conta do administrador é pré-configurada pelo suporte da Brainlab e não pode ser
excluída.

Acessando Configurações de senha
Opções
Para gerenciar usuários, selecione User Manager na aba System Settings.

Gerenciador de usuário

Figura 52

Incluindo um novo usuário
Etapas
1.

Efetue login como um usuário com direitos de Gerenciamento de Usuário.

2.

Pressione Add User. Uma janela de diálogo é exibida.

3.

No campo User Name, insira um nome de usuário.
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Etapas
4.

Insira uma senha adequada no campo Password e confirme repetindo-a no campo Retype Password.

5.

Pressione Save. A janela de diálogo User Rights é exibida.

6.

Ative as caixas de seleção para conceder direito ao novo usuário. Pressione Done para
adicionar o novo usuário à lista Registered Users.

7.

Para sair desta janela de diálogo, pressione Done.

OBSERVAÇÃO: preste especial atenção ao inserir senhas, pois esses campos fazem distinção
entre maiúsculas e minúsculas.

Funções adicionais
Após selecionar um usuário na lista, também é possível excluir este usuário com Remove User
ou modificar sua senha, pressionando Change Password e inserindo uma nova senha.
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7.3

Sobre o ExacTrac

Informações do produto e licença
A aba System Settings contém informações sobre a versão atual do ExacTrac e os recursos
licenciados atualmente instalados:

Figura 53
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8

DEFININDO
CONFIGURAÇÕES DE
DADOS DE PACIENTES

8.1

Carregando um arquivo de paciente

8.1.1

Carregando um paciente manualmente

Antes de iniciar
Antes de abrir um arquivo de paciente, assegure que o sistema esteja corretamente calibrado
(consulte a página 323).
Aviso
Antes de posicionar o paciente, sempre verifique a precisão da calibração do sistema
usando a função Daily Check, em particular se ocorrer colisão entre equipamentos (p.ex.,
entre os painéis planos e uma canaleta).
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Seleção de paciente do ExacTrac

Figura 54

Como carregar o paciente no ExacTrac
Etapas
1.

Na janela de diálogo Select Patient, selecione o paciente desejado.

2.

Pressione Open Patient para confirmar o paciente selecionado e carregá-lo no sistema
ExacTrac.

Observações sobre segurança
Aviso
Verifique se os dados corretos do paciente (nome e ID do paciente, e data do plano) estão
exibidos na janela de diálogo do paciente aberto.
Aviso
Verifique se o plano de tratamento carregado no ExacTrac corresponde ao plano de
tratamento carregado no Linac e assegure que as coordenadas do isocentro estejam
corretas, comparando-as com o relatório impresso do sistema de planejamento de
tratamento. Isso é especialmente importante se o plano de tratamento tiver sido atualizado
para considerar possíveis colisões de gantry/mesa, redução do tumor, planejamentos com
boost, etc.
Aviso
Assegure que sua clínica tenha estabelecido o procedimento adequado para verificar se o
plano de tratamento carregado no ExacTrac coincide com o plano de tratamento carregado
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no Linac. Assegure que, se o plano de tratamento for modificado depois de ser enviado
para o ExacTrac, o plano na estação de trabalho do ExacTrac também será atualizado.

Importando dados de pacientes
Se o paciente desejado não estiver disponível para seleção na área Patient List, você poderá
importar os dados.
Consulte a página 384.
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8.1.2

Carregamento automático de pacientes para sistemas Varian

ARIA
Se estiver usando o ExacTrac em um sistema Varian Clinac ou Varian TrueBeam equipado com
a Interface de Dispositivo Auxiliar (ADI), e o ARIA como Sistema Record and Verify, o ExacTrac
automaticamente abre a sequência de dados correspondente sempre que o paciente for
carregado no Linac e o software ExacTrac estiver na aba Select Patient.
Você é solicitado no ExacTrac a abrir o paciente correspondente. O DICOM PLAN UID assegura
que os dados corretos correspondentes estejam abertos.

Figura 55

MOSAIQ
Se você estiver usando o ExacTrac em um sistema Varian Clinac ou Varian TrueBeam equipado
com ADI e o Sistema Record and Verify MOSAIQ, um mapeamento de feixe deverá ser realizado
para possibilitar o carregamento automático do paciente (consulte a página 133). Se existir um
mapeamento de feixe para o paciente aberto no Linac e o ExacTrac estiver na aba Select
Patient, o ExacTrac abrirá automaticamente a sequência de dados correspondente. É solicitado
ao usuário que abra o paciente.

Figura 56

132

Manual do Usuário Clínico Rev. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5

DEFININDO CONFIGURAÇÕES DE DADOS DE PACIENTES

8.1.3

Mapeamento de feixe para sistemas Varian com MOSAIQ

Informações gerais
Ao importar um plano DICOM para o MOSAIQ, o MOSAIQ muda o UID da instância do plano.
Não é possível para o ExacTrac recuperar o plano do MOSAIQ depois da modificação. Portanto,
os planos no lado do ExacTrac e no lado do Linac são diferentes.
O processo de mapeamento de feixe garante o carregamento automático de paciente e
verificações de consistência de feixe/isocentro. O mapeamento de feixe deve ser feito uma vez
por paciente antes do primeiro tratamento, mas pode ser aberto e modificado a qualquer
momento depois.
OBSERVAÇÃO: se os dados do paciente tiverem sido modificados no MOSAIQ e precisarem ser
importados novamente no ExacTrac, os dados antigos do paciente deverão ser excluídos antes
da nova importação. Isto evitará problemas no processo de mapeamento de feixes. Se estiver
executando o Proxy Dicom, entre em contato com o suporte da Brainlab.

Lista de pacientes filtrada por identificação de paciente

Figura 57

Fluxo de trabalho padrão
Etapas
1.

Se um paciente é aberto no Linac, o ExacTrac verifica se, para esse paciente, já existe
um mapeamento de feixe. A página de seleção de paciente deve estar ativa no ExacTrac.
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Etapas

2.

3.

• Se não existir mapeamento de feixe, a lista de pacientes na página de seleção de paciente é filtrada por identificação de paciente. Somente pacientes com essa identificação
de paciente específica são listados na lista de pacientes. Para cancelar o filtro, pressione Remove Filter. O paciente deve ser selecionado e aberto, na primeira vez, manualmente no ExacTrac. Neste caso, a janela de mapeamento de feixe abre automaticamente depois de feitas as configurações do paciente pela primeira vez.
• Se já existir um mapeamento de feixes para esse paciente, o paciente será aberto automaticamente (consulte a página 132).
• Se já tiver sido realizado um mapeamento de feixes para o paciente correspondente,
mas seu UID de instância de plano tiver sido alterado no MOSAIQ após o procedimento de mapeamento, a lista de pacientes da página de seleção de paciente será filtrada
por ID de paciente. Na janela de mapeamento de feixes, todos os feixes do plano do
ExacTrac serão listados em laranja no campo principal, indicando que eles haviam sido mapeados anteriormente.
Na janela de mapeamento de feixe, todos os feixes vindos do plano do ExacTrac são listados em cinza no campo principal, indicando que ainda não estão mapeados. Os feixes
que são listados em laranja no campo principal indicam que eles já foram mapeados anteriormente, mas seu UID de instância do plano mudou no MOSAIQ.
Para executar o mapeamento de feixe, prepare um feixe no Linac.
As propriedades de feixe (consulte as informações apresentadas a seguir) do plano do
MOSAIQ no Linac são comparadas com as propriedades dos feixes listados no ExacTrac. Se exatamente um feixe dentro do plano do ExacTrac corresponder ao feixe preparado no Linac, ele será automaticamente mapeado e ficará azul. Se houver correspondência com múltiplos feixes no plano do ExacTrac relativa às propriedades do feixe, o
mapeamento será estabelecido com o primeiro feixe correspondente. O usuário será notificado sobre o mapeamento múltiplo. Além disso, as informações sobre o número e nome do feixe do plano MOSAIQ são suplementadas na lista para esse feixe.
OBSERVAÇÃO: a Brainlab recomenda a realização do mapeamento de todos os feixes
de uma vez, a fim de assegurar um tratamento futuro rápido e seguro.
É necessário realizar a preparação do feixe para cada feixe de tratamento no plano do
MOSAIQ no Linac, se aplicável.

4.

Cada feixe é automaticamente mapeado no ExacTrac, desde que se encontre na lista,
seja único e as propriedades do feixe correspondam.

5.

Se o feixe preparado não pode ser mapeado, o feixe é listado na segunda tabela em vermelho.

6.

Depois de concluído o mapeamento de feixe, clique em Done e aprove o mapeamento
de feixe. O mapeamento de feixe é armazenado para tratamentos futuros desse paciente
(carregamento automático de paciente e verificações de consistência de feixe/isocentro).

7.

A tela de mapeamento de feixe fecha e aparece a página de posicionamento por infravermelho. Efetue o tratamento como habitual. As informações do mapeamento de feixe são
agora usadas para verificações de consistência de feixe/isocentro durante o tratamento e
para abertura automática de paciente. Consulte a página 194.

As propriedades de feixe são:
• Identificação de paciente
• Coordenadas de isocentro DICOM (0,0,0 caso não existam)
• Ângulo da Mesa
• Movimento de gantry planejado (ângulo de início e fim/direção de rotação; 0/nenhum usado se
não existente)
• Nome do feixe
OBSERVAÇÃO: verifique se as coordenadas do isocentro DICOM são corretamente importadas
no MOSAIQ. Se as coordenadas estiverem em falta, tente exportar a sequência de tomografias e
estruturas do iPlan RT para o MOSAIQ também.
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Esquema do fluxo de trabalho

Open Patient on
Truebeam

Does a plan
mapping exist for
that patient?
No

Yes
Automatic patient
loading in
ExacTrac

Filter of
patient list
by patient ID
in ExacTrac

Open
corresponding
patient manually in
ExacTrac

Press in the
„Beam“ field

Yes

Want to repeat/
reset beam
mapping?

No
Beam
mapping
window opens
autom.

Repeat for each beam

Beam mapped
automatically in
ExacTrac

Yes

Press „Reset“ in
Beam Mapping
Window

Treat the patient
as usual.

Prepare beam on
Truebeam

Does a unique
matching beam
exist in ExacTrac
plan?

No

Beam listed in red
in ExacTrac in a
separate table

Mapping finished
Press „Done“
button to finish
beam mapping

Approve beam
mapping

Beam
mapping
saved in
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Figura 58
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Janela de diálogo Beam Mapping

①

②
③

⑧

④

⑦
⑥

⑤

Figura 59
Componente

Função / Uso

①

Informações do paciente

Use-as para verificar que o paciente correto está sendo
mapeado (o mesmo que está aberto no Linac).

②

Feixe de cor azul

Feixe mapeado.

③

Feixe de cor cinza

Feixe não mapeado.

④

Feixe de cor vermelha

Feixe que não pode ser mapeado.

⑤

Feixe de cor laranja

Feixe que já foi mapeado, mas cujo UID de Instância de
Plano foi alterado no MOSAIQ.

⑥

Done

Confirma e armazena o plano mapeado.

Nº
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Nº

Componente

Função / Uso

⑦

Cancel

A janela de mapeamento de feixe fecha sem armazenar os
feixes mapeados. Todas as modificações são perdidas.

⑧

Reset

Os feixes atualmente mapeados na janela estão não mapeados e todos os feixes serão listados em cinza. Você
deve começar o mapeamento de feixe desde o início.

Como modificar o mapeamento de feixe
A janela de mapeamento de feixe pode ser acessada a qualquer momento, para modificar ou
repetir o processo de mapeamento de feixe.
Etapas
Clique em ... no campo feixe no ExacTrac:

1.

Clique em Mapping na janela de diálogo para acessar a janela de diálogo de mapeamento de feixe:

2.

Aviso
Verifique se o plano que foi mapeado no ExacTrac corresponde ao plano aberto no Linac.

Observações gerais
• Depois de exportar um plano de um sistema de planejamento de tratamento para o MOSAIQ e
o ExacTrac, as propriedades de feixe não devem ser modificadas no MOSAIQ (nome do feixe,
rotação da mesa, ângulo do gantry, etc.). O ExacTrac precisa de exatamente as mesmas
propriedades do MOSAIQ, caso contrário os feixes não podem ser mapeados.
• Se forem necessários para o tratamento, os campos de configuração deverão ser adicionados
ao plano no MOSAIQ antes da execução do mapeamento de feixes. Eles são incluídos no
plano como feixes desconhecidos e devem ser autorizados manualmente (pressione F8,
consulte a página 201). Certifique-se da exatidão do feixe e do isocentro selecionados, bem
como do ângulo da mesa, visto que neste caso o ExacTrac não realiza essas verificações.
Consulte a página 195. A tecla F8 somente deve ser usada para configuração do feixe.
• Depois de feito o mapeamento de feixe, o plano pode ser modificado no MOSAIQ. Qualquer
modificação (tais como excluir um feixe, adicionar um feixe/campo de configuração) leva a um
novo UID de instância de plano que o ExacTrac não reconhece. Neste caso, o mapeamento
de feixe existente deve ser reconfigurado e novamente executado.
• Se qualquer modificação real TIVER que ser feita no plano, você deverá fazer essas
modificações no sistema de planejamento de tratamento e reexportar o plano modificado para
o MOSAIQ e o ExacTrac, e executar um novo mapeamento de feixe, para garantir planos
equivalentes nos dois lados. Durante a exportação do iPlan RT, o CourseID deve ser
incrementado em uma unidade (consulte a página 384).
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• Sempre que um feixe for preparado no Linac e o ExacTrac mostrar a informação unknown
beam (feixe não mapeado para o isocentro conhecido) ou wrong plan (nenhum feixe foi
mapeado para o isocentro ou as propriedades do feixe são diferentes), assegure,
primeiramente, que o paciente e o plano corretos foram carregados:
- Se o feixe não tiver sido previamente mapeado, modifique o mapeamento de feixe,
conforme descrito na página 137, e mapeie o feixe.
- Se os parâmetros do feixe foram alterados e somente exportados para o MOSAIQ, exporte-o igualmente para o ExacTrac e faça o mapeamento de todo o feixe novamente.
- Somente se não for possível mapear o feixe de modo algum você poderá autorizá-lo
manualmente (F8). Nesse caso, assegure meticulosamente a exatidão do feixe e do
isocentro selecionados, bem como do ângulo da mesa, visto que neste caso o ExacTrac
não realiza essas verificações (consulte a página 195).
Aviso
A autorização manual somente pode ser usada se isso for inevitável. Sempre que
necessário fazer a autorização manual, pressionando a tecla F8, assegure-se
cuidadosamente que o paciente está corretamente posicionado no que diz respeito ao
feixe e isocentro selecionados, bem como o ângulo da mesa, uma vez que o ExacTrac não
o verifica.
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8.1.4

Abrindo um paciente para Planos de Múltiplos Isocentros

Como abrir um paciente para Planos de Múltiplos Isocentros (TrueBeam)
Para abrir um paciente para planos de múltiplos isocentros (a partir de Eclipse, por exemplo):
Etapas

1.

Selecione o paciente para tratamento no aplicativo de tratamento TrueBeam e abra o paciente para tratamento.
O ExacTrac exibe o plano do paciente selecionado na janela de diálogo ADI Open Patient se estiver no banco de dados ETX.

2.

Selecione o local de tratamento (isocentro) no aplicativo de tratamento.
O ExacTrac recebe o plano / as informações do paciente atualizados.

3.

Pressione Open na janela de diálogo ADI Open Patient.
Os planos no ExacTrac e no Linac TrueBeam agora são correspondentes.

Como abrir um paciente para Planos de Múltiplos Isocentros (Novalis Tx)
Para abrir um paciente para planos de múltiplos isocentros (a partir de Eclipse, por exemplo):
Etapas

1.

Selecione o paciente para tratamento no console Novalis Tx 4D e abra o paciente para
tratamento.
O ExacTrac exibe o plano do paciente selecionado (primeiro local de tratamento) na janela de diálogo ADI Open Patient se estiver no banco de dados ETX.

2.

Para tratar o primeiro local de tratamento (isocentro), clique em Open na janela de diálogo ADI Open Patient.

3.

Para tratar o segundo, terceiro, etc., locais de tratamento, clique em Cancel na janela de
diálogo ADI Open Patient e abra o plano de paciente apropriado manualmente.
Quando um feixe é preparado, o ExacTrac informa, na tela de posicionamento, se os
planos carregados no Linac e no ExacTrac são correspondentes (consulte a página
194).
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8.2

Configurações de dados do paciente

Informações gerais
Quando os dados do paciente são carregados pela primeira vez após a importação, você
automaticamente entra em um assistente de configurações do paciente, no qual é possível
modificar as configurações padrão para adequar ao paciente selecionado.
As configurações necessárias variam, dependendo do tratamento a ser executado.

Modificando as configurações do paciente
As configurações do paciente podem ser definidas antes do tratamento real do paciente e são
salvas para frações de tratamento subsequente.
Opções
Para modificar determinadas configurações após terem sido configuradas pela primeira vez,
pressione Patient Settings na aba Select Patient (consulte a tabela a seguir).
Quando você carrega dados do paciente após no mínimo uma fração de tratamento ter sido
concluída, você apenas será solicitado a selecionar o isocentro atual a ser tratado.
Para pacientes com apenas um isocentro, o ExacTrac prossegue automaticamente para o pré-posicionamento por infravermelho.

Configurações disponíveis
Configurações

Também disponível clicando em Patient Settings?

Indicações do tratamento

Não

Posições dos marcadores de corpo

Sim

Padrões de posicionamento

Sim

Configurações de DRR

Sim

Posições de marcador implantado

Sim

Definição de isocentro virtual

Sim

Seleção de isocentro atual

Não - todavia, é possível fazer ajustes a qualquer
momento usando Select Isocenter no painel de navegação

As configurações de paciente determinam vários parâmetros que diretamente afetam o
posicionamento do paciente. A Brainlab recomenda fortemente que essas configurações
sejam definidas pelo médico e/ou físico que criou o plano de tratamento a ser utilizado.

Verificação de plausibilidade
A verificação de plausibilidade do ExacTrac identifica as configurações implausíveis do paciente.
Se os valores de configuração de precisão de posicionamento estiverem fora de um limite de
plausibilidade, um aviso será emitido.
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Figura 60
Todas as configurações de precisão de posicionamento serão restauradas para os valores
padrão e o usuário retornará ao assistente de configuração de paciente.
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8.3

Indicações do tratamento

8.3.1

Definindo indicações do tratamento

Informações gerais
A primeira etapa do assistente de configuração do paciente permite gerar estatísticas com
relação aos tratamentos que foram executados com o sistema ExacTrac.

Tela Set Indication

Figura 61

Selecionando uma indicação
Etapas
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1.

Na tela Set Indication, selecione a indicação de tratamento adequada na lista fornecida.

2.

Depois de ter feito a seleção necessária, pressione Next para confirmar suas configurações e prosseguir com a próxima tela do assistente.
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8.4

Definindo o médico

Informações gerais
Esta etapa do assistente de configuração do paciente permite designar o nome do médico
responsável a um paciente.

Set Assigned Physician

Figura 62

Como designar um médico
Etapa
Escolha o nome do médico na lista suspensa.
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8.5

Configurando os padrões de posicionamento

Informações gerais
Nesta etapa é possível ajustar tolerâncias de precisão que são salvas e aplicadas a este arquivo
de paciente.
OBSERVAÇÃO: o comportamento do sinal OK descrito aqui aplica-se ao ExacTrac 6.1, ao
ExacTrac 6.2 e ao ExacTrac 6.5 (e a todas as versões posteriores à versão 6.0.3 do ExacTrac).
Os desvios rotacionais também são considerados nessas versões. Para obter informações sobre
versões anteriores, consulte o Manual do Usuário Clínico do ExacTrac 6.0, Revisão 1.1 ou 1.2.

Tela Set Positioning Defaults
Esta tela é descrita em detalhe nas páginas seguintes.

Figura 63

Seleção de sistema de referência
Selecione seu sistema de referência preferencial na área Positioning based on...
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①

②

③

Figura 64

④

Figura 65

⑤

Figura 66
Nº

①

Componente

Função / Uso

Body Marker Configuration

Esta opção permite o posicionamento do paciente para tratamentos extracranianos com base em marcadores de corpo
definidos.
O movimento do paciente pode ser detectado durante o tratamento, todavia, o movimento de respiração pode resultar em
menor precisão de posicionamento.
Os marcadores de corpo também podem ser utilizados unicamente para pré-posicionamento do paciente para o isocentro.
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Nº

②

③

Componente

Função / Uso

Reference Star/Array

A mesa do paciente pode ser posicionada para correção por
raios X usando o seguinte:
• Matriz de Posicionamento e Braço de Posicionamento
do ET
• Estrela de Posicionamento e Braço de Posicionamento
do ET
OBSERVAÇÃO: escolha também esta opção se estiver usando o Quadro de Referência Elekta (consulte apágina 191).

Cranial Positioning Array

Os tratamentos de cabeça e pescoço podem ser rastreados
utilizando a Estrela de posicionamento de radiocirurgia
frameless.
Se o plano de tratamento for baseado em um conjunto de dados localizado, esta opção será automaticamente selecionada (consulte ④).
Para executar um Fluxo de Trabalho sem Arco com dados de
paciente não localizados, execute as etapas mostradas a seguir.

⑤

Frameless via 3rd party
TPS (Localized)

Consulte Cranial Positioning Array acima. Estas opções
são exibidas somente em Set Positioning Defaults se o paciente foi planejado com um sistema de planejamento de tratamento de outro fabricante e escaneado com o Localizador
e Posicionador de Alvo de TC/Angio para Radiocirurgia
Estereotática Frameless da Brainlab.

Radiocirurgia frameless para dados de paciente não localizados
Para possibilitar o tratamento sem arco para dados de paciente não localizados, é necessário
configurar a relação entre a tomografia do paciente (e especialmente o isocentro do paciente) e a
Estrela de Posicionamento Craniano sem Arco. Portanto, você deve realizar uma fusão de uma
tomografia armazenada internamente da base de SRS sem Arco com a tomografia do paciente
realizada antes do início do tratamento. A fusão deve ser realizada uma vez para cada paciente
(antes da primeira sessão de tratamento).
O fluxo de trabalho sem arco caracteriza-se por:
• Pré-posicionamento automático
• Limites de precisão mais baixos
• Necessidade de verificação após a correção inicial
Pré-requisitos:
• O sistema de máscara SRS Brainlab deve ser usado para imobilização
• A Base da Máscara SRS sem Arco da Brainlab deve ser visível na tomografia do paciente
• O Localizador e Posicionador de Alvo de TC/Angio para Radiocirurgia Estereotática
Frameless da Brainlab não é exigido para a tomografia
• Uma licença apropriada deve estar disponível
O planejamento do tratamento pode ser realizado com qualquer sistema de planejamento de
tratamento. A localização no iPlan RT Image não é exigida.
Etapas
1.
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Selecione Cranial Positioning Array como o sistema de referência.
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Etapas
Clique em Yes na tela exibida para confirmar a detecção da Frameless SRS Mask Base.

2.

• Yes: direciona o usuário para a página de fusão, para fusionar a tomografia do paciente com a tomografia armazenada da Base da Máscara SRS da Brainlab.
• No: configura a Estrela de Posicionamento Craniano como referência de infravermelho,
porém, sem nenhuma relação com o isocentro do paciente.
Clique em Automatic para iniciar a Mask Base / CT Fusion.

3.
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Etapas
Verifique cuidadosamente o resultado da fusão da máscara SRS da Brainlab, usando a
barra deslizante Overlay. O VOI é configurado para o volume da base da máscara SRS,
a fim de melhorar o resultado da fusão (ative Show VOI para mostrar o valor). Para girar
o volume mostrado na visualização 3D, no canto superior direito, arraste o cursor do
mouse ①. Para obter detalhes sobre como verificar a fusão, consulte a página 254.

①

4.

Quando a fusão estiver concluída, a tela Positioning based on… será definida como
Cranial Positioning Array (Frameless, Fused). Para alterar a Referência de Posicionamento é necessário reimportar os dados do paciente.

5.

Precisão do posicionamento

②

①
Figura 67
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Componente

Função / Uso
A precisão é considerada aceitável quando o vetor translacional
(que é o vetor resultante dos deslocamentos vertical, longitudinal e
lateral) e cada um dos ângulos Longitudinal, Lateral e da Mesa estão abaixo dos valores de limiar definidos em ①.
OBSERVAÇÃO: para translações, o sinal OK depende do comprimento do vetor e das barras de distância nos valores individuais. É
possível que todas as barras de distância mostrem OK, mas o ícone
OK não apareça. Neste caso, traga manualmente a mesa para uma
posição próxima de 0.

Se detectar um desvio entre o limite definido para o intervalo OK ①
e o limite definido para Low Accuracy ② para os desvios translacional e rotacional, o sistema emitirá um aviso sobre a redução da precisão.
Para assegurar a precisão adequada, o valor de limite máximo para
o rastreamento de marcador de corpo deve ser configurado com o
menor valor possível.

A precisão será considerada baixa se os valores atingidos para os
desvios translacional e rotacional ficarem acima do valor limite definido em ②.

OBSERVAÇÃO: estas configurações de precisão são válidas para o arquivo de paciente atual.
Para acessar as configurações de precisão padrão para o posicionamento de marcadores de
corpo, consulte a página 117.

Movimentação por respiração
A movimentação por respiração pode afetar o posicionamento baseado em marcadores de
corpo. Por esse motivo, evite definir um limite muito baixo ou muito alto, pois isso pode
prejudicar a precisão do posicionamento da mesa.

Como definir um limite de Verificação por raios X

Figura 68

Manual do Usuário Clínico Rev. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5

149

Configurando os padrões de posicionamento

Etapa
Especifique um valor de limite máximo na área X-Ray Verification.
Defina este limite para o valor mais baixo possível, para assegurar a mais alta precisão possível
durante a verificação por raios X padrão (consulte a página 271).
O limite definido em mm aplica-se a todos os desvios translacionais (latitude, longitude e vertical). O limite em ° aplica-se a todos os desvios rotacionais (ângulo de inclinação, rolagem e da
mesa), calculados em relação ao deslocamento após a verificação dos raios X. Se pelo menos
um dos valores translacionais ou rotacionais exceder o limite definido, o valor será mostrado em
vermelho e o usuário poderá aplicar o deslocamento (consulte a página 272).

Automatic Treatment Beam Interlock
Com uma licença válida do Automatic Treatment Beam Interlock e a configuração correta de
hardware, você pode ativar a caixa de seleção X-ray Monitoring. Isto interromperá o feixe MV se
o Monitoramento por Raios X estiver fora da tolerância e o ícone de status Beam Cut Off será
exibido.

Se o recurso de desativação de feixe suspender o feixe, assegure que o Linac esteja desativado
antes de entrar na sala de tratamento.
Aviso
A desativação de feixe não pode ser usada para gating respiratório.

Como definir a compensação angular

Figura 69
Opções
Ative a caixa de seleção Couch Top Pitch/Roll enabled na área Automatic Angular Compensation se deseja utilizar a mesa PerfectPitch ou ExacTrac Robotics (consulte a página página
283) para corrigir os ângulos de inclinação.
Ative a caixa de seleção Couch Auto Rotation enabled se desejar usar a rotação automática
de mesa.
OBSERVAÇÃO: se o seu sistema estiver equipado com a rotação automática de mesa, o ângulo
da mesa será compensado uma única vez, após a correção inicial de raios X. Desvios de rotação
podem ser corrigidos até um ângulo de 3°.
OBSERVAÇÃO: para serem efetivadas, as configurações na área Automatic Angular
Compensation devem ser ativadas nas configurações do paciente e nas configurações gerais
(consulte a página 121).
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Como definir o comportamento da verificação por raios X
A verificação por raios X é opcional para a maioria dos fluxos de trabalho.

Figura 70
Opções
Ative a caixa de verificação Force Verification after initial X-ray Correction se desejar que o
ExacTrac solicite uma verificação por raios X após a correção por raios X inicial. Este recurso é
ativado por padrão e é altamente recomendado para casos cranianos que usam a Cranial Positioning Array.
Ative a caixa de verificação Force Verification after Couch Rotation se desejar que o ExacTrac solicite uma verificação por raios X após cada rotação da mesa superior a 7°. Este recurso
é ativado por padrão e é altamente recomendado para casos cranianos que usam a Cranial Positioning Array.
Exemplo: ativação da caixa de verificação Force Verification after Couch Rotation e de um
plano com três campos em:
Campo A: 0°
Campo B: 5°
Campo C: 10°
Iniciando pelo campo A, realize uma correção e uma verificação inicial, de maneira que o ExacTrac fique no estado OK.
Alterne para o campo B e gire a mesa. O estado OK permanece inalterado.
Depois de alternar para o campo C e girar a mesa, o usuário será forçado a realizar uma verificação.
Ao alternar para o campo A, depois de verificar o campo C, o usuário será novamente forçado a
realizar uma verificação.
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Opções
Perform IR to X-ray Consistency Check é uma configuração opcional de paciente que pode
ser usada para ferramentas estáticas de infravermelho.
A verificação por raios X gera três possíveis resultados:
• O novo deslocamento de raios X e o deslocamento atual de infravermelho estão dentro de suas tolerâncias (indicados pelos valores em azul).
• O novo deslocamento de raios X está dentro da tolerância, porém, o deslocamento atual de
infravermelho não está (indicados pelos valores em laranja).
• Os deslocamentos de raios X e de infravermelho estão fora de tolerância (indicados pelos valores em vermelho).
A verificação de consistência entre IV e raios X otimiza o resultado 2 acima. Embora a verificação por raios X não mostre nenhum desvio e não solicite nenhum desvio da mesa, os valores
de infravermelho mostram um desvio fora da tolerância.
A seleção de Update IR faz com que os valores da fusão de raios X sejam usados para substituir as barras de desvio de infravermelho, de maneira que elas mostrem uma posição correta.
Se atualizar os valores de infravermelho usando valores que não estejam dentro da tolerância,
você deverá clicar em Restart positioning ao retornar para a tela de posicionamento.

Isto pode ser importante para ângulos de mesa extremos, pois a câmera de infravermelho pode
ter dificuldade para visualizar corretamente o padrão da estrela e as barras de desvio de infravermelho podem mostrar pequenos desvios.
OBSERVAÇÃO: as configurações padrão desse recurso dependem do que estiver sendo utilizado, ferramentas de infravermelho ou marcadores de corpo. Por padrão, o recurso é ativado para
ferramentas de infravermelho. Ele é desativado em relação aos marcadores de corpo por padrão.

Confirmando suas configurações
Pressione Next para confirmar suas configurações e continuar com a próxima tela do assistente.
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8.6

Usando as predefinições do gerador de raios X

Informações gerais
Durante esta etapa você pode optar por aplicar uma configuração de gerador de raios X
predefinida, de acordo com a indicação apresentada. (As predefinições de raios X são definidas
nas configurações do sistema, consulte a página 124.)

Tela Define X-ray Generator Settings

①

Figura 71

Como usar as predefinições do gerador
Etapas
1.

Escolha uma indicação adequada na lista disponível.

2.

Clique duas vezes na indicação para copiar esta configuração para o gerador de raios X.

3.

Pelo padrão, as configurações de energia para os dois tubos são vinculadas entre si. Para definir configurações assimétricas (p.ex., se o alvo estiver localizado lateralmente dentro do paciente), clique no símbolo de corrente ① para definir configurações de energia
individuais para cada tubo.
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Etapas
Você é solicitado a confirmar suas configurações:

4.

Clique em Yes para continuar.
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8.7

Configurações de DRR

8.7.1

Definindo configurações da DRR

Informações gerais
Nesta etapa você pode ajustar como exibir DRRs (Radiografias Digitalmente Reconstruídas)
geradas a partir dos dados de tomografia importados.

Configurações de DRR

①

②
Figura 72

Como selecionar um isocentro
Se diversos isocentros tiverem sido definidos nos dados de tomografia importados, selecione o
isocentro para o qual deseja modificar as configurações de DRR.

Exibindo objetos
Nº

Componente

①
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Função
Para exibir contornos para objetos definidos nas imagens adquiridas importadas, ative a caixa de seleção Contours.
Para refinar ainda mais essa visualização, clique em Modify
DRR Rendering... Na janela de diálogo DRR Rendering Settings, agora é possível exibir:
• PTV only ou All contours.
• Os objetos selecionados como um Outline (mostrado aqui
em laranja) ou um objeto Solid (mostrado aqui em rosa).
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Nº

Componente

Função
O isocentro atual é mostrado como uma cruz laranja e está
centralizado na visualização da imagem.

②

Se você tiver criado um isocentro virtual para a aquisição de
raios X (consulte a página 171), isto será mostrado como
uma cruz vermelha no centro da visualização da imagem.
Observação: isocentros virtuais são visíveis apenas quando
esta tela é acessada ao selecionar Patient Settings na tela
de posicionamento.

Como definir o volume de interesse
Defina um volume de interesse (VOI) sempre que precisar excluir partes da anatomia óssea do
registro de imagem. Essas partes podem ser estruturas móveis que se movem
independentemente da região do alvo (por exemplo, clavículas, mandíbula) ou mostram alguma
distorção com relação à posição que elas tinham na tomografia de planejamento (por exemplo,
algumas vértebras mais longes da região do alvo quando a coluna vertebral está em uma
curvatura diferente). A Brainlab recomenda exibir os contornos de interesse nas visualizações de
volume quando se define o VOI.
Para definir o VOI:
Etapas
1.

Ative a caixa de seleção DRR VOI.
Usando o mouse, arraste as bordas dos retângulos agora exibidos nas três visualizações
para definir um volume de interesse cuboide.

2.
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Como alterar configurações de osso/tecido e brilho
Ao modificar as configurações de renderização da DRR, é possível corrigir os níveis de brilho e
osso/tecido nas imagens das DRR geradas. Isso melhora a fusão de imagens subsequentes, por
exemplo se as DRRs apenas contiverem uma anatomia óssea pequena ou estreita.
Etapas
Pressione Modify DRR Rendering. Uma janela de diálogo é exibida:

1.

Se a barra deslizante de contraste estiver definida como Tissue e a função VOI estiver
ativada, a configuração padrão de contraste será usada ao exibir o DRR completo na página de fusão.
2.

Ajuste as barras deslizantes Bone/Tissue e Brightness conforme necessário, até alcançar os níveis adequados (Figura 73).

3.

• Para desfazer as alterações, pressione Cancel.
• Para definir as configurações de volta aos valores padrão, pressione a opção Default.
• Para confirmar suas configurações, pressione OK.

Aviso
Modificar as configurações de LUT ou gama afeta a fusão de imagens subsequente,
afetando assim o deslocamento de correção calculado. Na maioria dos casos não é
necessário modificar os valores padrão.
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Ajustes de osso/tecido e brilho

①

②
Figura 73

Nº

Componente

①

Anatomia óssea obscura

②

Anatomia óssea claramente visível

Confirmando suas configurações
Pressione Next para confirmar suas configurações e continuar com a próxima tela do assistente.
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8.8

Configurações de marcadores de corpo

Informações gerais
Nesta etapa é possível ajustar o conteúdo das visualizações de tomografias e modificar as
informações do marcador de corpo onde necessário.

Tela Define Body Markers

②

③

①

Figura 74
Nº

Componente

Função

①

Select Isocenter

Como os marcadores de corpo são válidos para todos os isocentros, essa área aparece em cinza.

②

View

É possível ajustar as configurações de imagem e visualização. Consulte a página 160.

③

Body Marker

É possível detectar e verificar marcadores de corpo adquiridos e incluir ou excluir marcadores de corpo conforme necessário. Consulte a página 162.

Confirmando suas configurações
Pressione Next para confirmar suas configurações e continuar com a próxima tela do assistente.
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8.8.1

Navegando pelas imagens

Área de visualização

①

③

②
Figura 75

Visualizações de imagem disponíveis
A direção da visualização em cada caso é indicada por um ícone de paciente no canto inferior
esquerdo de cada visualização de imagem.

Nº
①

Componente

Função

Axial

As tomografias axiais são mostradas juntas com:
• O ID da sequência de tomografias (p.ex., CT#1)
• O número do corte da aquisição atual

②

Coronal

③

Sagittal

Reconstruções de aquisições coronais e sagitais também são
fornecidas.

Como navegar cortes de aquisições de imagens
Para navegar por Axial Slices, utilize a barra deslizante fornecida.

Como ajustar a ampliação da visualização
Opção
Para ajustar a ampliação
de cada visualização

Use os ícones de zoom

Como centralizar a exibição
A função Crosshair pode ser utilizada para centralizar a exibição em uma área específica.
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Etapas
1.

Ative a caixa de seleção Crosshair.
Posicione o ponteiro do mouse sobre a cruz azul agora exibida.

2.

3.

Mantenha o botão esquerdo do mouse pressionado e arraste a cruz até que a visualização esteja centralizada na área desejada na imagem.

4.

Todas as três visualizações de imagem são agora atualizadas adequadamente.

Como exibir contornos de objeto
Opções
Para exibir contornos para
objetos definidos nas imagens digitalizadas importadas.

Ative a caixa de seleção Contours.

Ajustando o janelamento de imagens
Cada visualização de imagem contém um histograma que permite a distribuição de nível de cinza
dos dados de tomografia a serem ajustados. Consulte a página 238.
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8.8.2

Manuseando marcadores de corpo

Funções de marcadores de corpo

①

②

Figura 76

Como rolar através de marcadores disponíveis
Use os botões de setas para rolar pelos marcadores de corpo disponíveis:

Nº

Componente

Função

①

O marcador de corpo selecionado no momento é mostrado
em azul claro e identificado com um ID de marcador.

②

Outros marcadores de corpo são mostrados como uma cruz
azul escuro ou, dependendo da visualização de imagem, como um círculo azul escuro com uma cruz, também identificados com um ID de marcador.

Incluindo e excluindo marcadores
Opções
Pressione Add para inserir um novo marcador de corpo na interseção da cruz.
Pressione Delete para remover o marcador de corpo atual dos dados de imagem.
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Como mudar a posição de um marcador
Etapas
1.

Selecione o marcador a ser movido utilizando os botões de setas fornecidos.

2.

Pressione Change Markers.

3.

Posicione o ponteiro do mouse na visualização de imagem e mova-o até o marcador que
agora está destacado.

4.

Mantenha pressionado o botão esquerdo do mouse e arraste o marcador para o local desejado na visualização de imagem.

OBSERVAÇÃO: para tratamentos baseados em marcadores de corpo, recomenda-se definir
entre 5 e 8 marcadores de corpo, no mínimo.

Como executar a detecção automática de marcador
Etapas
1.

Para detectar automaticamente os marcadores de corpo contidos nas imagens digitalizadas, pressione Detect Markers.

2.

Todos os marcadores de corpo atualmente exibidos são agora excluídos e apenas marcadores de corpo contidos na sequência de imagens digitalizadas são detectados e exibidos para revisão.

3.

A precisão dos marcadores de corpo detectados deve ser revisada pelo usuário.

Marcadores do isocentro
Os marcadores do isocentro são exibidos para propósitos de informações, e não podem ser
editados.
Opções
Os isocentros localizados no plano de imagem atual são mostrados como um círculo
laranja com uma cruz e são identificados com um ID de isocentro.
Os isocentros não localizados no plano de imagem atual são mostrados apenas como
uma cruz laranja.
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8.9

Posições de marcador implantado

Informações gerais
Se desejar executar o tratamento utilizando marcadores implantados como uma referência para o
posicionamento do paciente, as configurações correspondentes devem ser definidas no software
ExacTrac.
As configurações definidas aqui são utilizadas subsequentemente para ativar a correção da
posição do paciente baseada em raios X (consulte a página 233).

Tela Define Implanted Markers

②
③

①

④

Figura 77

Áreas da tela
Nº

Componente

Função

①

Select Isocenter

Selecione o isocentro ao qual um marcador implantado deve
ser designado. Isso assegura que apenas marcadores implantados relevantes para um isocentro em particular sejam
utilizados para determinar o deslocamento de correção.

②

View

Ajuste as configurações de imagem e visualização (consulte
a página 165).

③

Implanted Marker Type

Define o tipo de marcador implantado usado (consulte a página 167).

④

Implanted Marker

Incluir ou excluir os marcadores implantados, ou editá-los
conforme necessário.

Confirmando suas configurações
Pressione Next para confirmar suas configurações e continuar com a próxima tela do assistente.
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8.9.1

Navegando pelas imagens

Área de visualização

①

②

③
Figura 78

Visualizações de imagem disponíveis
A direção da visualização em cada caso é indicada por um ícone de paciente no canto inferior
esquerdo de cada visualização de imagem.

Nº
①

Componente

Função

Axial

As tomografias axiais são mostradas juntas com:
• O ID da sequência de tomografias (p.ex., CT#1)
• O número do corte da aquisição atual

②

Coronal

③

Sagittal

Reconstruções de aquisições coronais e sagitais também são
fornecidas.

Como navegar cortes de aquisições de imagens
Para navegar por Axial Slices, utilize a barra deslizante fornecida.

Como ajustar a ampliação da visualização
Opção
Para ajustar a ampliação
de cada visualização
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Como centralizar a exibição
Etapas
1.

Ative a caixa de seleção Crosshair.
Posicione o ponteiro do mouse sobre a cruz azul agora exibida.

2.

3.

Mantenha o botão esquerdo do mouse pressionado e arraste a cruz até que a visualização esteja centralizada na área desejada na imagem.

4.

Todas as três visualizações de imagem são agora atualizadas adequadamente.

Como exibir contornos de objeto
Opção
Para exibir contornos para objetos definidos nas imagens adquiridas importadas, ative a caixa de seleção Contours.
Contornos disponíveis agora são exibidos (mostrados em rosa) nos dados de tomografia.
OBSERVAÇÃO: para ver contornos durante o tratamento, ative a caixa de seleção
de contornos em Define DDR Settings.

Ajustando o janelamento de imagens
Cada visualização de imagem contém um histograma que permite a distribuição de nível de cinza
dos dados de tomografia a serem ajustados. Consulte a página 238.
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8.9.2

Manuseando marcadores/stents implantados

Informações gerais
Ao manipular marcadores implantados, considere o seguinte:
• Implante apenas um tipo de marcador por tratamento.
• Selecione o tipo de marcador correspondente no software.
• Defina marcadores separadamente para cada isocentro, para determinar precisamente o
deslocamento de correção.
• Se múltiplos marcadores longos forem utilizados, defina as duas extremidades para cada
marcador, antes de continuar com o próximo marcador.
• Recomenda-se implantar três marcadores para assegurar a precisão de tratamentos de
próstata.
As diretrizes acima devem ser seguidas para assegurar a detecção automática precisa de
marcadores e o cálculo do deslocamento de correção para posicionamento do paciente. Para
obter informações adicionais sobre a determinação do deslocamento de correção, consulte a
página 236.

Funções de marcador implantado

③
①

④

②

⑤

Figura 79

Marcadores do isocentro
Os marcadores do isocentro são exibidos para propósitos de informações, e não podem ser
editados.
Nº

Componente

①
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isocentro.
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Nº

Componente

Função
Outros isocentros são mostrados apenas como uma cruz laranja.

②

Rolando através de marcadores disponíveis
Nº

Componente

Função

③

Rola pelos marcadores implantados definidos.

④

O marcador implantado selecionado no momento é mostrado
em verde claro e identificado com um ID de marcador.

⑤

Outros marcadores implantados são mostrados em verde escuro, também rotulados com um ID de marcador.

Como incluir marcadores
Etapas
1.

Na área Implanted Marker Type, selecione o tipo de marcador adequado.

2.

Pressione Add para inserir um novo marcador na interseção da cruz.
• Short (midpoint used): Para marcadores implantados esféricos ou cilíndricos menores que 5 mm, posicione o marcador inserido no centro do marcador implantado contido na imagem adquirida.
• Long (both endpoints used): Para marcadores mais longos que 5 mm, você deve inserir um marcador nas duas extremidades do marcador implantado contido na imagem
adquirida.

Como excluir marcadores
Pressione Delete para remover o marcador selecionado no momento dos dados de imagem.

Como mudar a posição de um marcador
Etapas
1.

Selecione o marcador a ser movido utilizando os botões de setas fornecidos.

2.

Pressione Change Markers.

3.

Posicione o ponteiro do mouse na visualização de imagem e mova-o até o marcador que
agora está destacado.

4.

Mantenha pressionado o botão esquerdo do mouse e arraste o marcador para o local desejado na visualização de imagem.

Ao definir posições de marcador implantado, assegure-se de que não haja artefatos
relacionados à respiração na tomografia. Se a imagem tiver sido adquirida com mais de
uma suspensão de respiração, assegure que os dados de tomografia sejam consistentes
na junção entre cada sequência de aquisições. Se os dados não forem consistentes,
adquira novas imagens do paciente.
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Como copiar marcadores
É possível copiar marcadores implantados de um isocentro para outro:
Etapas
1.

Na área Isocenter, selecione o isocentro-alvo para o qual os marcadores devem ser copiados.

2.

Na área Implanted Marker, selecione o isocentro de origem a partir do qual os marcadores devem ser copiados.

3.

Na área Implanted Marker, pressione Copy.

4.

Se os marcadores implantados já tiverem sido definidos para o isocentro-alvo, um prompt
do sistema será exibido, informando a você que esses marcadores serão excluídos.
Confirme esse prompt com Yes para copiar os marcadores a partir do isocentro de origem.

5.

Verifique se os marcadores copiados estão corretamente posicionados.

Stents
Stents são marcadores cilíndricos que são posicionados dentro de cavidades do corpo. A
aplicação mais comum de stents é dentro da uretra para tratamento da próstata, usando, por
exemplo, os marcadores MemoCore™.
Os stents são automaticamente localizados dentro da sequência de dados com base na
densidade, no tamanho e no formato.
Os stents somente podem ser selecionados se o paciente tiver apenas um isocentro.

Detectando stents
Quando um marcador é definido como um stent, o sistema tenta automaticamente detectar o eixo
principal e também o centro de gravidade do stent. O eixo principal é mostrado como uma linha
magenta em todas as três visualizações da sequência de dados.

Figura 80
Se o eixo não estiver adequadamente alinhado com o stent, e/ou o centro de gravidade não for
corretamente detectado, é possível selecionar a função Restrict Search Region by Cuboid para
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definir um volume de procura manualmente. A Brainlab recomenda o uso da função Restrict
Search Region by Cuboid ao realizar a detecção de stents.

Figura 81
Aviso
Ao usar marcadores do tipo stent para registro de raios X, certifique-se de colocar o
isocentro o mais próximo possível do eixo principal do stent. O risco de imprecisões no
posicionamento aumenta com a distância entre o isocentro e o eixo principal do stent.
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8.10

Definição de isocentro virtual

Informações gerais
Para determinados tratamentos, as estruturas anatômicas que circundam o isocentro não são
adequadas para a fusão de imagens necessária durante a correção por raios X (consulte a
página 221). Esse pode ser o caso se não houver anatomia óssea suficiente ou se o isocentro
estiver localizado próximo a uma série de estruturas similares, como vértebras.

Série de vértebras

Figura 82

Como evitar fusões de imagens imprecisas
Para evitar a fusão de imagens imprecisa, defina um isocentro virtual em uma área com anatomia
distintiva suficiente:
Etapas
1.

Adquira imagens de correção por raios X (consulte a página 211) com base na posição
do isocentro virtual em vez do isocentro de tratamento.

2.

Depois da fusão bem-sucedida de imagens, um deslocamento é calculado que posiciona
o paciente de volta no isocentro do tratamento.

3.

Execute a verificação por raios X da precisão do posicionamento (consulte a página 271)
com base na posição real do isocentro.

Consulte a página 461.
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Definição de isocentro virtual

①
④

②

③

Figura 83
Nº

Componente

Função

①

Se diversos isocentros tiverem sido definidos nos dados de
imagem importados, selecione o isocentro para o qual o isoÁrea do Select Isocenter
centro virtual deve ser definido utilizando a caixa numérica
fornecida aqui.

②

Visualizações de aquisições de imagens

As visualizações de aquisição axial, coronal e sagital do corte
de TC atual são fornecidas, mostrando o isocentro atual.

③

Indique a direção da visualização.

④

Ajuste a ampliação de cada visualização.

Como definir um isocentro virtual
Etapas
1.
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Pressione Use Virtual Isocenter.
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Etapas
Posicione o ponteiro do mouse na visualização de imagem e mova-o até o isocentro virtual que agora está destacado.

2.

Mantenha pressionado o botão esquerdo do mouse e arraste o isocentro virtual para o
local necessário na visualização de imagem.
As visualizações DRR Preview à direita que mostram uma aproximação de raios X esperada de cada tubo são atualizadas em concordância com a posição do isocentro virtual.

3.

Ajustando o janelamento de imagens
Cada visualização de imagem contém um histograma que permite a distribuição de nível de cinza
dos dados de tomografia a serem ajustados. Consulte a página 238.

Confirmando suas configurações
Pressione Next para confirmar suas configurações e continuar com a próxima tela do assistente.
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8.11

Seleção do isocentro

Informações gerais
Se diversos isocentros tiverem sido definidos nos dados de imagem importados, você deverá
selecionar o isocentro a ser tratado.

Seleção do isocentro

①

②

⑤
③

④

Figura 84

Como selecionar o isocentro
Selecione o isocentro a ser tratado usando a caixa numérica fornecida na área Select Isocenter
①.

Image Set Reconstruction
Nº
②

Componente

Função

Image Set Reconstruction

Verifique os objetos definidos para os dados de imagem (por
exemplo marcadores implantados ou marcadores de corpo) e
quaisquer objetos importados adicionais (por exemplo objetos
iPlan) antes de executar o tratamento do paciente.

③
④

Indica a direção da visualização.
Axial, Coronal ou Sagittal

Selecione as reconstruções de visualização.

Coordenadas de isocentro
As coordenadas do isocentro ⑤ podem ser exibidas em diferentes convenções de coordenadas:
• Se forem importados de um TPS de outro fabricante, de Brainlab Elements ou via ARIA, os
dados do paciente serão mostrados em Dicom Coordinates.
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①

• Se forem importados do iPlan RT os dados do paciente serão mostrados em Brainlab
Coordinates.

• Se forem importados do iPlan RT e também forem localizados, os dados do paciente serão
mostrados em coordenadas do Localizador. As coordenadas do Localizador e as coordenadas
Brainlab possuem a mesma orientação. A ordem mostrada e a identificação são diferentes: A-P = Y; Lateral = X; Vertical = Z.

OBSERVAÇÃO: se tiverem sido localizados no iPlan RT, exportados para e modificados em um
TPS de outro fabricante e então importados no ExacTrac, os dados do paciente serão mostrados
em Dicom Coordinates. Compare as coordenadas de isocentro exibidas do ExacTrac com as
coordenadas de isocentro do TPS de outro fabricante, e não com a cópia impressa do iPlan RT.
A figura mostrada a seguir compara os diferentes sistemas de coordenadas:

O sistema de coordenadas da norma IEC 61217 é descrito detalhadamente na página 323.

Ajustando o janelamento de imagens
Cada visualização de imagem contém um histograma que permite a distribuição de nível de cinza
dos dados de tomografia a serem ajustados. Consulte a página 238.

Como designar um contorno a um PTV
Um contorno pode ser designado a um PTV de um isocentro específico. Somente um contorno
pode ser designado por PTV e isocentro. A lista em Assign Contour to PTV contém um número
máximo de 48 contornos.
Se um isocentro não for designado a um PTV específico, todos os contornos definidos no plano
de tratamento serão automaticamente exibidos.
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Etapas
1.

Clique em Assign…

2.

No campo agora exibido, selecione um contorno apropriado que represente o PTV do
isocentro selecionado.

3.

Clique em Assign…

4.

Confirme a designação.

OBSERVAÇÃO: a Brainlab recomenda o uso de nomes distintos de isocentro e contorno durante
o planejamento, para permitir a correta designação manual.

Coordenadas de dados
Você pode revisar as coordenadas definidas para os dados de imagem importados em Brainlab
Coordinates ou Dicom Coordinates, dependendo do sistema de planejamento de tratamento
utilizado para criar os dados de tratamento importados.

Verificação do isocentro
Se estiver usando o ExacTrac em um sistema Varian Clinac ou Varian TrueBeam equipado com
a Interface de Dispositivo Auxiliar (ADI), o ExacTrac automaticamente compara o isocentro
selecionado com o Feixe que está preparado na máquina. Uma incompatibilidade é sinalizada
pelo software dentro da visualização de posicionamento.

Observações sobre segurança
Aviso
A numeração de diversos isocentros no ExacTrac pode diferir da numeração em seu plano
de tratamento. Por esse motivo, o ExacTrac também exibe a identificação de texto
designada aos isocentros pelo sistema de planejamento de tratamento. Assegure-se de
que o isocentro selecionado no Linac coincide com o isocentro selecionado no ExacTrac.
Aviso
Verifique se o plano de tratamento carregado no ExacTrac corresponde ao plano de
tratamento carregado no Linac e assegure que as coordenadas do isocentro estejam
corretas, comparando-as com o relatório impresso do sistema de planejamento de
tratamento. Isso é especialmente importante se o plano de tratamento tiver sido atualizado
para considerar possíveis colisões de gantry/mesa, redução do tumor, planejamentos com
boost, etc.
Aviso
Se o isocentro selecionado não for diretamente adjacente ao anterior, a Brainlab
recomenda enfaticamente a repetição da correção por raios X (consulte a página 211).

Próximas etapas
Ao pressionar Finish, você será direcionado para a tela principal de posicionamento, para iniciar
o pré-posicionamento do paciente.
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9

PRÉ-POSICIONAMENTO
DO PACIENTE

9.1

Alinhando o PTV ao isocentro do Linac

Pré-posicionamento manual
Se o paciente não tiver sido escaneado utilizando um sistema de referência, não há relação fixa
entre os dados da tomografia e a posição do paciente na mesa.
Por esse motivo, você deve efetuar o pré-posicionamento manual do paciente em relação ao
isocentro do Linac, ajustando a posição da mesa com base nos marcadores de pele e nos lasers
da sala, por exemplo.
As estrelas de posicionamento Estrela de Posicionamento e Braço de Posicionamento ET ou
Matriz de Posicionamento e Braço de Posicionamento ET ou a Estrela de Referência iGUIDE
deverão então ser usadas para rastrear a posição da mesa durante o tratamento (consulte
a página 184).

Pré-posicionamento infravermelho
O pré-posicionamento usando o sistema de câmeras de infravermelho do ExacTrac somente
poderá ser realizado se:
• Os marcadores de corpo adequados tiverem sido adquiridos na tomografia de planejamento e
estiverem fixados à pele do paciente (consulte a página 180), ou
• O paciente estiver usando a Estrela de Posicionamento de Radiocirurgia Frameless
(consulte a página 181).
Se forem usadas ferramentas de infravermelho de outros fabricantes dentro da sala de
tratamento durante o uso do ExacTrac, assegure que elas não cubram as ferramentas de
infravermelho da Brainlab.
Se o ExacTrac for usado em combinação com o iGUIDE ou o MOSAIQ, pressione Send Shift
para realizar o pré-posicionamento automático.
OBSERVAÇÃO: assegure que o gantry não obscureça os marcadores de infravermelho, pois o
ExacTrac poderá não ser capaz de realizar o pré-posicionamento. Se necessário, gire o gantry.
Aviso
Assegure-se de que todos os acessórios estejam seguramente montados.

Ajuste geral do gantry e da mesa
Aviso
O gantry do Linac pode estar na posição superior ou inferior, enquanto a rotação da mesa
deve ser centralizada antes de iniciar o posicionamento do paciente. Se a rotação do
paciente rastreado desviar em mais de 5 graus da posição inicial, uma mensagem de erro
será exibida.
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Ajuste de gantry e mesa para cirurgia sem arco
Se a posição do paciente estiver sendo rastreada utilizando a Estrela de posicionamento de
radiocirurgia frameless e o isocentro estiver localizado na extremidade dorsal do crânio ou na
vértebra craniana, os marcadores infravermelhos podem ficar ocultos pelo colimador.
Nesse caso, gire o colimador em 90° ou gire o gantry para longe da posição zero, até que os
marcadores sejam visíveis. O pré-posicionamento com o ExacTrac pode ser então concluído.
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9.2

Posicionamento do paciente na mesa

Recomendações gerais de posicionamento
Assegure-se de que o paciente não esteja posicionado próximo a nenhum componente de metal
no Tampo de Mesa. Caso contrário, esses componentes são incluídos como artefatos em
imagens de correção e Verificação por raios X ou Cone Beam CT subsequentes.
Para permitir a aquisição de imagens de raios X, assegure-se também de que o campo de
visualização entre os tubos de raios X e os painéis planos não esteja obstruído.
Aviso
Sempre utilize o mesmo método de posicionamento do paciente e a mesma postura do
paciente durante a aquisição da tomografia e o posicionamento do tratamento.
A Brainlab recomenda fortemente a utilização de um dispositivo de fixação do paciente
para restringir o movimento do paciente.
Verifique que o posicionamento do paciente depois do pré-posicionamento corresponde
com a área de tratamento selecionada.
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9.3

Substituindo marcadores de corpo

Usando os marcadores de corpo corretos
Se o paciente tiver sido escaneado com esferas marcadoras de corpo de TC de alumínio, elas
devem ser substituídas por esferas marcadoras infravermelhas de corpo de plástico antes do
início do tratamento.
Aviso
Instrua o paciente a não falar durante o procedimento. A fala tem um impacto significativo
no movimento dos marcadores de corpo.

Visibilidade dos marcadores
Aviso
Depois de ter removido os soquetes de marcadores, assegure-se de que as posições dos
marcadores originais estejam claramente marcadas na pele do paciente. Essas
informações são necessárias para fixar corretamente os soquetes de marcadores e as
esferas marcadoras de corpo infravermelhas para tratamento do paciente. O acoplamento
incorreto do marcador pode resultar em posicionamento incorreto do paciente.
Aviso
A precisão poderá ser reduzida se uma ou mais esferas marcadoras não estiverem
nitidamente visíveis para a câmera de infravermelho ou se a câmera detectar de forma
incorreta o centro de uma esfera que apresenta problemas de reflexão. Assegure que a
superfície de todas as esferas marcadoras esteja seca e em boa condição, antes do uso.
Assegure-se de que os marcadores de corpo estejam seguramente acoplados e não
obscurecidos por outros equipamentos.
Aviso
Esferas marcadoras danificadas devem ser imediatamente substituídas. Use luvas ao
trocar as esferas marcadoras para proteger a folha reflexiva.
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9.4

Radiocirurgia frameless para tratamentos
cranianos

Informações gerais
A radiocirurgia frameless pode ser executada usando sequências de dados localizadas
importadas do iPlan RT Dose 4.5.
Para sequências de dados não localizadas, a radiocirurgia frameless poderá ser realizada após o
estabelecimento da correspondência entre a tomografia do paciente e a tomografia de referência
armazenada no ExacTrac (consulte a página 144).
Aviso
Não utilize o Anel estereotático ou Sistema estereotático de máscaras da Brainlab para
posicionamento de pacientes com o sistema ExacTrac. Apenas os componentes do
Sistema de tratamento de radiocirurgia frameless fornecem a precisão de posicionamento
necessária.

Componentes de Radiocirurgia Frameless

Figura 85

Conectando os componentes de radiocirurgia frameless
Se um paciente houver sido escaneado usando o Localizador e Posicionador de Alvo de TC/
Angio para Radiocirurgia Estereotática Frameless, ou se você tiver iniciado o fluxo de trabalho
sem arco não localizado, o paciente deverá ser posicionado usando os Componentes de
Radiocirurgia Frameless:
Etapas
1.

Conecte a Base de máscara SRS sem arco na Extensão sem arco do tampo de mesa para aquisição de imagens ou na Extensão universal de mesa para SRS sem arco.

2.

Conecte a máscara traseira pré-preparada à Base de máscara para SRS sem arco.

3.

Posicione a cabeça do paciente na máscara traseira.

4.

Coloque a máscara superior pré-preparada sobre a face do paciente e fixe-a conforme
descrito no Manual do Usuário do Sistema de Suporte ao Paciente.

5.

Monte a Estrela de posicionamento de radiocirurgia frameless na placa base e aperte-a utilizado o dispositivo de liberação rápida. Ao acoplar a Estrela de posicionamento
de radiocirurgia frameless, assegure que as extremidades afuniladas apontem para a
extremidade caudal da mesa, conforme mostrado acima.
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Aviso
A precisão do rastreamento por infravermelho da Estrela de Posicionamento de
Radiocirurgia Frameless pode ser reduzida, devido à ocultação ou ao deslocamento de
marcadores reflexivos.
Aviso
Verifique antes do tratamento se as esferas marcadoras reflexivas estão seguramente
apertadas e se os pinos de acoplamento não estão tortos.
Aviso
Esferas marcadoras danificadas devem ser imediatamente substituídas. Use luvas ao
trocar as esferas marcadoras para proteger a folha reflexiva.

Verificações adicionais para a primeira fração
Para a primeira fração de um tratamento, a Brainlab recomenda fortemente a execução de
verificações adicionais.
A fixação da Estrela de posicionamento de radiocirurgia frameless não é reproduzível em
referência à Base da máscara SRS sem arco e ao paciente. Use apenas a Estrela de
posicionamento de radiocirurgia frameless para pré-posicionamento. A correção por raios X
ou de Cone Beam CT deve ser executada sempre antes do tratamento. Certifique-se de que os
mesmos Componentes de radiocirurgia frameless sejam usados para tratamento e aquisição
de imagens.
Assim que o paciente tiver sido pré-posicionado usando rastreamento por infravermelho (consulte
a página 201) e após a realização de uma correção por raios X ou por Cone Beam CT (consulte
a página 211), a Brainlab recomenda a realização de etapas de controle de qualidade, conforme
descrito a seguir, antes de prosseguir com a verificação.
Verifique se:
• O local geral do isocentro está correto e corresponde ao laser da sala (seleção de isocentro
correta no caso de tratamento de múltiplos isocentros, o isocentro está no lado correto da
cabeça do paciente, etc.).
• O campo de luz do Linac mostra que o campo do MLC está corretamente configurado.
OBSERVAÇÃO: esta verificação adicional não está relacionada à precisão do processo de pré-posicionamento. Como o módulo de raios X é significativamente mais preciso que o
rastreamento por infravermelho, é comum ver desvios de alguns milímetros. Esses desvios não
indicam nenhuma falha de funcionamento do sistema.
Aviso
Não toque no sistema de máscara ou a Estrela de posicionamento de radiocirurgia
frameless durante o tratamento real do paciente. Se a máscara tiver sido tocada, a
verificação por raios X deve ser executada antes da continuação do tratamento do
paciente.
Aviso
Se a Estrela de Posicionamento de Radiocirurgia Frameless for removida e reacoplada
entre diferentes feixes ou campos, será necessário realizar uma verificação por raios X
antes do próximo tratamento de paciente.

Observações sobre segurança
Aviso
Não utilize dados de planejamento localizados com base em dispositivos de fixação de
cabeça de outros fabricantes com o sistema ExacTrac. Apenas dados de planejamento
localizados com base nos Componentes de radiocirurgia frameless oferecem a precisão de
posicionamento necessária.
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Aviso
Não utilize dispositivos de fixação de cabeça de outros fabricantes com o sistema
ExacTrac para executar o posicionamento do paciente. Se esses dispositivos estiverem
visíveis em imagens de correção por raios X ou de Cone Beam CT, eles poderão prejudicar
gravemente a fusão de imagens resultando em uma precisão do posicionamento menor.
Aviso
A correção e a verificação por raios X ou Cone Beam CT (consulte a página 211) são
obrigatórias para a realização de radiocirurgia frameless, pois a posição da Estrela de
posicionamento de radiocirurgia frameless pode apresentar ligeira variação entre as
frações e também pode ser diferente da posição do Localizador e Posicionador de Alvo de
TC/Angio para Radiocirurgia Estereotática Frameless acoplado durante a aquisição da
tomografia.
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9.5

Posicionamento de estrelas para tratamentos
extracranianos

Informações gerais
Se o paciente foi escaneado sem o uso de marcadores de corpo ou o Localizador e
Posicionador de Alvo de TC/Angio para Radiocirurgia Estereotática Frameless, então a
Estrela de posicionamento e o braço de posicionamento do ET deverão ser montados na
mesa.
Ao usar o HexaPOD/iGUIDE, use sempre a Estrela de Referência iGUIDE. Consulte a página
191.

Braços de posicionamento

③

①

②

④
Figura 86

Nº

184

Componente

①

Braço de montagem com garra superior acoplada à mesa com dois parafusos ou com a
garra.

②

Braço de montagem com garra de parafuso inferior acoplada à mesa.

③

Braço de montagem com garra padrão / TrueBeam acoplada à mesa.

④

Estrela posicionada.
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Braços de posicionamento do ExacTrac com mecanismo de fixação

③

①

②

④
Figura 87

Etapas
1.

Abra a garra.

2.

Coloque o Braço de Posicionamento no trilho lateral ②.

3.

Feche a garra abaixo do trilho lateral ③.

4.

Mova a alavanca para fixar o Braço de Posicionamento no trilho lateral ④.

Aviso
Em caso de colisão ou contato com o Braço de Posicionamento ET durante o
posicionamento da mesa, poderá ocorrer um desalinhamento permanente do braço.
Realize uma nova verificação por raios X.
Para obter a melhor precisão, a estrela de posicionamento selecionada deverá ser
posicionada o mais próximo possível da área de tratamento, sem tocar o paciente.
Aviso
A estrela de posicionamento selecionada deve ser posicionada a uma distância adequada
para a trajetória do gantry. Caso contrário, o gantry poderá colidir com a estrela de
posicionamento, resultando no posicionamento impreciso do paciente ou em lesão ao
paciente.
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Braço de Posicionamento do ExacTrac com parafusos

①

②
Figura 88
Etapas
1.

Solte os parafusos ①.

2.

Coloque o Braço de Posicionamento no trilho lateral.

3.

Aperte os parafusos ②.

Aviso
Em caso de colisão ou contato com o Braço de Posicionamento ET durante o
posicionamento da mesa, poderá ocorrer um desalinhamento permanente do braço.
Realize uma nova verificação por raios X.
Para obter a melhor precisão, a estrela de posicionamento selecionada deverá ser
posicionada o mais próximo possível da área de tratamento, sem tocar o paciente.
Aviso
A estrela de posicionamento selecionada deve ser posicionada a uma distância adequada
para a trajetória do gantry. Caso contrário, o gantry poderá colidir com a estrela de
posicionamento, resultando no posicionamento impreciso do paciente ou em lesão ao
paciente.

Montando a estrela de posicionamento em uma mesa sem trilho lateral
Se a mesa não tiver um trilho, monte a Fixação do Braço de Posicionamento do ExacTrac
para IGRT:
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Figura 89
Etapas
1.

Abra o parafuso de fixação.
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Etapas
Coloque o dispositivo no tampo de mesa. A Fixação do Braço de Posicionamento do
ExacTrac para IGRT pode ser colocada nos dois lados do tampo de mesa.

2.

A Fixação do Braço de Posicionamento do ExacTrac para IGRT deve ser colocada na
parte traseira do tampo de mesa, entre as marcas F3 e F8:

A Fixação do Braço de Posicionamento do ExacTrac para IGRT deve ser colocada
reto no tampo de mesa.

3.
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Aperte o parafuso de fixação da Fixação do Braço de Posicionamento do ExacTrac
para IGRT completamente antes de acoplar o Braço de Posicionamento.
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Etapas
4.

Conecte o braço de posicionamento.

5.

Você deve remover o Braço de Posicionamento antes de abrir o parafuso de fixação da
Fixação do Braço de Posicionamento do ExacTrac para IGRT.

Observações sobre segurança
Aviso
Se estiver utilizando uma estrela de posicionamento como seu sistema de referência,
utilize a função de verificação por vídeo (consulte a página 279) para verificar a precisão
do posicionamento durante o tratamento.
Aviso
Não acople objetos à estrela de posicionamento ou ao braço de montagem. O acoplamento
de objetos como cabos reduzirá a precisão do posicionamento.
Aviso
Não será possível garantir a precisão do posicionamento se ocorrerem danos na Estrela
de Posicionamento. Verifique regularmente se a Estrela de Posicionamento está em boas
condições (sem deformação, sem danos ou sem desalinhamento de marcadores).
Aviso
Se estiver utilizando a Estrela de posicionamento e o braço de posicionamento do ET
como seu sistema de referência, verifique antes do tratamento se as esferas marcadoras
reflexivas estão seguramente apertadas e se os pinos de acoplamento não estão tortos.
Certifique-se de que haja espaço livre suficiente entre o paciente e qualquer parte do
gantry do Linac.
Aviso
Esferas marcadoras danificadas devem ser imediatamente substituídas. Use luvas ao
trocar as esferas marcadoras para proteger a folha reflexiva.
Aviso
O aviso “Reference Star has moved! Please reload patient data and restart positioning.” (A
estrela de referência foi movida! Carregue novamente os dados do paciente e reinicie o
posicionamento.) será exibido se a estrela de referência for movimentada em um ângulo
não isocêntrico.
Aviso
Em caso de colisão ou contato com o Braço de Posicionamento ET durante o
posicionamento da mesa, poderá ocorrer um desalinhamento permanente do braço.
Realize uma nova verificação por raios X.
Aviso
O ET Positioning Arm Fixation for IGRT deve ser fixado diretamente no tampo de mesa!
Nenhum outro material (p.ex., fita antiderrapante) pode ser colocado entre o tampo de
mesa e o Positioning Arm Fixation for IGRT.
Aviso
Antes do tratamento, verifique se o parafuso de fixação da Positioning Arm Fixation for
IGRT está apertada.
Aviso
Não fixe dispositivos diferentes do Braço de Posicionamento ET na Fixação do Braço de
Posicionamento do ExacTrac para IGRT!

Manual do Usuário Clínico Rev. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5

189

Posicionamento de estrelas para tratamentos extracranianos

Aviso
A Fixação do Braço de Posicionamento do ExacTrac para IGRT deve ser colocada na parte
traseira do tampo de mesa, entre as marcas F3 e F8.
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9.6

Usando o Arco de Referência iGUIDE

Informações gerais
Você pode usar o Arco de Referência Elekta iGUIDE para posicionamento em associação com o
iGUIDE/HexaPOD para posicionamento.

Como usar o Arco de Referência Elekta iGUIDE
Etapas
Selecione Reference Star/Array na aba Set Positioning Defaults da tela Patient Settings (consulte a página 144).

1.

Quando o ExacTrac detecta um Arco de Referência Elekta, ele exibe um ícone no canto
superior direito da tela:

2.

Uso com o software iGUIDE
O software iGUIDE requer que o Arco de Referência seja montado na mesa para todos os
tratamentos não cranianos. Não é possível usar outro dispositivo de posicionamento com o
ExacTrac enquanto o Arco de Referência está montado.
Aviso
Você não deve usar Marcadores de Corpo com o software iGUIDE juntamente com o Arco
de Referência, pois isso poderá bloquear a visibilidade dos marcadores de corpo.
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Aviso
Não use várias Ferramentas de Infravermelho simultaneamente!
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9.7

Visão geral da tela de posicionamento

Informações gerais
Depois de concluir a seleção do isocentro (consulte página 174), você é automaticamente
direcionado à tela de posicionamento principal.
• Se o posicionamento automático da mesa com o ExacTrac Robotics estiver ativado para o
tratamento do paciente atual (consulte a página 121), o software ExacTrac verificará se o
sistema ExacTrac Robotics está centralizado em preparação para a compensação de
inclinações subsequentes (consulte a página 283).
• Depois do ExacTrac Robotics estar corretamente centralizado, você poderá executar o pré-posicionamento do paciente utilizando o ExacTrac para ajustar a posição da mesa para que o
PTV esteja alinhado com o isocentro do Linac.
OBSERVAÇÃO: quando o PerfectPitch é usado para compensar a inclinação e a rolagem, o
ExacTrac não verifica se o PerfectPitch está centralizado.
O ExacTrac Robotics não deve ser utilizado para pré-posicionamento do paciente.

Tela de posicionamento inicial

②
③
④
①

Figura 90
Nº

①

②

Componente

Função / Uso

As visualizações de posicionamento são fornecidas no centro
da tela:
Para configurar essas visualizações, consulte a página 116.
Visualizações de posicio- A direção da visualização em cada caso é indicada por um
namento
ícone de paciente no canto inferior esquerdo de cada visualização de imagem.

Marcadores detectados
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Nº
③

④

Componente

Função / Uso

Isocenter

Isocentro atualmente selecionado.

Beam

Mostra o nome do feixe preparado.
Se a ADI estiver disponível e conectada, o feixe preparado no
Linac Varian é mostrado aqui, e:
• O ExacTrac verifica se o isocentro correto do feixe preparado está selecionado e, se não estiver, mostra um aviso.
• O ExacTrac mostra um aviso para feixes desconhecidos
para o plano DICOM no ExacTrac.
• O ExacTrac verifica se o paciente carregado no ExacTrac
combina com o feixe planejado/preparado carregado no Linac; caso contrário, mostra um aviso.
Consulte a página 194.
Sem a ADI, o primeiro feixe para o isocentro selecionado é
pré-selecionado (pode ser manualmente alterado).

OBSERVAÇÃO: você deve selecionar sempre o campo/feixe atual (④ na Figura 90) para
informar o ExacTrac sobre o ângulo de mesa usado para o campo atual. Se isto for feito, o
ExacTrac poderá fornecer um OK no ângulo da mesa na barra de distância, assim que a mesa
for movimentada para o ângulo de mesa planejado e correto.

Combinações de isocentro/feixe para ADI
Isocentro/feixe

Descrição
O plano carregado no Linac não corresponde ao
paciente carregado no ExacTrac.
OBSERVAÇÃO: se o ExacTrac for usado junto
com o MOSAIQ, não haverá nenhum mapeamento de feixe entre o plano carregado no Linac
e no ExacTrac, ou a UID da instância do plano
alterada no MOSAIQ, uma vez que o mapeamento de feixe já foi realizado.

Nenhum feixe preparado no Linac. Portanto, o
ExacTrac não pode fornecer uma verificação de
consistência de isocentro/feixe.

O feixe preparado no Linac não corresponde ao
isocentro selecionado no ExacTrac.

O feixe preparado no Linac corresponde ao isocentro selecionado no ExacTrac.
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Isocentro/feixe

Descrição

O feixe preparado no Linac é desconhecido para
o plano DICOM no ExacTrac mas a UID de instância de plano do feixe corresponde.

O feixe preparado no Linac é reconhecido pelo
plano DICOM no ExacTrac, mas possui propriedades de feixe diferentes. As propriedades do
feixe podem ser alteradas no sistema de controle
de tratamentos.

Feixes desconhecidos
Quando o feixe preparado no Linac não pode ser encontrado pelo ExacTrac no seu Plano
DICOM, mas o UID de Instância de Plano comunicado do feixe corresponde ao Plano DICOM do
ExacTrac, o ExacTrac exibe este feixe como feixe desconhecido.
Neste caso, o ExacTrac não pode verificar se o isocentro selecionado no ExacTrac corresponde
ao feixe preparado. O usuário deve fazer isto manualmente. Além disso, o ExacTrac não
conhece a rotação de mesa planejada para este feixe. O usuário deve verificar manualmente que
a rotação vertical do paciente está correta.
Para mesas TrueBeam, o ExacTrac não executa o posicionamento automático para feixes
desconhecidos.
Visto que o ExacTrac não tem nenhuma informação sobre o feixe preparado, o ExacTrac não
autoriza feixes desconhecidos e é responsabilidade do usuário executar a autorização manual,
caso ele tenha verificado que tudo está correto.

Feixes inconsistentes
Quando o feixe preparado no Linac é reconhecido pelo ExacTrac com um UID de Instância de
Plano correspondente, mas algumas propriedades do feixe divergem do feixe originalmente
planejado, o ExacTrac exibe essa informação como um feixe inconsistente, para prevenir um
tratamento baseado em um plano inconsistente. Isto pode acontecer quando você atualiza ou
sobrescreve um plano diretamente no Linac e aquelas diferenças afetam a exatidão do
procedimento de posicionamento do paciente.

Observações sobre segurança
Certifique-se de que os marcadores de corpo ou a estrela possam ser rastreados pela câmera de
infravermelho e de que o número de marcadores de corpo detectados corresponde ao número de
marcadores no paciente.
Aviso
A precisão poderá ser reduzida se uma ou mais esferas marcadoras reflexivas em seu
sistema de referência não estiverem visíveis para a câmera de infravermelho. Isso também
se aplica se os marcadores de corpo forem utilizados. Verifique se a superfície de todas as
esferas marcadoras está seca e em boa condição antes do uso. Esferas marcadoras
danificadas devem ser substituídas.
Para assegurar que o pré-posicionamento seja preciso usando a câmera infravermelha,
todos os marcadores não acoplados à pele do paciente (por exemplo, ferramentas de
calibração) desnecessários ao procedimento devem ser removidos do campo de visão da
câmera.
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Os filtros iluminadores e as lentes da câmera devem ser inspecionados antes do uso para
assegurar que não estejam danificados e que estejam suficientemente limpos.
Aviso
Não ajuste a posição da câmera durante o tratamento. Sempre calibre o sistema após
ocorrer a colisão de um equipamento. No caso de colisões extremas, entre em contato
com o suporte da Brainlab.
Aviso
Você deve selecionar sempre o campo/feixe atual (consulte a Figura 90) para informar o
ExacTrac sobre o ângulo de mesa usado para o campo atual. Se isto for feito, o ExacTrac
poderá fornecer um OK no ângulo da mesa na barra de distância, assim que a mesa for
movimentada para o ângulo de mesa planejado e correto.
Aviso
A autorização manual somente pode ser usada se isso for inevitável. Sempre que
necessário fazer a autorização manual, pressionando a tecla F8, assegure-se
cuidadosamente que o paciente está corretamente posicionado no que diz respeito ao
feixe e isocentro selecionados, bem como o ângulo da mesa, uma vez que o ExacTrac não
o verifica.

Conteúdo das visualizações de posicionamento
Componente

Função
O isocentro de tratamento selecionado nos dados de imagem é
mostrado como uma cruz laranja.
Todos os marcadores de corpo definidos nos dados de imagem são
mostrados como cruzes azuis.
Os marcadores de corpo acoplados ao paciente são mostrados como esferas vermelhas.
As cruzes no centro de cada visualização representam o isocentro
do Linac.

Indicadores de posição
Os indicadores de posição para alinhamento do isocentro de tratamento com o isocentro do Linac
são fornecidos à direita e no canto inferior da tela.
Cada indicador de posição consiste em:
• Um ícone que mostra a dimensão.
• Uma exibição numérica e uma gráfica (barra de distâncias) do desvio existente.
Todas as exibições numéricas, exceto o Couch Angle são exibidos em relação à posição do alvo
atual. O Couch Angle será exibido em números absolutos e na convenção usada pelo Linac.
Todas as barras de distância são exibidas em relação à posição do alvo. Quando dentro dos
limites de precisão de infravermelho definidos no Patient Settings, uma única barra de distância
será exibida em verde ou em cinza, caso ainda for necessária a verificação por raios X.
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Indicador

Indicadores de deslocamento

Função
Os indicadores de deslocamento Vertical, Longitud. e Lateral especificam a posição do isocentro de tratamento em relação ao isocentro do Linac.
O indicador de deslocamento permanecerá cinza enquanto a verificação por raios X ainda for necessária. Caso contrário, ele exibirá
um OK em verde, se o desvio ficar abaixo do limite de precisão do
infravermelho translacional definido nas configurações do paciente.
Para desvios translacionais, o OK verde (Indicador de Status) não
depende de cada dimensão separadamente, mas do vetor resultante. Portanto, os indicadores de deslocamento translacional já poderão indicar o OK, antes que o indicador de status o faça.

Os indicadores de inclinação Long. Angle e Lat. Angle especificam
a rotação atual do paciente.
Os indicadores de inclinação para Latitude e Longitude somente
Indicadores de inclinação poderão ser compensados se o PerfectPitch ou o ExacTrac Robotics estiver disponível. Se o PerfectPitch ou o ExacTrac Robotics
não estiver disponível, tente realinhar o paciente manualmente sobre a mesa ou adaptar os limites rotacionais nas configurações do
paciente.
O indicador de deslocamento permanecerá cinza enquanto uma verificação por raios X ainda for necessária. Caso contrário, ele exibirá
um OK em verde, se o desvio ficar abaixo do limite de precisão do
infravermelho rotacional definido nas configurações do paciente.
O indicador do Couch Angle exibe o ângulo vertical absoluto do paciente. A barra de distância ficará centralizada em torno da(o):
• Posição padrão (0° ou 180°) durante o pré-posicionamento (indicado pelo PrePos:).
• Posição padrão (0° ou 180°) durante o posicionamento, mas nenhum feixe estiver preparado.
• Ângulo de mesa planejado em relação ao feixe preparado durante
o posicionamento (indicado por Plan:).
O indicador de deslocamento permanecerá cinza enquanto uma verificação por raios X ainda for necessária. Caso contrário, ele exibirá
um OK em verde, se o desvio ficar abaixo do limite de precisão do
infravermelho rotacional definido nas configurações do paciente.
Aviso
Os indicadores de posição e ângulo exibem os valores do sistema de coordenadas do
paciente, de acordo com a norma IEC 61217. Assim que a mesa for girada para fora da
posição padrão, os valores indicados pelo sistema de coordenadas do paciente serão
diferentes dos indicados pelo sistema de coordenadas do Linac.
Aviso
O ângulo da mesa é exibido no ExacTrac de acordo com a escala utilizada por seu Linac. A
posição padrão pode ser 0° ou 180° e a rotação positiva pode ser horária ou anti-horária. O
sistema é customizado para ser correspondente ao seu Linac durante a aceitação.

Indicadores de status
Os indicadores de status para alinhamento do isocentro de tratamento com o isocentro do Linac
são fornecidos no canto superior direito da tela.
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Indicador

Função
Se tiver adquirido o posicionamento automático de mesa para Mesa
Varian ETR/Varian Exact (consulte a página 73), você poderá ativar
o pré-posicionamento automático da mesa de dentro da sala de tratamento quando este ícone for mostrado.
Durante o posicionamento, este ícone será mostrado se a precisão
translacional estiver baixa:
• Os limites para a Matriz de Posicionamento ET, a Estrela de
Posicionamento ET e para marcadores de corpo são definidos
nas configurações do paciente (consulte a página 144).
• O limite para a Estrela de posicionamento de radiocirurgia frameless é de 1,0 mm.
Se o seu sistema ExacTrac não estiver equipado com o posicionamento automático de mesa, você poderá pré-posicionar a mesa manualmente quando este ícone for exibido.

Durante o posicionamento, este ícone é exibido caso a precisão rotacional (ângulo Lat., Long. e Couch Angle) estiver baixa. O limite
é definido nas configurações do paciente.

Durante o posicionamento, este ícone é mostrado se a precisão estiver reduzida:
• O limite para a Estrela de posicionamento do ET e a Matriz de
posicionamento do ET é de 0,7 mm.
• O limite para a Estrela de posicionamento de radiocirurgia frameless é de 0,5 mm.
• O limite para marcadores de corpo é definido nas configurações
do paciente (consulte a página 144).

Durante o posicionamento, este ícone é exibido caso a precisão rotacional (Lat., Long. e Couch Angle) estiver reduzida. O limite é definido nas configurações do paciente.

Se o seu sistema ExacTrac incluir a funcionalidade de raios X ou de
Cone Beam CT, este ícone indicará que é possível continuar com a
correção porque o pré-posicionamento foi feito com êxito.
Isto indica que o isocentro está na posição de tratamento planejada.
Este ícone é exibido se o comprimento do vetor translacional (que é
o vetor resultante dos deslocamentos vertical, longitudinal e lateral)
estiver abaixo do limite de precisão translacional definidos nas configurações do paciente e não em cada deslocamento separado.
Além disso, cada um dos ângulos de Long., Lat. e Couch Angle
devem ficar abaixo dos limites de ângulo de infravermelho definidos
nas configurações do paciente.
Não ative o feixe de tratamento se o ícone OK não estiver sendo
exibido.
OBSERVAÇÃO: para translações, o sinal OK depende do comprimento do vetor e das barras de distância nos valores individuais. É
possível que todas as barras de distância mostrem OK, mas o ícone
OK não apareça. Neste caso, traga manualmente a mesa para uma
posição próxima de 0.
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Indicador

Função

Este ícone será exibido se a opção Automatic Treatment Beam Interlock estiver ativa e habilitada nas configurações do paciente e os
valores de Monitoramento por Raios X estiver fora da tolerância.

Símbolos de intertravamento
Dependendo da configuração do sistema, os ícones de status também poderão incluir símbolos
de intertravamento no lado direito.

Figura 91
Símbolo

Função
Este símbolo fica verde (o feixe não está travado) quando:
• O ícone de status OK é exibido, e
• Quando a opção Automatic Treatment Beam Interlock para Monitoramento por Raios
X está ativada e os valores de Monitoramento por Raios X estão dentro da tolerância.
OBSERVAÇÃO: para instalações no Japão, o
símbolo fica vermelho (feixe de MV travado)
sempre que imagens de raios X são adquiridas
no ExacTrac.
OBSERVAÇÃO: para liberar o intertravamento
MV manualmente, clique no ícone e confirme a
primeira mensagem. Ele permanecerá liberado
enquanto a segunda mensagem permanecer
aberta. Quando a segunda mensagem for fechada, o intertravamento MV será reativado.
O intertravamento kV / DOOR pode permanecer ativo porque a porta do bunker está aberta
(dependendo da configuração).
Além disso, em integrações Elekta o intertravamento impede a aquisição de raios X no ExacTrac quando o freio da mesa não está travado
ou durante a aquisição de imagens XVI.
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Fluxograma - Ícone OK
Este fluxograma apresenta uma visão geral sobre o ícone de status no ExacTrac e suas
dependências as fases do fluxo de trabalho e na precisão do posicionamento do paciente.

Open Patient

ExacTrac
Workflow
Steps

PrePositioning

X-Ray
Correction
X-Ray
Verification

ExacTrac
Status
Changes

Translations
within
tolerance

Translations
within
reduced
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Roll / Pitch
within
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Roll / Pitch
within
reduced
accuracy

Roll / Pitch
with low
accuracy

Couch
Angle
within
tolerance

Couch Angle
within
reduced
accuracy

Couch Angle
with low
accuracy

Correct
patient
position
OK Position
reached
Couch
Angle / Isocenter
Change

Figura 92
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Manuseio de desvios rotacionais sem ExacTrac Robotics ou PerfectPitch
Se o ExacTrac for usado sem PerfectPitch ou ExacTrac Robotics, os desvios rotacionais não
poderão ser compensados automaticamente. Para atingir o indicador de status OK, o limite de
precisão do infravermelho rotacional pode ser ajustado. Em relação a desvios rotacionais
elevados, a Brainlab recomenda realinhar o paciente sobre a mesa. Nesse caso, faça novas
imagens de raios X e aplique os deslocamentos potenciais.

Autorização para tratamento (ADI somente)
Se você estiver usando o ExacTrac em um sistema Varian Clinac ou Varian TrueBeam equipado
com a Interface de Dispositivo Auxiliar (ADI), o ExacTrac precisará autorizar o tratamento para o
feixe de radiação atual. A ADI é configurada no Linac Varian e o ExacTrac não é usado para
posicionamento, o ExacTrac deve estar sendo executado para poder autorizar os pedidos do
Varian.
Desde que nenhum paciente esteja carregado no ExacTrac, ele sempre autoriza todos os
pedidos vindos do Varian. Quando um paciente está carregado, o ExacTrac verifica a posição do
paciente e só autoriza automaticamente quando confia na posição do paciente (i.e., ícone OK).
O ExacTrac não pode verificar a posição do paciente em relação a campos desconhecidos para
o ExacTrac (por exemplo, campos adicionados após a exportação de plano para o ExacTrac,
tais como campos de posicionamento no MOSAIQ) e, portanto, não dará uma autorização
automática.
Se quiser ignorar o comportamento de autorização automática, pressione a tecla F8 para exibir
uma janela de diálogo para enviar uma autorização manual. Não é possível enviar um
deslocamento novamente depois de pressionar-se a tecla F8, uma vez que o Linac não o aceita
devido a um feixe já autorizado.
OBSERVAÇÃO: a autorização somente é aceita pelo lado do Varian quando no estado Clinac
Ready.
OBSERVAÇÃO: se não for possível iniciar a estação de trabalho ou o software do ExacTrac
após repetidas tentativas, entre em contato com o suporte da Varian. O ExacTrac da Brainlab
pode ser removido da lista de dispositivos ADI configurados do lado do Linac para que os
tratamentos possam continuar sem o ExacTrac.

Como alinhar o isocentro
Etapas
Assegure-se de que o ícone do controle suspenso ou Low Accuracy esteja indicado na
parte superior direita da tela.

1.

2.

Alinhe a mesa:
• Para mesas Varian Exact/ETR, pressione os botões de ativação nos dois lados do controle suspenso para ativar o movimento automático da mesa (consulte a página 73).
• Para Linacs TrueBeam. Pressione Restart Positioning para iniciar a janela de diálogo
responsável pelo movimento automático da mesa (consulte a página 205).
• Como alternativa, mova a mesa manualmente, de acordo com as informações fornecidas pelos indicadores de deslocamento (consulte a página 196).
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Etapas

3.

Depois do ajuste da mesa, assegure-se de que:
• A cruz laranja indicando o isocentro de tratamento está posicionada no centro da cruz
azul do Linac.
• As posições dos marcadores de corpo definidas nos dados de imagem (cruzes azuis)
coincidem com as posições dos marcadores de corpo acoplados ao paciente (esferas
vermelhas).
OBSERVAÇÃO: no caso de deslocamento de pele, por exemplo, a posição dos marcadores de corpo acoplados ao paciente pode desviar um pouco das posições dos marcadores de corpo nos dados de imagem, apesar do paciente estar posicionado no isocentro.

4.

O ícone Proceed with X-ray ou OK é indicado no canto superior direito da tela. Esses
ícones são mostrados quando:
O desvio entre o isocentro de tratamento e o isocentro do Linac é menor que o limite de
precisão do sistema de referência selecionado (consulte a página 197).
A precisão tiver sido mantida por cinco segundos, no mínimo.

Observações sobre segurança
Se a conexão da câmera de infravermelho não for estabelecida dentro de dez segundos,
um aviso será exibido. Não trate o paciente se isso ocorrer.
Aviso
Sempre monitore o movimento automático da mesa verificando alternadamente a exibição
na tela do ExacTrac e as exibições na câmera da sala. Se o sistema estiver aplicando uma
quantidade excessiva de movimentos à mesa, interrompa imediatamente o processo de
posicionamento automático e prossiga com o posicionamento de dentro do bunker do
Linac.
Aviso
Não trate o paciente sem executar uma correção por raios X.
Aviso
A autorização manual somente pode ser usada se isso for inevitável. Sempre que
necessário fazer a autorização manual, pressionando a tecla F8, assegure-se
cuidadosamente que o paciente está corretamente posicionado no que diz respeito ao
feixe e isocentro selecionados, bem como o ângulo da mesa, uma vez que o ExacTrac não
o verifica.

Próximas etapas
Se o paciente se mover para fora da posição do isocentro, repita o pré-posicionamento clicando
em Restart Positioning no painel de navegação.
Agora é possível prosseguir com a correção por raios X ou de Cone Beam CT ou, se seu sistema
ExacTrac não incluir a funcionalidade de raios X, prosseguir diretamente com o tratamento do
paciente.
Aviso
O nível de precisão oferecido pelos sistemas ExacTrac que não incluem a funcionalidade
de raios X é muito dependente das características morfológicas do paciente em questão. O
deslocamento de pele e as mudanças na anatomia do paciente ou na posição em relação
às informações fornecidas na tomografia podem resultar em imprecisões no
posicionamento, que são significativamente maiores que as determinadas durante a
aceitação do sistema utilizando um fantoma rígido.
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Aviso
A correção e a verificação por raios X ou Cone Beam CT são obrigatórias quando executar
a radiocirurgia frameless pois a posição da Estrela de posicionamento de radiocirurgia
frameless pode variar um pouco entre as frações e também pode ser diferente da posição
do Localizador e Posicionador de Alvo de TC/Angio para Radiocirurgia Estereotática
Frameless acoplado durante a aquisição da tomografia. O rastreamento por infravermelho
não é permitido apenas se você estiver utilizando a Estrela de posicionamento de
radiocirurgia frameless como seu sistema de referência.
Aviso
Sempre assegure que o ExacTrac confirme a posição de alvo, exibindo o ícone OK. Não
trate o paciente se o ícone OK não for exibido. Se necessário, repita a etapa de
reposicionamento clicando em Restart Positioning.
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9.8

Informações do tratamento

Informações gerais
É possível obter uma visão geral do plano de tratamento DICOM na aba Treatment Information.

Aba Informações do tratamento

Figura 93

204

Manual do Usuário Clínico Rev. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5

PRÉ-POSICIONAMENTO DO PACIENTE

9.9

Movimento automático da mesa para Linacs
Varian TrueBeam

Informações gerais
Para Linacs TrueBeam, o ExacTrac usa o protocolo da Interface de Dispositivo Auxiliar (ADI)
para enviar solicitações de movimentação da mesa para o aplicativo de tratamento.
O procedimento de posicionamento automático é fornecido pela janela de diálogo ADI Positioning
(consulte a Figura 94). O ExacTrac deve estar em execução para poder autorizar tratamentos no
Linac usando a interface ADI para cada paciente.
OBSERVAÇÃO: para Linacs TrueBeam, o status OK dentro do ExacTrac leva em consideração o
desvio rotacional do ângulo de suporte real do paciente a partir do ângulo original planejado
(plano DICOM).

Modos de posicionamento automático pela ADI
Modo

Usado para

AutoPrepositioningMode

Usado para pré-posicionamento do paciente:
• Verifica se as seleções do plano e do isocentro estão corretas.
• Sem compensação de desvio angular vertical.
• Sem atualização de plano após atingir posição do alvo.

AutoPositioningMode

Usado para posicionamento do paciente final inicial e intrafracionário:
• Usado após o posicionamento do paciente ter sido corrigido por
raios X/Cone Beam CT.
• Verifica se a seleção do plano e do isocentro estão corretas.
• Compensação de desvio angular (ângulo da mesa).
• Possível em todos os ângulos da mesa: Gira o paciente para o
ângulo DICOM planejado.
• Atualiza o plano após atingir a posição do alvo quando o ExacTrac for confiável.

AutoPhantomPositioningMode

Usado para posicionamento de fantoma
• Nenhuma verificação se o plano estiver correto.
• Gira o ângulo vertical para que o fantoma seja girado para 0°, de
acordo com a convenção de Linac CCW0 (consulte a página
323).
• Sem atualização de plano após atingir posição do alvo.

OBSERVAÇÃO: se não for possível iniciar a estação de trabalho ou o software do ExacTrac
após repetidas tentativas, entre em contato com o suporte da Varian. O ExacTrac da Brainlab
deve ser removido da lista de dispositivos ADI configurados do lado do Linac para que os
tratamentos possam continuar sem o ExacTrac.

Usando a janela de diálogo ADI Positioning
A janela de diálogo ADI Positioning pode ser usada nas seguintes situações:
Modo

ExacTrac
Tela de posicionamento de paciente (aba IR Positioning)
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ExacTrac

Modo
Posicionamento:
• Inicia automaticamente ao entrar
na aba IR Positioning (após a
correção por raios X, seleção do
isocentro, etc.).
• Manualmente, clicando em Restart Positioning.

AutoPositioningMode

Posicionamento do isocentro
virtual

Pré-posicionamento
Clique em Start Positioning.

AutoPrepositioningMode

Mova o fantoma de isocentro
para a posição do isocentro

Clique em Start Positioning.

AutoPhantomPositioningMode

Mova o fantoma de raios X para a posição de raios X

Clique em Start Positioning.

AutoPhantomPositioningMode

Todos os três modos usam no máximo três iterações de solicitações de movimento da mesa para
atingir o destino. Após o aplicativo de tratamento notificar o ExacTrac de que um movimento da
mesa foi concluído e o ExacTrac verificar se a posição/rotação já foi atingida. Se ainda não tiver
sido atingida e o número máximo de tentativas ainda não tiver se esgotado, ele envia outra
solicitação de movimento da mesa.
• Após o movimento bem-sucedido, a janela de diálogo ADI Positioning fecha automaticamente.
• Se não for bem-sucedido, a janela de diálogo fica aberta com uma mensagem de aviso
(consulte a página 208).

A janela de diálogo ADI Positioning

①
②
③

Figura 94
Nº

Componente

①

Título mostrando o modo

②

Mensagem de status

③

Interrupt/Close

Mensagens de status
A coluna Interrompido na tabela de Mensagens de Status mostrada a seguir indica se o
procedimento de posicionamento automático prosseguirá após a eliminação da falha ou não.

206

Manual do Usuário Clínico Rev. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5

PRÉ-POSICIONAMENTO DO PACIENTE

Interrompido?

Significado

Não

Após a falha ter sido eliminada (p. ex., no caso da falha “No Beam prepared.
Prepare Beam.” um feixe foi preparado), o procedimento de posicionamento
automático continua.

Sim

O procedimento de posicionamento automático foi parado. Para reiniciar o posicionamento automático, feche a janela de diálogo e pressione Restart Positioning novamente. Neste caso, o botão Interrupt é renomeado para Close.

Mensagem de Status

Condição

Interrompido

ADI Not Connected
(ADI não conectada)

A conexão da ADI não foi estabelecida.

Sim

ADI Misconfiguration
(Configuração incorreta da ADI)

A conexão da ADI entre o ExacTrac e o Linac não pôde
ser estabelecida porque existe um problema de correspondência entre a configuração do TrueBeam e do
ExacTrac. (Por exemplo, um está configurado para correção com seis graus de liberdade e o outro está configurado para correção com apenas quatro graus de liberdade.)

Sim

O posicionamento automático foi interrompido (por
exemplo, pressionando-se Cancel no console de trataInterrupted (Interrommento). Para reiniciar o posicionamento automático, feSim
pido)
che a janela de diálogo e clique em Restart Positioning
novamente.
No plan loaded (Nenhum plano carregado)

Nenhum plano carregado no TrueBeam.

Sim

Wrong plan loaded
(Plano errado carregado)

O plano carregado no TrueBeam não corresponde ao
plano do paciente carregado no ExacTrac.
Para esta comparação, o ExacTrac verifica se o UID de
instância do plano DICOM fornecido pelo Linac via ADI
corresponde ao UID de instância do plano DICOM (respectivamente a um dos referenciados) do plano DICOM
do paciente atualmente carregado no ExacTrac.

Sim

No Beam prepared.
Prepare Beam. (Nenhum feixe preparado. Prepare um feixe.)

Não há campo/feixe preparado no TrueBeam. Pressione
o botão Prepare (Preparar) no teclado dedicado do sistema TrueBeam.

Não

Unknown beam prepared (Feixe desconhecido preparado)

O feixe preparado no TrueBeam é desconhecido para o
plano DICOM do ExacTrac, assim o ExacTrac não pode Sim
fornecer o posicionamento automático.

Wrong Isocenter selected (Isocentro errado selecionado)

O isocentro selecionado no ExacTrac não corresponde
ao feixe preparado no TrueBeam.

Sim

Enable Motion to moUm movimento de mesa foi enviado para o TrueBeam. O
ve Couch (Ativar moExacTrac aguarda a conclusão de um movimento da
Não
vimento para mover a
mesa. Consulte a página 209.
mesa)

Beam is already authorized. (Feixe já está autorizado.)

O feixe preparado no TrueBeam já foi autorizado pelo
ExacTrac.
É necessário retornar ao estado de preparação pressionando o botão Preview no teclado dedicado do sistema Sim
TrueBeam. Em seguida, use o botão Prepare no teclado
dedicado do sistema TrueBeam para preparar o feixe novamente.
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Mensagem de Status

Condição

Interrompido

IR Position is not valid (Posição do infravermelho não é válida)

O ExacTrac não pode rastrear o paciente e/ou a ferramenta adequadamente.

Não

Averaging Position
(Calculando a posição)

O ExacTrac está calculando a posição do paciente por
dois segundos.

Não

Position not reached.
(Posição não atingida. Não atualizado.)

O procedimento de posicionamento automático não foi
bem-sucedido. Algum desvio ainda está acima do limite.

Sim

Como preparar para troca de dados
A troca de dados com o Linac para o movimento da mesa e atualização do plano pode ocorrer
apenas quando o Linac estiver em modo ativo/estado de preparação. O nome do feixe preparado
é mostrado no campo Beam (consulte a Figura 90). Para preparar um campo no Linac:
Etapa
Selecione o campo no aplicativo de tratamento e pressione o botão Prepare no teclado dedicado do sistema TrueBeam.
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9.9.1

Ativando o movimento da mesa

Informações gerais
Após o envio do deslocamento ao Linac TrueBeam, use o controle suspenso na sala ou o teclado
dedicado na área do console para ativar o movimento da mesa.

Usando o controle suspenso da mesa TrueBeam
Esta seção descreve como ativar o movimento automático da mesa com o controle suspenso da
mesa do Linac Varian TrueBeam. Apenas os controles necessários para posicionamento
automático da mesa em combinação com o ExacTrac são explicados. Para obter detalhes
adicionais em relação a esse controle suspenso da mesa, assim como precauções gerais de
segurança, consulte a documentação do sistema fornecida com seu Linac.

①

Figura 95
Nº
①

Componente
Controle suspenso da mesa

Depois do ExacTrac ter enviado um deslocamento ao sistema TrueBeam, os botões Motion
Selection para Couch Linear ou Couch Rotation acendem automaticamente. Mantendo
pressionadas as duas barras de Ativação de Movimento no controle suspenso, pressione o
botão Motion Selection uma vez.

①

①
Figura 96
Nº
①

Componente
Barras de ativação de movimento

Depois da posição de destino ser atingida, o botão Move Couch não permanece acesso.
Aviso
Sempre assegure que o ExacTrac confirme a posição de alvo, exibindo o ícone “OK”. Não
trate o paciente se o ícone OK não for exibido. Se necessário, repita a etapa de
posicionamento clicando no botão Restart Positioning novamente.
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Usando o console TrueBeam
Esta seção descreve como ativar o movimento automático da mesa no console do Linac Varian
TrueBeam. Apenas os controles necessários para posicionamento automático da mesa em
combinação com o ExacTrac são explicados. Para obter detalhes em relação a esse controle,
assim como precauções gerais de segurança, consulte a documentação do sistema fornecida
com seu Linac.

Figura 97
Depois do ExacTrac ter enviado um deslocamento ao sistema TrueBeam, os botões de seleção
de movimento para Couch Linear ou Couch Rotation acendem automaticamente. Pressione o
botão de seleção de movimento uma vez e, em seguida, ative o movimento automático da mesa
ao pressionar e mantendo pressionado simultaneamente os dois botões de ativação de
movimento no console.

②

①

③

Figura 98
Nº

Componente

①

Botão Couch Linear

②

Botão Couch Rotation

③

Botões Motion Enable

OBSERVAÇÃO: com base na “tabela de tolerância” configurada no Linac TrueBeam, alguns
movimentos devem ser ativados de dentro da sala de tratamento; por exemplo, quando rotações
de mesa ou grandes deslocamentos de correção estão envolvidos.
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10 CORREÇÃO POR RAIOS X
10.1

Aquisição de imagem de raios X

Informações gerais
Depois de efetuar o pré-posicionamento do paciente, você poderá ajustar a posição do paciente
usando a correção baseada em raios X, se o seu sistema ExacTrac incluir esse recurso.
Com base em uma espessura de corte de tomografia de 3 mm ou menos, a correção por raios X
pode reduzir desvios para menos de 1,5 mm, e tipicamente 1,0 mm, em todas as direções,
durante o posicionamento de fantomas de corpo rígido. Para obter a precisão exata que pode ser
atingida com sua máquina, consulte o protocolo de aceitação que foi concluído durante a
instalação. Quando posicionar um paciente real, o desvio no posicionamento total poderá ser
maior, por exemplo ao tratar lesões móveis.
Este desvio não inclui a incerteza da aplicação dos desvios isocêntricos produzidos por seu Linac
com rotações de gantry e/ou mesa. Para esses valores, consulte as informações fornecidas pelo
fabricante do Linac ou seus próprios testes de Winston-Lutz.
OBSERVAÇÃO: antes de adquirir imagens de raios X, assegure que as imagens de portal,
XVI/OBI e o Gantry não obscureçam o feixe de raios X. Os painéis de aquisição de imagem de
portal e os painéis XVI/OBI devem ser dobrados. Não adquira imagens de raios X e Cone Beam
CT ou imagens MV ao mesmo tempo.

Como ativar a correção por raios X
Etapas
Para ativar a correção por raios X, pressione X-Ray Correction na aba IR Positioning
quando o ícone de status Proceed with X-ray for exibido.

1.
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Etapas
O ExacTrac configura automaticamente os parâmetros de exposição do gerador de raios
X, de acordo com as configurações do paciente.
Você pode aplicar uma predefinição do gerador de raios X (consulte a página 124) em
sistemas remotos de gerador de raios X:

①

2.

• Para aplicar uma predefinição, clique duas vezes nela para copiá-la para as configurações do gerador.
• O mesmo valor é aplicado aos dois geradores. No entanto, você poderá configurar manualmente um valor diferente em cada um, clicando no ícone de conexão ① para que
ele seja exibido como uma conexão.
• Ao pressionar Apply ou OK, os valores são transferidos para os geradores e definidos
como padrão para aquisições futuras de raios X.

Imagem de raios X

Figura 99

Superaquecimento do tubo de raios X
Para evitar o superaquecimento do tubo de raios X, o ExacTrac implementou um mecanismo
baseado na curva de aquecimento e resfriamento específica do tubo. Se o tubo ficar muito
quente o ExacTrac não permitirá outras aquisições de raios X. O tubo deve resfriar-se por alguns
minutos para tomar outras imagens de raios X.
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Observações sobre segurança
Aviso
A correção por raios X deve ser executada antes de cada etapa de tratamento com nova
posição de tratamento ou novo ângulo de mesa.
Aviso
A correção e a verificação por raios X são obrigatórias quando executar a radiocirurgia
frameless pois a posição da Estrela de posicionamento de radiocirurgia frameless pode
variar um pouco entre as frações e também pode ser diferente da posição do Localizador e
Posicionador de Alvo de TC/Angio para Radiocirurgia Estereotática Frameless acoplado
durante a aquisição da tomografia.
Aviso
Para assegurar a melhor precisão possível após a conclusão do posicionamento por
infravermelho, a Verificação por raios X deve ser realizada toda vez que a mesa for girada
ou a posição do paciente for ajustada.
Aviso
O ExacTrac não é um sistema de diagnóstico. As imagens de raios X não devem ser
utilizadas como base para o diagnóstico do paciente.
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10.1.1

Aquisição do marcador de corpo

Informações gerais
Se estiver utilizando marcadores de corpo como seu sistema de referência, e se a posição na
pele do paciente não corresponder às informações fornecidas nas aquisições de imagens, a
posição do paciente não poderá ser atualizada e uma mensagem de erro correspondente será
exibida.

Figura 100
Se isto ocorrer, adquira uma nova configuração de marcador. Se estiver usando marcadores de
corpo como seu sistema de referência, mas não houver marcadores de corpo definidos para o
paciente, você deverá adquirir a configuração do marcador para aplicar deslocamentos e rastrear
a posição do paciente. Em tais casos, a configuração do marcador deve ser adquirida para cada
sessão de tratamento para que as imagens de correção por raios X possam ser adquiridas.

Antes de iniciar
Antes de continuar, assegure-se de que:
Etapas
1.

O arquivo de paciente correto foi carregado para o paciente a ser tratado (consulte a página 129).

2.

O paciente foi corretamente pré-posicionado no isocentro (consulte a página 177).

3.

Pressione Yes para adquirir uma nova configuração de marcador infravermelho para este
paciente.

Como adquirir uma nova configuração de marcador
Etapas
1.

Assegure que o paciente esteja adequadamente pré-posicionado em relação ao isocentro do Linac (consulte a página 177).
O paciente deve permanecer imóvel durante este procedimento.

2.

Pressione Next para atualizar a posição do paciente. Você será diretamente direcionado
à aquisição de raios X (consulte a página 218).

Aviso
Se a atualização da posição do paciente falhar, assegure-se de que os dados do paciente
carregados correspondam ao paciente. Você deve estar absolutamente certo de que os
dados corretos foram carregados antes de prosseguir. Tratar o paciente com dados
incorretos pode resultar em graves lesões ou morte.
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Adquirindo uma nova configuração de marcador

Figura 101
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10.1.2

Aquisição da estrela de posicionamento

Informações gerais
Se estiver utilizando a Estrela de posicionamento e o braço de posicionamento do ET como
seu sistema de referência, uma imagem de vídeo em tempo real é exibida na qual você pode
verificar se a estrela está corretamente posicionada.

Tela da ferramenta de referência

Figura 102
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Como executar a verificação
Etapas
Selecione Reference Star/Array em Set Positioning Defaults, em Patient Settings.

1.

OBSERVAÇÃO: se a estrela de referência for montada na mesa antes da correção por
raios X (indicado como visível no ícone da ferramenta), a tela da ferramenta de referência não abre e a posição da estrela é armazenada automaticamente.
2.

Assegure que o paciente tenha sido corretamente pré-posicionado no isocentro (consulte
a página 177).

3.

A tela da ferramenta de referência abre automaticamente quando se pressiona a correção por raios X antes que a estrela de posicionamento seja montada na mesa.

4.

Verifique que a estrela de posicionamento está localizada próxima à área de tratamento.
Como a Matriz de Posicionamento e o Braço de Posicionamento ET não são radiotransparentes, assegure que eles não obstruam a aquisição de raios X.

5.

Quando o paciente e a estrela estiverem corretamente posicionados, pressione Next para atualizar a aquisição do marcador:
• Esse procedimento levará alguns segundos e é indicado por uma barra de progresso.
• A estrela de posicionamento agora pode ser utilizada para rastrear o movimento da
mesa.

Observações sobre segurança
Aviso
Como a Estrela de Posicionamento e Braço de Posicionamento do ET e a Matriz de
Posicionamento e Braço de Posicionamento do ET podem apenas indicar a posição da
mesa, assegure que o paciente não se mova durante o tratamento. Os monitores de vídeo
da sala de controle podem ser utilizados para este propósito.
Aviso
Não mova a estrela de posicionamento em relação ao paciente depois da posição da
estrela ter sido confirmada. Caso contrário, podem ocorrer erros de posicionamento do
paciente, resultando no tratamento incorreto do paciente.
Aviso
Assegure que a estrela de posicionamento ou a matriz de referência não sejam
configuradas muito próximas do gantry. Em caso de colisão da estrela / matriz com o
gantry, o paciente pode ter sido posicionado incorretamente ou pode até existir o perigo
de colisão do paciente com o gantry.
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10.1.3

Aquisição de imagem de raios X

Tela X-Ray Acquisition
O ExacTrac configura automaticamente os parâmetros de exposição, de acordo com as
configurações do paciente. É possível ver as imagens capturadas pelos dois geradores em uma
única etapa.

Figura 103
OBSERVAÇÃO: a aquisição de Raios X pode ser desativada. Isto poderá ocorrer se um feixe
desconhecido for preparado ou o intertravamento kV/DOOR estiver ativo (ícone de
intertravamento vermelho, consulte a página 199).

Como adquirir imagens de raios X
Etapas
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1.

Assegure que o paciente esteja adequadamente pré-posicionado em relação ao isocentro do Linac (consulte a página 177).
O paciente deve permanecer imóvel durante este procedimento.

2.

Verifique o nível de energia de raios X selecionado automaticamente para os dois tubos
de raios X.
Assegure-se de que o nível de kV correto seja utilizado durante a aquisição de raios X:
• Se o nível em kV for muito baixo, o tecido do paciente poderá ser visível nas imagens
de raios X adquiridas.
• Isso pode resultar na fusão incorreta de imagens (consulte a página 221), pois é difícil
estabelecer a diferença entre tecido mole, como o couro cabeludo, e estruturas ósseas, como o crânio.
Para alterar um valor de raios X, pressione Modify para o tubo esquerdo ou direito e
pressione Apply para salvar as configurações modificadas.

3.

Adquira as imagens de raios X no console, pressionando o botão de acionamento de
raios X até que a imagem de raios X seja mostrada na tela.

4.

Ajuste o contraste da imagem conforme necessário (consulte a página 238).

5.

Pressione Next para prosseguir para a fusão de imagens.
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Valores suportados
mAs

mA

Tempos de exposição suportados [ms] (dependendo da
configuração)

0,63

21

30

0,8

26

30

1

33

30

1,25

41

30

1,6

53

30

2

20

100

2,5

25

100

3,2

32

100

4

40

100

5

50

100

6,3

63

100

8

80

100

10

100

100

12,5

125

100

16

160

100

20

200

100

25

250

100

32

320

100

40

400

100

50

500

100

63

420

150

70,95

473

150

75

500

150

A potência elétrica máxima no circuito de alta tensão é de 140 kV e 32 mAs. Para tensão de 100
kV e 0,1 s, o mA máximo é 400.
A configuração de kV pode ser ajustada entre valores de 40 e 140 kV, em passos de 1 kV.
A tensão nominal de raios X, juntamente com a corrente mais alta de raios X, é de 120 kV, com
uma corrente de 75 mAs. A maior corrente de raios X, juntamente com a maior tensão do tubo de
raios X, é de 75 mAs, com 120 kV. A potência elétrica nominal fornecida como a maior potência
de saída constante elétrica em quilowatts que pode ser fornecida pelo gerador de alta tensão,
para um tempo de carregamento correspondente ao tempo máximo clínico de carregamento em
120 kV, é de 65 kW.
O ExacTrac está em conformidade com a norma IEC 60601-2-68. As discrepâncias da saída de
radiação estão dentro de 5% para qualquer fator de carregamento.

Observação de segurança
Se utilizar acessórios, observe que podem ocorrer efeitos adversos decorrentes de materiais
localizados no feixe de raios X.
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Aviso
Ao adquirir raios X, mantenha o botão de exposição pressionado até a exposição ter sido
concluída. O final da aquisição é indicado por um “bipe”.

Observações sobre segurança
Instale um sistema de monitoramento por vídeo ou um dispositivo semelhante para assegurar a
visualização desobstruída do paciente durante movimentos, de fora da sala de tratamento.
Para facilitar a fusão precisa de imagens, a qualidade da imagem deve ser melhorada ao
ajustar o contraste da imagem, conforme necessário. Tome cuidado para balancear o
contraste corretamente.
Após o início da aquisição de imagens de raios X, o paciente deverá permanecer na
mesma posição durante todo o procedimento.
Aviso
Antes de realizar a aquisição de raios X, assegure que apenas o paciente esteja dentro da
sala de tratamento. O operador somente deve adquirir exposições de raios X quando
estiver fora da sala de tratamento.
Aviso
Se a aquisição de imagens falhar por três tentativas (por exemplo, se uma imagem
completa não puder ser gerada), pare o tratamento e recalibre o sistema. Se a aquisição de
imagens continuar falhando, entre em contato com o suporte técnico do Brainlab.
Aviso
Antes de executar a aquisição de imagens de raios X, certifique-se de que o campo de
visão entre os tubos de raios X e os painéis planos não esteja obstruído pelo gantry, por
seus acessórios ou por qualquer dispositivo de outros fabricantes. Os monitores de vídeo
da sala de controle podem ser utilizados para este propósito. Lembre-se de selecionar o
tubo de raios X no console de raios X para cada imagem necessária.
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10.2

Fusão de imagens de raios X

Informações gerais
Na etapa de fusão é possível comparar as imagens de raios X com a tomografia original.
Para ativar a correção da posição atual do paciente, várias opções são fornecidas:
Tipo de fusão

Consulte
Se desejar utilizar uma estrutura óssea como referência, as
imagens de DRR geradas utilizando as tomografias importaPágina 225
das poderão ser comparadas com as imagens de raios X adquiridas.

Óssea

Se você utilizar referência por marcadores implantados, a
posição de marcadores implantados ou de stents identificaMarcador Implanta- dos na sequência de tomografias durante a definição de
marcadores implantados (consulte a página 164) poderá ser
do
comparada com a posição atual dos marcadores implantados, conforme mostrado nas imagens de raios X adquiridas.

Página 233

Se você utilizar um stent como referência, a posição do stent
identificado na sequência de tomografias durante a definição
de marcadores implantados (consulte a página 164) poderá Página 222
ser comparada com a posição atual do stent, como mostram
as imagens de raios X adquiridas.

Stent

É possível alternar entre a fusão de implante/stent e a fusão óssea usando as abas fornecidas.
Também é possível comparar simultaneamente imagens atuais de raios X, imagens DRR gerais e
imagens DRR restritas a um volume de interesse (VOI).

Fusão e detecção de deslocamento

①

②
Figura 104

Nº

Componente

①

Fusão usando estrutura óssea

②

Fusão baseada em marcadores implantados
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10.3

Fusão de imagens - Óssea e de stents

Fusão óssea
A posição da estrutura óssea do paciente definida nas tomografias é comparada com a posição
das mesmas estruturas visíveis nas imagens de raios X.
As novas e antigas posições dos ossos são então comparadas para calcular corretamente o
deslocamento necessário na posição do paciente.

Fusão de stents
A posição de um stent definida nas tomografias durante a definição de marcadores implantados
(consulte a página 164) é comparada com a posição de um stent visível nas imagens de raios X.
As novas e antigas posições de stent são então comparadas para calcular corretamente o
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deslocamento necessário na posição do paciente. Primeiro você deve executar a fusão óssea e,
em seguida, a fusão de stents para possibilitar um bom ponto de início.

Figura 105
A fusão de stents continua da mesma forma que a fusão óssea. Um volume de interesse (VOI) é
sempre definido para um stent.
Quando usar Fusão de Stents, sempre verifique o resultado da fusão usando a barra deslizante
de sobreposições Âmbar / Azul. Isto permite que o resultado seja verificado entre o DRR
truncado e o DRR completo, confirmando o bom resultado da fusão.
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10.3.1

Visualizações de imagem

Visualizações de imagem
Para fusão óssea ou de stents, duas visualizações são mostradas contendo:
• Imagens de DRR
• Imagens de raios X
A DRR em cada caso é gerada para que ela possa mostrar o mesmo ângulo como a imagem de
raios X correspondente. Isso facilita a comparação precisa e evita que a rotação do paciente seja
inadvertidamente interpretada como um erro de translação.
As imagens podem ser:
• Sobrepostas (consulte a página 225). Estruturas internas similares podem ser casadas para
calcular corretamente o deslocamento necessário.
• Restritas (consulte a página 227).
Após a aplicação do deslocamento de correção, a posição do paciente será desviada em relação
à posição inicial (por exemplo, conforme indicado pelo Localizador e Posicionador de Alvo de
TC/Angio para Radiocirurgia Estereotática Frameless no caso de tratamentos com
radiocirurgia frameless).
Consulte a página 230.

Ajustando a ampliação das visualizações
Opções
Para ajustar a ampliação, clique dentro da imagem e use a roda do mouse. É possível aplicar
panorama na imagem (recentralizar uma imagem ampliada) usando o botão central do mouse.

Como ajustar a DRR e as configurações de marcador
As configurações de DRR e de marcadores implantados previamente definidas para esse
paciente (consulte a página 155 e a página 164) podem ser ajustadas, se necessário, utilizando-se o botão Patient Settings.

Como aprovar a fusão
Depois de concluir a fusão de imagens e verificar visualmente a precisão, você poderá ativar a
caixa de seleção Approve (consulte a página 232) para confirmar os resultados, por exemplo,
para fins de cobrança. Você também poderá aprovar a fusão:
• Ao revisar os tratamentos de paciente concluídos (consulte a página 377).
• Ao usar qualquer estação de trabalho remota adequadamente configurada (consulte a página
364).
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10.3.2

Opções de sobreposição de imagens

Informações gerais
A exibição da imagem pode ser ajustada utilizando diversas funções de sobreposição que
simplificam tanto a comparação de dados de imagem quanto a revisão da fusão.
Estruturas internas similares podem ser casadas para calcular corretamente o deslocamento
necessário.

Imagens de amostra

①

②

③

Figura 106

Funções de sobreposição de imagens
Opção

DRR VOI - X-ray - DRR

Deslize para mostrar mais do:
• Volume de interesse (VOI) de DRR (quando Use VOI
estiver ativado e um VOI estiver definido (consulte a
página 156) ou
• Raios X ou
• Exibição de DRR

Add ①

Add sobrepõe a imagem de raios X na imagem da DRR.
As duas imagens são exibidas em escala de cinza.

Amber/Blue ②

Sobrepõe a imagem de raios X (exibida em azul) na imagem da DRR (exibida em âmbar).
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Opção

Spyglass ③

Mostra uma seção da DRR para facilitar a comparação
com a imagem de raios X.
• A lupa pode ser movida mantendo-se pressionado o
botão esquerdo do mouse e arrastando-se conforme a
necessidade.
• A lupa também pode ser dimensionada usando a barra
deslizante Small -> Large.

As funções de sobreposição de imagens devem ser utilizadas para verificação da precisão
da fusão nas duas visualizações de imagem, especialmente se as imagens contiverem uma
série de estruturas similares como as vértebras.
Aviso
Não realize o tratamento do paciente a menos que a fusão de imagens precisa seja
possível.
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10.3.3

Funções de restrição

Informações gerais
É possível executar o posicionamento mais seguro do paciente restringindo o deslocamento
permitido e excluindo as informações de imagem, como a mandíbula, que podem resultar em
imprecisões na fusão.

Funções de restrição

Figura 107

Como definir um deslocamento máximo
Use a barra deslizante Fusion Limit para definir o deslocamento máximo da imagem permitido
ao estabelecer a correspondência entre imagens de raios X e DRR durante a fusão óssea
automática.
Geralmente, um valor mais alto é recomendado para permitir um deslocamento de correção
flexível durante a fusão.
Todavia, se as imagens contiverem uma série de estruturas similares como, por exemplo,
vértebras, um valor mais baixo é recomendado para evitar um resultado de fusão incorreto.
Consulte a página 457.
Aviso
Se o valor de limite da fusão for muito alto ou muito baixo, a fusão automática de imagens
correta poderá não ser possível.

Como definir uma região de interesse (ROI) para a fusão óssea
Para fusão óssea, é possível definir uma região de interesse (ROI) e excluir estruturas
específicas nos dados de imagem a partir da fusão de imagens.
Etapas
1.

Pressione Define ROI.

2.

Na janela de diálogo Region of Interest (ROI) agora exibida, posicione o ponteiro do
mouse sobre a estrutura a ser excluída.
Um círculo azul indica a área que será desenhada. Para ajustar o tamanho do círculo
azul, utilize a barra deslizante Min → Max.

3.

Pressione o botão esquerdo do mouse para desenhar uma área a ser excluída.
Para apagar toda a área desenhada (ou parte dela), pressione o botão direito do mouse.

4.

A área agora exibida em vermelho será excluída da fusão automática de imagens.

5.

Para alternativamente utilizar essa área para fusão automática de imagens e excluir todas as outras áreas, pressione Invert.

6.

Para confirmar suas configurações e retornar à tela X-Ray/DRR Fusion, pressione OK.
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OBSERVAÇÃO: ao realizar radiocirurgias sem arco (consulte a página 181), é recomendável que
a função de região de interesse seja utilizada para excluir o couro cabeludo e a borda do crânio,
para aumentar a precisão da fusão automática.

Janela de diálogo Region of Interest (ROI)

Figura 108

Como desativar a região de interesse
Opções
Para desativar a exibição da região de interesse, pressione Hide na área ROI na tela Fusion &
Shift Detection. A região de interesse definida continua sendo levada em consideração durante
a fusão de imagens.
Para executar a fusão de imagens sem aplicar uma região de interesse, pressione Clear na tela
Region of Interest (ROI).
Consulte a página 458.
OBSERVAÇÃO: sempre que a região de interesse for alterada, uma nova fusão de imagens será
realizada automaticamente, aplicando a nova região de interesse.

Comportamento da região de interesse (ROI) em diferentes ângulos de mesa
A região de interesse sempre é definida dentro de um intervalo de 5°. Os intervalos são definidos
de 0° a 4°, 5° a 9°, e assim por diante. Para ângulos de mesa negativos, os intervalos são
definidos de forma equivalente.
Isto significa que para um novo ângulo de mesa, uma nova região de interesse deverá ser
definida. Para retornar a mesa para ângulos usados anteriormente, a região de interesse definida
anteriormente será reutilizada.

Usando o volume de interesse
Ative a caixa de seleção Use VOI para exibir o volume de interesse definido nas configurações
do paciente (consulte a página 156). Um VOI é sempre definido para fusão de stents.
A Brainlab recomenda primeiro executar uma fusão com VOI desativado seguida por uma fusão
com o VOI ativado. Na maioria dos casos, a fusão global fornece uma boa posição inicial para a
fusão com o VOI.
228
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Ao usar Fusão de VOI, sempre verifique o resultado da fusão com a barra deslizante de
sobreposições Âmbar / Azul. Isto permite que o resultado seja verificado entre o DRR truncado e
o DRR completo, ajudando a evitar misturas de estruturas anatômicas (p.ex., vértebras vizinhas)!
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10.3.4

Métodos de fusão

Informações gerais
É possível fundir as imagens de raios X com as imagens de DRR com um dos, ou os dois,
métodos a seguir:
Método de fusão

Descrição

Fusão manual

A fusão de imagens pode ser realizada por si só ou como preparação para uma fusão automática subsequente.
A fusão manual calcula um deslocamento vertical, longitudinal e lateral.
As rotações angulares podem ser calculadas subsequentemente utilizando a fusão automática.

Fusão automática

A fusão automática de imagens pode ser executada por
si só ou depois da fusão manual inicial. A fusão automática calcula um deslocamento vertical, longitudinal e
lateral, assim como rotações angulares.

Como executar a fusão manual
Etapas
1.

Pressione Manual.

2.

Utilize as funções de sobreposição de imagens (consulte a página 225) para melhorar a
visibilidade.
Posicione o ponteiro do mouse na visualização de imagem. Uma cruz de posicionamento
agora é exibida.

3.

4.

Na visualização de imagem à esquerda e à direita, pressione o botão esquerdo do mouse e arraste para ajustar a posição da imagem da DRR até que ela coincida com a imagem de raios X.
Quando você ajusta uma sequência de imagens, mudanças correspondentes são feitas
na outra sequência de imagens, assegurando que as duas visualizações se correlacionem.

Fusão automática
Etapas
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1.

Pressione Automatic.

2.

O sistema ajusta a posição da imagem da DRR para coincidir com a imagem de raios X.
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Como verificar os resultados da fusão
Etapas
O deslocamento translacional resultante da fusão é indicado na área Shift.

1.
Utilize as funções de sobreposição de imagens (consulte a página 225) para verificar se
a fusão manual está correta.
Se o ExacTrac Robotics for usado e o deslocamento calculado exceder os limites de inclinação e/ou rolagem, o valor máximo que poderá ser corrigido pelo ExacTrac Robotics
será mostrado ao lado do resultado do deslocamento (consulte a página 292).
Se o PerfectPitch for usado e o deslocamento calculado exceder os limites de inclinação
e/ou rolagem, o valor máximo que poderá ser corrigido pelo PerfectPitch será mostrado
ao lado do resultado do deslocamento.
2.

Para desfazer a fusão a qualquer momento, pressione Reset na área Fusion. A fusão
manual e a fusão automática agora estão disponíveis novamente para seleção.

3.

Se a fusão for satisfatória, prossiga para a aprovação da fusão.
OBSERVAÇÃO: se não tiver usado a barra deslizante de sobreposição ou a lupa para
verificar o resultado da fusão, o software exibirá uma mensagem quando você clicar em
Next. Em todo caso, você sempre deve verificar o resultado da fusão.

Observações sobre segurança
As funções de sobreposição de imagens devem ser utilizadas para verificação da precisão
da fusão nas duas visualizações de imagem, especialmente se as imagens contiverem uma
série de estruturas similares como as vértebras.
Aviso
Não realize o tratamento do paciente a menos que a fusão de imagens precisa seja
possível.
Aviso
Os resultados da fusão automática de imagens nem sempre estão corretos. Devido a
diversas razões, é sempre possível que a fusão automática de imagens não produza um
resultado válido. A falta de inspeção completa da exatidão de cada resultado único de
fusão resultará na morte do paciente ou em lesões graves. Se não estiver apto a confirmar
que a fusão de imagens está correta, não é possível continuar com o tratamento.
Aviso
Ao tratar alvos na região da coluna, assegure-se de que o registro da imagem não esteja
deslocado uma vértebra na direção craniana ou caudal. Inspecione de perto as costelas ou
outra anatomia visível para certificar que sejam idênticas nas DRRs e nos raios X.
OBSERVAÇÃO: se tiver dúvidas sobre a precisão da fusão de imagens, é possível escolher
verificar a posição do paciente com uma posição de mesa não coplanar. Devido à rotação da
mesa, você obterá uma visualização diferente da anatomia que é frequentemente útil para
descartar erros de fusão.
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Como aprovar uma fusão
Etapas
1.

Quando o deslocamento calculado for considerado aceitável de um ponto de vista clínico,
ative a caixa de seleção Check to approve Fusion para confirmá-la.
Insira o nome de usuário e a senha fornecidos a você pelo administrador da rede do hospital (consulte a página 125).

2.

Se você pressionar Next antes da correta verificação da fusão de imagens, por exemplo,
usando as funções de sobreposição (consulte a página 225), o sistema solicitará uma
confirmação.

3.

Pressione No e verifique visualmente a precisão da fusão utilizando as funções de sobreposição.
4.
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Aprove a fusão de imagens conforme descrito acima e pressione Next novamente para
prosseguir.
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10.4

Fusão de marcadores implantados

10.4.1

Posicionamento e detecção de marcador

Informações gerais
Para permitir a correção da posição atual do paciente, os marcadores identificados definidos nas
tomografias durante a definição de marcadores implantados (consulte a página 164) são
comparados com os marcadores fiduciais implantados visíveis nas imagens de raios X.
As novas e antigas posições dos marcadores são então casadas para calcular corretamente o
deslocamento necessário.

Visualizações de imagem - Fusão de marcador implantado
A fusão de imagens baseada em marcadores é recomendada quando o PTV é móvel em relação
à estrutura óssea do paciente.
As posições de marcadores implantados são identificadas nas imagens de raios X adquiridas no
local definido nas configurações do paciente (consulte a página 167). A posição dos marcadores
identificados pode então ser casada com a posição dos marcadores reais implantados nas
imagens de raios X para calcular corretamente o deslocamento necessário.
O janelamento da imagem também pode ser ajustado para melhorar a fusão de imagens
baseada em marcadores (consulte a página 233).

Opções de marcadores

Figura 109

Como executar a detecção de marcador
Etapas

1.

2.

Para facilitar a detecção automática de marcadores, ajuste a distribuição de nível de cinza das imagens de Raios X usando o ícone de histograma. O janelamento é descrito na
página página 238.

Pressione Automatic Marker Detection para posicionar os marcadores identificados em
verde no local correto. Sempre verifique as posições do marcador implantado detectado.
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Etapas
Se um marcador não estiver visível nas duas imagens de raios X, uma mensagem correspondente será exibida, solicitando que você exclua o marcador para evitar uma fusão
de imagens imprecisa.

3.

OBSERVAÇÃO: a detecção automática de marcador não será possível se somente um marcador
implantado estiver definido.
Consulte a página 445.
Verifique a precisão das posições dos marcadores implantados detectados.

Rolando através de marcadores disponíveis
Para rolar pelos marcadores identificados em verde exibidos, utilize os botões de setas.

• O marcador implantado selecionado no momento é mostrado em verde claro e identificado
com um ID de marcador.
• Outros marcadores implantados são mostrados como um círculo verde escuro com uma cruz,
também identificados com um ID de marcador.
Os marcadores disponíveis devem ser cuidadosamente revisados utilizando-se os botões
de setas. Para melhorar a visualização, utilize os ícones de zoom (consulte a página 224).

Como definir novos marcadores
Pressione Define Marker para retornar à definição de marcadores implantados (consulte a
página 164).

Como mudar a posição de um marcador
Etapas
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1.

Para reposicionar manualmente um marcador identificado, selecione-o na visualização
utilizando o ponteiro do mouse, mantenha o botão esquerdo do mouse pressionado e posicione o marcador sobre o marcador implantado correspondente visível na imagem de
raios X.

2.

Para mover todos os marcadores identificados sem mudar sua relação espacial de um
para o outro, pressione Shift pattern, clique na visualização com o ponteiro do mouse,
mantenha o botão esquerdo do mouse pressionado e arraste os marcadores para o local
necessário.
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Etapas
Um X verde indica o local anterior em cada caso.
3.
4.

Para retornar os marcadores aos locais anteriores, pressione Reset.

Como excluir marcadores
Pressione Delete para remover o marcador selecionado no momento dos dados de imagem.
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10.4.2

Fusão de marcador implantado - Detecção e fusão de marcador

Como executar a fusão
Etapas
1.

Ajuste a posição dos marcadores identificados em verde, de forma automática ou manual, conforme descrito na página 234.
Pressione Fuse Marker para calcular o deslocamento resultante entre os marcadores de
acordo com o identificado nas tomografias e conforme posicionados nas imagens de
raios X.
Se o padrão de marcadores detectado não corresponder ao padrão de marcadores nos
dados de tomografia, ou se menos de três marcadores tiverem sido definidos, uma correspondência de centro de gravidade será utilizada.

2.

O deslocamento resultante é indicado na área Shift.

3.
Se o ExacTrac Robotics for usado e o deslocamento calculado exceder os limites de inclinação e/ou rolagem, o valor máximo que poderá ser corrigido pelo ExacTrac Robotics
será mostrado ao lado do resultado do deslocamento (consulte a página 292).
Se o PerfectPitch for usado e o deslocamento calculado exceder os limites de inclinação
e/ou rolagem, o valor máximo que poderá ser corrigido pelo PerfectPitch será mostrado
ao lado do resultado do deslocamento.
4.

Verifique se a fusão está correta. Para desfazer a fusão a qualquer momento, pressione
Reset Fusion na área Fusion.

5.

Se no mínimo três marcadores tiverem sido definidos, um deslocamento rotacional correspondente também é calculado.

6.

Se a caixa de seleção Implanted Marker Fusion estiver desmarcada na aba Tilt Module nas configurações gerais (consulte a página 121), a fusão de marcadores implantados
calculará apenas um deslocamento translacional, independentemente do número de
marcadores implantados utilizados.

Aprovação da fusão
Confirme a fusão de imagens (consulte a página 232).
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Observações sobre segurança
Aviso
Verifique se os marcadores implantados apresentam correspondência correta nas duas
sequências de imagens. Se uma correspondência de centro de gravidade tiver sido
utilizada, a correspondência pode não estar correta, pois o padrão de correspondência em
cada caso não precisa necessariamente ser coincidente. A correção do centro de
gravidade inclui apenas deslocamentos translacionais. As rotações não são avaliadas.
Aviso
Grandes deslocamentos de correção (p.ex., maiores que 10 mm) podem indicar uma fusão
automática incorreta. Nesses casos, verifique o deslocamento de correção uma segunda
vez.
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10.5

Melhoria do janelamento e do contraste

Informações gerais
As funções de melhoria de janelamento e contraste de imagem são apresentadas em diversas
telas e janelas de diálogo do ExacTrac. Apesar das funções disponíveis poderem ser diferentes,
o princípio geral é o mesmo em todos os casos.

Janelamento de TC
Determinadas telas do assistente (p.ex., na página 164) mostram visualizações de imagem que
contêm um histograma que permite ajustar a distribuição dos níveis de cinza dos dados de
tomografia.
Etapas
Posicione o ponteiro do mouse sobre o histograma vermelho-azul na visualização de
imagem que você deseja ajustar.
1.

2.

Há três formas de ajustar o contraste da imagem:
• Manter o botão esquerdo do mouse pressionado e mover o ponteiro do mouse, ou
• Manter o botão de rolagem pressionado e mover o ponteiro do mouse, ou
• Clique duas vezes no gráfico para redefinir o janelamento, para que englobe o intervalo
de intensidades completo.
A posição da linha de gráfico azul varia de acordo com o nível de cinza definido.

Dessa forma, a visibilidade e o contraste de estruturas anatômicas podem ser melhorados para
todas as três visualizações de imagem fornecidas, facilitando ao usuário reconhecer recursos
importantes.

Histogramas de janelamento de raios X
Quando as imagens de raios X são adquiridas, as informações do histograma a seguir são
automaticamente exibidas:
Componente

Função
Um histograma amarelo é exibido à esquerda da visualização da
imagem:
• Isso indica a distribuição de nível de cinza original da imagem de
raios X adquirida e também a intensidade do feixe de raios X utilizado para adquirir a imagem.
• Um nível próximo à esquerda do histograma indica que a energia
do feixe é muito baixa (subexposição), resultando em uma imagem muito escura, e não mostra informações suficientes para suportar o posicionamento preciso do paciente.
• Um nível próximo à direita do histograma indica que a energia do
feixe é muito forte (superexposição), resultando em uma imagem
muito clara para mostrar as informações necessárias.
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Componente

Função
À direita da visualização da imagem, um histograma vermelho é exibido:
• Isso mostra a distribuição do nível de cinza da imagem, após a
equalização de histograma adaptável limitada por contraste (CLAHE - Contrast-Limited Adaptive Histogram Equalization) ter sido
automaticamente aplicado pelo sistema.
• Esse histograma permite que a distribuição de níveis de cinza da
imagem de raios X seja adicionalmente ajustada, se necessário
(consulte a página 239).

Ajustando o contraste dos raios X
Para exibição melhorada, o contraste de imagens adquiridas pode ser ajustado utilizando uma
barra deslizante.

Figura 110
• Na maioria dos casos, o melhor resultado pode ser atingido configurando-se a barra deslizante
na metade do seu curso.
• Se a barra deslizante for posicionada completamente à direita, o contraste fica em seu
máximo.
• Se a barra deslizante estiver posicionada mais à esquerda, nenhuma melhoria de contraste
será aplicada.

Janelamento de raios X - Ajuste de nível de cinza
Etapas
1.

Se necessário, pressione o botão de ativação fornecido no software para ativar as funções de janelamento.

2.

Posicione o ponteiro do mouse sobre o histograma vermelho à direita da visualização de
imagem que deseja ajustar.

3.

Ajuste a exibição da imagem:
• Manter o botão esquerdo do mouse pressionado e mover o ponteiro do mouse, ou
• Manter o botão de rolagem pressionado e mover o ponteiro do mouse, ou
• Selecionar a região de interesse a ser melhorada utilizando o botão direito do mouse.
As posições das linhas de gráfico variam de acordo com o nível de cinza definido.
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11 CORREÇÃO POR CONE
BEAM CT
11.1

Fluxos de trabalho de Cone Beam CT

11.1.1

Fluxo de trabalho apenas com feixe cônico (sem raios X)

Movimento da mesa superior a 30°
Para movimentos da mesa que ultrapassem 30° do ângulo da mesa, o ExacTrac comporta-se
como um sistema de monitoramento:
• O posicionamento automático deixa de ser possível.
• Todas as barras de distância de infravermelhos - exceto para rotações verticais - são
desativadas. A rotação vertical é exibida para permitir ao usuário navegar para o próximo
ângulo de mesa, incluindo as possíveis correções verticais da Fusão de feixe cônico.
Movimento abaixo de 30 graus do ângulo da mesa:

Figura 111
Movimento acima de 30 graus do ângulo da mesa:
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Figura 112
Você deve verificar a correção aplicada à mesa usando um procedimento de IGRT externo.
Depois de executar uma fusão CBCT-TC, o sistema exibe um lembrete para fazer isso.

Figura 113
Aviso
Ao utilizar o ExacTrac sem raios X mas com uma licença de feixe cônico (fluxo de trabalho
apenas com feixe cônico), é estritamente recomendado verificar uma correção aplicada à
mesa usando um procedimento de IGRT externo.
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Load Plan/Patient

Ensure that on both systems the same
patient is loaded if ADI is not available.

Open Patient

When the plan consists of only one
isocenter, this step is skipped

Select Isocenter
Perform PrePositioning

Start CBCT
acquisition
TrueBeam only:
Press Save Match

Structure will be only available after
saving match.

Cone-Beam-CT Setup screen opens
automatically

Press „Cone Beam
Correction“

The Position has to be stored
immediatly after CBCT acquisition
starts (within 30 seconds).

Press „Store
Position and Start
Import“

ExacTrac 6.X

Varian Treatment Application / Console

Exemplo de fluxo de trabalho para CBCT sem raios X

CBCT Data successfully retrieved.

Define Volume of
Interest

Fusion has to be verified.

Perform Fusion

Warning:
After applying the correction shift,
please use an external IGRT procedure
for verification!

Perform and Finish
Correction
Robotics Dialog automatically comes
up. When Robotics is not enabled, this
step is skipped

ExacTrac authorizes
Automatically.

Press „MV Ready“

Press „Beam On“

Perform Robotics
Tilt Compensation

After treatment for this Beam is
completed, the next Beam is Prepared.
Patient position is monitored and
status is shown corresponding to the
defined IR monitoring thresholds.

Patient position is monitored by IR
system. Deviation values are shown up
to a couch rotation of 30°. For higher
couch rotations values ar not shown
anymore, only the status.

Figura 114
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11.1.2

Fluxo de trabalho combinado feixe cônico e raios X

Informações gerais
• Não existe uma ordem predefinida pelo sistema sobre qual correção (raios X ou CBCT) você
deve iniciar. CBCT não pode ser usado como verificação, mas você pode fazer isso com raios
X.
• Independentemente de sua seleção nas configurações de paciente na opção Force
Verification after initial X-ray Correction e independentemente de qualquer verificação por
raios X executada anteriormente, o sistema sempre pede uma verificação por raios X após
uma correção por feixe cônico antes de exibir o status OK.
• Quando verificar uma correção por feixe cônico com raios X, tenha sempre em mente que a
posição é verificada com base na anatomia óssea, que pode não refletir a fusão de CBCT
baseada em tecidos moles. Mas nesse caso a verificação por raios X serve mesmo assim
como uma verificação de plausibilidade do deslocamento aplicado pela correção CBCT.
Ignorar o deslocamento de verificação detectado por raios X ainda resulta no status OK na tela
de posicionamento. Você também pode aumentar o limiar de fusão raios X nas configurações
de paciente para esse paciente específico.
Não adquira raios X com o ExacTrac durante a aquisição de imagens de CBCT. Isto pode
influenciar negativamente a qualidade das imagens de CBCT.
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Load Plan/Patient

Ensure that on both systems the same
patient is loaded if ADI is not available.

Open Patient

When the plan consists of only one
isocenter, this step is skipped

Select Isocenter

Perform PrePositioning
Press „Cone Beam
Correction“

Ensure patient is in correct position

Press „Store
Position and Start
Import“

The Position has to be stored
immediatly after CBCT acquisition
starts (within 30 seconds).

Start CBCT
acquisition
TrueBeam only:
Press Save Match

Cone-Beam-CT Setup screen opens
automatically

ExacTrac 6.X

Varian Treatment Application /Console

Exemplo de fluxo de trabalho para CBCT com raios X

Structure will be only available after
saving match.

Information field shows: „Waiting for
CBCT…“

CBCT Data successfully retrieved.

Define Volume of
Interest
Fusion has to be verified.

Perform Fusion

Perform and Finish
Correction
Robotics Dialog automatically comes
up. When Robotics is not enabled, this
step is skipped

Perform Robotics
Tilt Compensation

ExacTrac Shows Status
“Proceed with Verification”. This step
is required after CBCT acquisition.

Press „X-Ray
Verification“
Perform and Finish
Correction

Robotics Dialog automatically comes
up. When Robotics is not enabled, this
step is skipped

Press „MV Ready“

Press „Beam On“

After treatment for this Beam is
completed, the next Beam is Prepared.

Perform Robotics
Tilt Compensation

ExacTrac authorizes
Automatically.
Patient position is monitored and
status is shown corresponding to the
defined IR monitoring thresholds.

Figura 115
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11.2

Importação de Cone Beam CT

Informações gerais
Depois de efetuar o pré-posicionamento do paciente, você poderá ajustar a posição do paciente
usando a correção por Cone Beam CT (CBCT), se o seu sistema estiver licenciado para esse
recurso.
O sistema permite uma correção CBCT por isocentro.

Preparado para CBCT

Figura 116
Para ativar, pressione Cone Beam Correction na aba IR Positioning.
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Como importar uma Cone Beam CT
Etapas
Depois de acessar o fluxo de trabalho de CBCT, o ExacTrac realizará uma verificação de
conexão com o Sistema R&V. Após a conclusão bem-sucedida do teste de conexão, o
fluxo de trabalho poderá prosseguir.

1.
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Etapas
Quando o paciente estiver na posição final para aquisição de CBCT, clique em Store Position and Start Import para iniciar a importação e armazenar a posição de aquisição do
paciente. O paciente deve estar na posição final para a aquisição de CBCT ao armazenar a posição, porque o deslocamento de correção será aplicado com relação a essa posição.

2.

Armazene a posição de aquisição do paciente imediatamente (em até 30 segundos) após
iniciar a aquisição de CBCT no OBI. Isso assegura que a posição correta do infravermelho seja armazenada pelo ExacTrac.
Durante a importação o ExacTrac exibe um vídeo em tempo real no canto superior esquerdo da página, mostrando o paciente na mesa de tratamento.

3.
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Depois de ter iniciado a importação e armazenado a posição, monitore a posição do paciente. A janela de diálogo exibe Waiting for CBCT... depois de começar a importação.
Os indicadores de posição são exibidos à direita da tela mostrando o desvio a partir da
posição de aquisição armazenada. Eles ajudam a seguir qualquer movimento do paciente ou a mesa de tratamento durante a importação. Uma mensagem de aviso é exibida
quando os limites predefinidos para translações e rotações são excedidos.
Para ver uma exceção, consulte a página 249.
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Etapas
Em uma importação bem-sucedida, esta tela é exibida:

4.

Após uma importação bem-sucedida, o botão Next é ativado e é possível prosseguir para a Definição de VOI.
OBSERVAÇÃO: o ExacTrac não remove os dados de feixe cônico após a importação a
partir do sistema original. Os dados permanecem utilizáveis dentro do ambiente de origem.

Possíveis exceções e erros
Durante a importação da sequência de dados de CBCT, pode haver problemas com a conexão
ao Sistema R&V, além de outros problemas de conexão. Se tudo funcionar conforme esperado, o
fluxo de trabalho será conforme exibido nas quatro etapas acima. Entretanto, em caso de falhas
durante a importação, os usuários terão a oportunidade de fazer nova tentativa de importação
dos dados de CBCT para o ExacTrac sem reiniciar o fluxo de trabalho ou a aquisição.
O paciente deve permanecer na posição de aquisição utilizada para o fluxo de trabalho normal.

Observação de segurança
Aviso
O paciente deve permanecer na mesma posição no Tampo de Mesa durante todo o
procedimento.

Compensação de aquisição de imagem do OBI
Após o uso do ExacTrac para pré-posicionamento, em alguns casos o OBI exigirá a
centralização da mesa antes de iniciar a aquisição de uma Cone Beam CT, para evitar colisões.
Nesta situação, o fluxo de trabalho recomendado é ligeiramente diferente do fluxo sem a
centralização da mesa.
Etapas
ExacTrac
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Etapas
1.

Pré-posicione o paciente seguindo o protocolo usual.

2.

Pressione Cone Beam Correction para
acessar a página Cone Beam CT Setup.

3.

Centralize a mesa.

4.

Inicie a aquisição de Cone Beam CT.

5.

Pressione Store Position and Start Import.

6.

Armazene a CBCT no console de tratamento.

7.

Pressione Restore Couch.

8.

Defina um VOI para Cone Beam CT.

9.

Realize a fusão de Cone Beam CT/tomografias.

Após a realização da etapa 7, a barra de desvio mostra o deslocamento durante a importação
(conforme mostrado na Figura 117).
Esta imagem mostra uma extensão lateral de 69,19 mm durante a importação. Isto é devido ao
isocentro do fantoma estar localizado lateralmente. Assim, ao executar o pré-posicionamento, a
mesa está aproximadamente 7 cm fora do centro. Na maioria dos casos, o OBI centraliza a mesa
antes da aquisição de CBCT para evitar quaisquer colisões. Após a aquisição, o OBI move a
mesa de volta para a posição anterior, resultando no desvio na barra de distância.

Figura 117
O ExacTrac detecta a ocorrência de Extensão da Aquisição de Imagem do OBI, suprime o aviso
sobre a alteração de posição do paciente mas fornece um aviso lembrando (abaixo) sobre a
ocorrência da extensão na aquisição de imagem e pergunta se você certificou-se de armazenar
essa posição da extensão e não a posição do pré-posicionamento. Caso contrário, seu
posicionamento estaria deslocado em 69,19 mm.
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Figura 118
Por esses motivos, a Brainlab recomenda fortemente que primeiro seja iniciada a aquisição do
CBCT no OBI e imediatamente após isso (em até 30 segundos) clicar em Store Position and
Start Import.
Se algo de errado foi feito no armazenamento da posição de aquisição, cancele o assistente e
insira novamente a posição.
Para usuários de Novalis Tx:
Deve pressionar Accept e Export Scan no OBI após a aquisição. Isto lança a exportação para
ARIA e é necessário para importar do ExacTrac.
Para usuários do TrueBeam:
Você deve pressionar Save Match no OBI após a aquisição. Save Match dispara a criação do
arquivo RT Structure Set para a CBCT adquirida, necessária para importação do ExacTrac.
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11.3

Definindo um VOI de Cone Beam CT

Informações gerais
É possível melhorar a fusão de imagens ao restringir um volume de interesse (VOI) dentro da
aquisição de Cone Beam CT que inclui o PTV e as estruturas próximas.

Definição de VOI de Cone Beam CT

Nº

Componente

Função / Uso

①

Cone-Beam-CT Content
Time

Mostra o horário em que a CBCT foi adquirida (o mesmo horário do OBI)

②

Crosshair

Permite navegar pelo volume da CBCT

③

Show Reference Set

Sobrepõe a tomografia de planejamento

Como definir um VOI
Etapas
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1.

Um quadro azul é exibido dentro de cada visualização de imagem. Usando o mouse, clique na borda de cada quadro e arraste-o para que ele inclua a região anatômica na qual
deseja focar.

2.

Clique em Next quando estiver satisfeito.
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11.4

Fusão de Cone Beam CT/tomografia

Informações gerais
Uma sequência de dados de Cone Beam CT de um paciente pré-posicionado deve estar
disponível. Nessa sequência de dados, a posição do isocentro do Linac é conhecida. Para o
alinhamento da posição do paciente, é necessário calcular o registro da sequência de Cone
Beam CT com os dados de planejamento de tomografias. O uso de um algoritmo de registro
6DOF permite o cálculo da posição e também da orientação do paciente na mesa.
Esse algoritmo é semelhante ao algoritmo de registro de raios X e DRRs. Novamente se
emprega uma abordagem baseada em imagem, que utiliza os voxels da sequência de dados de
Cone Beam CT e de tomografias. Entretanto, ao invés de usar uma medição de similaridade
baseada nas extremidades da sequência de dados, informações mútuas são usadas neste caso.
Esta é uma medição de similaridade bastante conhecida e estável. Além disso, graças à
abordagem de resoluções múltiplas, o algoritmo de registro também é muito rápido. A pré-fusão
automática 3DOF não está disponível para o registro de tomografias e Cone Beam CT. Se o
desvio entre as sequências de tomografias e de tomografias de feixe cônico exceder os limites
especificados e ocorrer uma falha na fusão automática de imagens 6DOF, uma pré-fusão manual
deverá ser realizada, conforme descrito na página 257.

Fusão e detecção de deslocamento

①

②

Figura 119
Nº

Componente

①

Visualização da fusão de imagens (axial)

②

Visualização de Lupa
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11.4.1

Visualizações de imagem

Visualizações de imagem
Quatro visualizações são mostradas contendo as tomografias e imagens de CBCT a serem
fundidas.
Cada corte de TC é mostrado no mesmo ângulo que a reconstrução de corte de CBCT
correspondente. Isso facilita a comparação precisa e evita que a rotação do paciente seja
inadvertidamente interpretada como um erro de translação.
O volume de interesse definido é indicado por um quadro azul. As imagens são sobrepostas
(consulte a página 255). Estruturas internas similares podem ser casadas para calcular
corretamente o deslocamento necessário.

Ajustando a exibição de imagem
Opções
Para ajustar a ampliação
de cada visualização,

use os botões de zoom.

Para ampliar a visualização
atual para tela cheia,

use o botão de tela cheia.

Para navegar no volume do
CBCT,

ative Use Crosshair.

Para exibir contornos de
objetos delineados nas tomografias importadas,

ative Show Contours.
Também é possível exibir identificadores adicionais para
cada objeto de contorno, selecionando-se Show Labels.

Ajustando o janelamento
Use o janelamento para melhorar a qualidade da imagem. Se não fizer isso, a precisão da fusão
poderá ser ruim.
Opções
Para ativar os histogramas
de janelamento,

use o botão de janelamento (consulte a página 238).

Para levar o janelamento em consideração durante a fusão, ative Use Windowing for Automatic
Fusion. Caso contrário, ela será usada apenas para melhorar a visualização da imagem.

Como aprovar a fusão
Depois de concluir a fusão de imagens e verificar visualmente a precisão, você poderá ativar a
caixa de seleção Approve (consulte a página 262) para confirmar os resultados, por exemplo,
para fins de cobrança.
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11.4.2

Opções de sobreposição de imagens

Informações gerais
A exibição da imagem pode ser ajustada por meio de diversas funções de sobreposição, que
simplificam a comparação de dados de imagens e a revisão da fusão (consulte a página 255).
As novas e antigas posições dos ossos podem então ser correspondidas para calcular
corretamente o deslocamento necessário.

Imagens de amostra

①

②

③

Figura 120

Opções de sobreposição

Figura 121

Funções de sobreposição de imagens
Opção

ConeBeam - CT

Ajusta a exibição para mostrar mais ou menos da:
• Cone Beam CT ou
• Tomografia

Add ①

Sobrepõe a imagem de Cone Beam CT na tomografia.
As duas imagens são exibidas em escala de cinza.

Amber/Blue ②

Sobrepõe a imagem de Cone Beam CT (exibida em
azul) na tomografia (exibida em âmbar).
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Opção

Spyglass ③

Mostra uma seção da imagem de CBCT para comparação mais fácil com a tomografia na visualização de imagem superior direita.
• A lupa pode ser movida mantendo-se pressionado o
botão esquerdo do mouse e arrastando-se conforme a
necessidade.
• A lupa também pode ser dimensionada mantendo
pressionado o botão esquerdo do mouse e arrastando
a borda do quadro da lupa usando o ponteiro do mouse.

Observações sobre segurança
As funções de sobreposição de imagens devem ser utilizadas para verificação da precisão
da fusão nas duas visualizações de imagem, especialmente se as imagens contiverem uma
série de estruturas similares como as vértebras.
Aviso
Não realize o tratamento do paciente a menos que a fusão de imagens precisa seja
possível.
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11.4.3

Fusão manual

Informações gerais
Quando a CBCT atual é fusionada com a tomografia original, o ExacTrac calcula o deslocamento
no sistema de coordenadas do ExacTrac.
A fusão de imagens manual pode ser realizada por si só ou como preparação para uma fusão
automática subsequente.

Como executar a fusão manual
Etapas
1.

Pressione Manual na área Fusion.

2.

Utilize as funções de sobreposição de imagens (consulte a página 255) para melhorar a
visibilidade.
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Etapas
Quando o ponteiro do mouse é posicionado no centro da visualização, um ícone em forma de mão ① permite arrastar a imagem conforme necessário.

①

Quando o ponteiro do mouse é posicionado na borda de uma visualização (no centro), o
ponteiro é exibido como uma seta ②. Cada vez que se clica com o botão esquerdo do
mouse, é aplicado um pequeno deslocamento à fusão. A direção da seta indica a direção
do deslocamento. O tamanho do deslocamento de translação aplicado com cada clique
do mouse depende do nível atual de zoom. Quanto maior o nível de zoom, menor o deslocamento.

②
3.

Quando o ponteiro do mouse é posicionado no canto de uma visualização, o ponteiro é
exibido como uma seta curva ③. Cada vez que se clica com o botão esquerdo do mouse, é aplicada uma pequena rotação à fusão. A seta indica a direção da rotação na visualização selecionada.

③

4.
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Quando você ajusta uma sequência de imagens, mudanças correspondentes são feitas
na outra sequência de imagens, assegurando que as duas visualizações se correlacionem.
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Etapas
O deslocamento translacional resultante da fusão é indicado na área Shift.

5.

Para desfazer a fusão a qualquer momento, pressione Reset na área Fusion. A fusão
manual e a fusão automática agora estão disponíveis novamente para seleção.
Display Shift including Offset permite exibir o resultado da fusão incluindo ou excluindo
qualquer extensão de aquisição de imagens do OBI.
Se o ExacTrac Robotics for usado e o deslocamento calculado exceder os limites de inclinação e/ou rolagem, o valor máximo que poderá ser corrigido pelo ExacTrac Robotics
será mostrado ao lado do resultado do deslocamento (consulte a página 292).
Se o PerfectPitch for usado e o deslocamento calculado exceder os limites de inclinação
e/ou rolagem, o valor máximo que poderá ser corrigido pelo PerfectPitch será mostrado
ao lado do resultado do deslocamento.

6.

Utilize as funções de sobreposição de imagens (consulte a página 255) para verificar se
a fusão manual está correta.

7.

Quando o deslocamento calculado for considerado aceitável de um ponto de vista clínico,
você poderá ativar Check to approve fusion para aprová-la (consulte a página 262).

8.

Pressione Next para aplicar o deslocamento de correção na mesa de tratamento.

Observações sobre segurança
As funções de sobreposição de imagens devem ser utilizadas para verificação da precisão
da fusão nas duas visualizações de imagem, especialmente se as imagens contiverem uma
série de estruturas similares como as vértebras.
Aviso
Não realize o tratamento do paciente a menos que a fusão de imagens precisa seja
possível.
Aviso
Os resultados da fusão automática de imagens nem sempre estão corretos. Devido a
diversas razões, é sempre possível que a fusão automática de imagens não produza um
resultado válido. A falta de inspeção completa da exatidão de cada resultado único de
fusão resultará na morte do paciente ou em lesões graves. Se não estiver apto a confirmar
que a fusão de imagens está correta, não é possível continuar com o tratamento.
Aviso
Grandes deslocamentos de correção (p.ex., maiores que 10 mm) podem indicar uma fusão
automática incorreta. Nesses casos, verifique o resultado da fusão uma segunda vez.
Aviso
Grandes deslocamentos de correção (p.ex., maiores que 20 mm) podem indicar um erro
ocorrido durante a importação. Nesses casos, verifique a plausibilidade do deslocamento
de correção resultante.
Aviso
Ao tratar alvos na região da coluna, assegure-se de que o registro da imagem não esteja
deslocado uma vértebra na direção craniana ou caudal. Inspecione de perto as costelas ou
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outra anatomia visível para certificar que sejam idênticas nos dois volumes, na Cone Beam
CT e na tomografia.
OBSERVAÇÃO: se tiver dúvidas sobre a precisão da fusão de imagens, é possível escolher
verificar a posição do paciente com uma posição de mesa não coplanar. Devido à rotação da
mesa, você obterá uma visualização diferente da anatomia que é frequentemente útil para
descartar erros de fusão.
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11.4.4

Fusão automática

Informações gerais
Quando a CBCT atual é fusionada com a tomografia original, o ExacTrac calcula o deslocamento
no sistema de coordenadas do ExacTrac.
A fusão de imagens manual pode ser realizada como preparação para uma fusão automática
subsequente.
Se necessário, um volume de interesse específico poderá ser definido para a fusão (consulte a
página 252).

Como executar a fusão automática
Etapas
1.

Pressione Automatic na área Fusion.

2.

O sistema agora ajusta automaticamente a posição do corte de TC para coincidir com a
reconstrução do corte de CBCT.
O deslocamento translacional resultante da fusão é indicado na área Shift.

3.

Para desfazer a fusão a qualquer momento, pressione Reset na área Fusion. A fusão
manual e a fusão automática agora estão disponíveis novamente para seleção.
Display Shift including Offset permite exibir o resultado da fusão incluindo ou excluindo
qualquer extensão de aquisição de imagens do OBI.
Se o ExacTrac Robotics for usado e o deslocamento calculado exceder os limites de inclinação e/ou rolagem, o valor máximo que poderá ser corrigido pelo ExacTrac Robotics
será mostrado ao lado do resultado do deslocamento (consulte a página 292).
Se o PerfectPitch for usado e o deslocamento calculado exceder os limites de inclinação
e/ou rolagem, o valor máximo que poderá ser corrigido pelo PerfectPitch será mostrado
ao lado do resultado do deslocamento.

4.

Utilize as funções de sobreposição de imagens (consulte a página 255) para verificar se
a fusão manual está correta.

5.

Quando o deslocamento calculado for considerado aceitável de um ponto de vista clínico,
você poderá ativar Check to approve fusion para aprová-la (consulte a página 262).

6.

Pressione Next para aplicar o deslocamento de correção na mesa de tratamento.
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11.4.5

Aprovação da fusão

Como aprovar uma fusão
Etapas
1.

Quando o deslocamento calculado for considerado aceitável de um ponto de vista clínico,
ative a caixa de seleção Check to approve Fusion para confirmá-la.
Insira o nome de usuário e a senha fornecidos a você pelo administrador da rede do hospital (consulte a página 125).

2.

Se você pressionar Next antes da correta verificação da fusão de imagens, por exemplo,
usando as funções de sobreposição (consulte a página 255), o sistema solicitará uma
confirmação.

3.

Pressione No e verifique visualmente a precisão da fusão utilizando as funções de sobreposição.
4.

Aprove a fusão de imagens conforme descrito acima e pressione Next novamente para
prosseguir (consulte a página 262).

Observações sobre segurança
Aviso
Grandes deslocamentos de correção (p.ex., maiores que 10 mm) podem indicar uma fusão
automática incorreta. Nesses casos, verifique o deslocamento de correção uma segunda
vez.
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12 APLICANDO O
DESLOCAMENTO DE
CORREÇÃO
12.1

Introdução ao deslocamento de correção

Informações gerais
Após uma correção/verificação usando raios X ou Cone Beam CT, o resultado do Shift é exibido
no canto inferior direito das visualizações de marcadores da aba IR Positioning. O ExacTrac
também indica se o deslocamento foi aplicado ou não. Ao aplicar um deslocamento, o cálculo da
posição do paciente usando infravermelho é atualizado para o deslocamento detectado a partir
da correção/verificação.
Um deslocamento pendente pode ser compensado na aba IR Positioning.
OBSERVAÇÃO: os valores de posicionamento mostrados nos indicadores de posição podem
variar ligeiramente em relação aos valores mostrados no resultado Shift. Isto ocorre porque a
convenção de Linac utilizada (consulte a página 323) pode variar dependendo de sua instalação.
OBSERVAÇÃO: com o ExacTrac Robotics, os valores no Linac Varian e no ExacTrac podem
variar ligeiramente, porque o Linac não tem informações sobre Robotics e sua inclinação de
mesa.
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Aba IR Positioning (Deslocamento Pendente)

①
Figura 122
Nº
①

Componente
Resultado do deslocamento
OBSERVAÇÃO: o desvio angular vertical é calculado em relação ao ângulo planejado da
mesa, ou, em relação à correção inicial de Raios X, para 0°.

OBSERVAÇÃO: pode ser necessário alinhar o ângulo da mesa manualmente. A Brainlab
recomenda alinhar o ângulo da mesa até que o ângulo da mesa do ExacTrac exiba o ângulo da
mesa planejado. Se o feixe correto estiver selecionado no ExacTrac, o indicador de
deslocamento para o ângulo da mesa exibe OK.
OBSERVAÇÃO: assegure que o gantry não obscureça os marcadores de infravermelho, pois o
ExacTrac poderá não ser capaz de realizar o posicionamento automático. Se necessário, gire o
gantry.

Observações sobre segurança
Aviso
Grandes deslocamentos de correção (p.ex., maiores que 10 mm) podem indicar uma fusão
automática incorreta. Nesses casos, verifique o deslocamento de correção uma segunda
vez.
Aviso
Grandes deslocamentos de correção (p.ex., maiores que 20 mm) podem indicar um erro
ocorrido durante a importação. Nesses casos, verifique a plausibilidade do deslocamento
de correção resultante.
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Aviso
Os movimentos da mesa sempre devem ser executados com base no ângulo da mesa
exibido pelo ExacTrac (NÃO com base no ângulo da mesa exibido pelo Linac).
Aviso
Você deve sempre selecionar o campo/feixe atual para informar o ExacTrac sobre o ângulo
de mesa usado para o campo atual (consulte a Figura 90). Se isto for feito, o ExacTrac
poderá fornecer um OK no ângulo da mesa na barra de distância, assim que a mesa for
movimentada para o ângulo de mesa planejado e correto.
Se a conexão da câmera de infravermelho não for estabelecida dentro de dez segundos,
um aviso será exibido. Não trate o paciente se isso ocorrer.
Aviso
Durante o posicionamento automático de mesa, o operador deve ter uma visão
desobstruída do paciente. A Brainlab recomenda que o operador execute esta etapa de
dentro da sala de tratamento ou utilize um sistema adicional de monitoramento por vídeo,
para ter uma visualização desobstruída do paciente.
Aviso
Os indicadores de posição e ângulo exibem valores do sistema de coordenadas do
paciente em concordância com a norma IEC 61217. Assim que a mesa for girada da
posição padrão, os valores indicados pelo sistema de coordenadas do paciente serão
diferentes dos indicados pelo sistema de coordenadas do Linac.
Aviso
No caso de um alinhamento errado do paciente em torno do eixo de rotação da mesa
detectado pelo procedimento de correção por raios X, certifique-se de que os ângulos de
mesa consecutivos para campos de tratamento com ângulo de mesa planejado diferente
de 0° fiquem alinhados com base na exibição de ângulo da mesa no ExacTrac. Portanto, o
operador deverá alinhar os ângulos da mesa de acordo com a exibição Couch Angle do
ExacTrac. Exemplo:
• A mesa de tratamento está em 0°
• O ExacTrac detecta o erro de configuração angular de paciente de +2°
• O ExacTrac move os ângulos de paciente para 0° -> A mesa de tratamento mostra -2°
• Campo de tratamento com ângulo planejado de 30°: O usuário deverá ajustar a mesa
com base na exibição do ângulo de mesa do ExacTrac para 30° -> A mesa de tratamento
mostra 28°
Aviso
Não pressione os botões de ativação de movimento no Console do ExacTrac ou no
controle manual suspenso do ExacTrac para permitir a movimentação do paciente durante
feixe ativo MV ou kV.

Próximas etapas
Etapas
1.

Se um grande deslocamento de correção for necessário, você deverá executar a verificação por raios X (consulte a página 271), conforme indicado pelo ícone Proceed with Verification no canto superior direito da tela.

2.

Caso contrário, o ícone OK será mostrado e você poderá prosseguir diretamente com o
tratamento do paciente.

3.

Durante o tratamento, você pode executar a verificação por raios X padrão (consulte a
página 271) para assegurar a precisão contínua do posicionamento.

Aviso
O tratamento deverá ser executado apenas quando o ícone OK for exibido.
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Observações sobre segurança
Por razões de segurança, o ExacTrac não pode atualizar o ângulo de suporte do paciente
no console do Linac com valores acima de 5°.
OBSERVAÇÃO: o sistema realiza uma verificação cruzada na quantidade de movimentos
independentes do sinal da câmera de infravermelho para movimento remoto da mesa. Se a
diferença entre o deslocamento-alvo e o deslocamento planejado exceder um fator de 2 ou um
valor absoluto de 10 cm, o movimento da mesa será interrompido imediatamente.
OBSERVAÇÃO: para Robotics 2, o intervalo do percurso vertical é limitado de acordo com
valores limite definidos quando a ativação é realizada remotamente. Os valores são ajustáveis e
são definidos, por padrão, para 5 cm (medidos na parte final extrema do Tampo de Mesa para
Aquisição de Imagens, incluindo a Extensão sem Arco).
OBSERVAÇÃO: os limites máximos permitidos para movimento remoto da mesa (a partir do
console) são definidos como 50 mm (padrão).
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12.2

Aplicação de um deslocamento para Linacs
Varian

Como aplicar o deslocamento de correção
Etapas
Assegure que Press Enable Button ou Low Accuracy esteja indicado no canto superior
direito da tela.

1.

OBSERVAÇÃO: para Robotics 2.0, o botão exibido apenas indica que o movimento pode
ser ativado a partir da sala de controle mesmo que você não tenha o console do ExacTrac, mas sim um segundo Controle Suspenso Manual do ExacTrac.

2.

Alinhe a mesa:
• Para mesas Varian Exact/ETR, pressione os botões de ativação no console do ExacTrac ou Brainlab na sala de controle (se a movimentação a partir de fora da sala de
tratamento for permitida), ou pressione o botão de ativação no controle suspenso da
mesa para ativar a movimentação automática da mesa (Consulte a página 73).
• Para Linacs TrueBeam, consulte a página 205.
• Se o ângulo da mesa não for alinhado automaticamente, mova a mesa manualmente,
de acordo com as informações fornecidas pelos indicadores de deslocamento (consulte a página 196).

3.

Se o seu sistema estiver equipado com posicionamento automático de mesa e o ExacTrac Robotics, os deslocamentos rotacionais serão aplicados primeiro, antes dos deslocamentos translacionais (consulte a página 290).

4.

Depois do ajuste da mesa, verifique o seguinte na aba Marker View:
• A cruz laranja indicando o isocentro de tratamento está posicionada no centro da cruz
azul do Linac.
• As posições dos marcadores de corpo definidas nos dados de imagem (cruzes azuis)
coincidem com as posições dos marcadores de corpo acoplados ao paciente (esferas
vermelhas).
OBSERVAÇÃO: no caso de deslocamento de pele, por exemplo, a posição dos marcadores de corpo acoplados ao paciente pode desviar um pouco das posições dos marcadores de corpo nos dados de imagem, apesar do paciente estar posicionado no isocentro.

Manual do Usuário Clínico Rev. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5

267

Aplicação de um deslocamento para Linacs Varian

Etapas

5.

Verifique se OK ou Proceed with Verification é indicado no canto superior direito da tela. Esses ícones são mostrados quando:
O desvio entre o isocentro de tratamento e o isocentro do Linac é menor que o limite de
precisão do sistema de referência selecionado (consulte a página 197).
A precisão tiver sido mantida por cinco segundos, no mínimo.

Robotics
Se o ExacTrac Robotics estiver configurado para seu sistema, os ângulos de inclinação (desvios
translacional e rotacional) poderão ser corrigidos conforme descrito na página 290.

Verificação de plausibilidade de movimento da mesa para mesas Varian Exact/ETR
Ao ativar o movimento remoto das mesas Varian Exact/ETR, o ExacTrac executa a verificação de
plausibilidade para verificar se o movimento da mesa visto pelo sistema de rastreamento por
infravermelho é consistente com o movimento de mesa estimado. Isso é calculado a partir dos
comandos de movimento que foram enviados à mesa desde o início do processo de
posicionamento. Se o movimento da mesa relatado pelo sistema de rastreamento por
infravermelho for significativamente menor que o movimento estimado, o ExacTrac interromperá
o processo de posicionamento automático e exibirá um ícone de falha:

Figura 123
Você pode reiniciar o processo de posicionamento automático clicando em Restart Positioning.
Se o seu sistema entrar repetidamente neste estado de erro durante o posicionamento, entre em
contato com o suporte da Brainlab para ajustar as configurações do sistema.
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12.3

Deslocamento de correção para Linacs Elekta

Informações gerais
Depois de calculado, o deslocamento de correção por raios X será exibido e poderá ser
transferido para seu sistema Elekta.
OBSERVAÇÃO: para obter informações sobre o uso do Arco de Referência iGUIDE, consulte a
página 191.
OBSERVAÇÃO: a correção deve sempre ser realizada no ângulo de mesa de 0°, mesmo que o
plano de tratamento não contenha um campo de tratamento no angulo de mesa de 0°. A mesa
deverá ser girada para o ângulo de mesa planejado posteriormente.
OBSERVAÇÃO: a tolerância de posicionamento nas configurações do paciente no ExacTrac
deve ser menor que a tolerância de posicionamento configurada no iGUIDE.

Como aplicar o deslocamento de correção
Etapas
O ExacTrac calcula e exibe o deslocamento, e automaticamente transfere o deslocamento para o MOSAIQ (3D) ou o iGUIDE (6D):

1.

Não é permitido usar o deslocamento 6D mostrado no ExacTrac para entrada manual no
iGUIDE. Se a conexão entre o ExacTrac e o iGUIDE falhar, restabeleça a conexão e reenvie o deslocamento.
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Etapas

2.

Alinhe a mesa:
• Se você estiver usando o sistema iGUIDE HexaPOD RT Evo, consulte o monitor do
iGUIDE para realizar o deslocamento. Se o deslocamento translacional for muito grande para ser compensado pelo HexaPOD, o iGUIDE transferirá partes do deslocamento
translacional para o TCS. O deslocamento translacional residual e o desvio rotacional
serão compensados com o HexaPOD posteriormente.
OBSERVAÇÃO: se o desvio do ângulo da mesa for superior a 2,9°, o ExacTrac enviará 0°. O ângulo da mesa deverá ser compensado manualmente, de acordo com o indicador de deslocamento exibido pelo ExacTrac. O ângulo da mesa para um feixe não
coplanar deverá ser alinhado manualmente, de acordo com o indicador de deslocamento do ExacTrac, antes de uma potencial verificação.
• Se o ângulo de inclinação ou rolagem exceder o limite do sistema HexaPOD RT Evo,
realinhe o paciente e execute a aquisição de imagens de raios X novamente.
• Se estiver usando exclusivamente o sistema MOSAIQ, consulte o monitor do MOSAIQ
para realizar o deslocamento com CMA (Couch Move Assistant - Assistente para Movimentos da Mesa).
OBSERVAÇÃO: o ângulo da mesa (desvio calculado ou para feixe não coplanar) deverá ser compensado manualmente, de acordo com o indicador de deslocamento exibido
pelo ExacTrac.
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3.

Depois do ajuste da mesa, verifique o seguinte na aba Marker View:
• A cruz laranja indicando o isocentro de tratamento está posicionada no centro da cruz
azul do Linac.
• As posições dos marcadores de corpo definidas nos dados de imagem (cruzes azuis)
coincidem com as posições dos marcadores de corpo acoplados ao paciente (esferas
vermelhas).
OBSERVAÇÃO: no caso de deslocamento de pele, por exemplo, a posição dos marcadores de corpo acoplados ao paciente pode desviar um pouco das posições dos marcadores de corpo nos dados de imagem, apesar do paciente estar posicionado no isocentro.

4.

Verifique se OK ou Proceed with Verification é indicado no canto superior direito da tela. Esses ícones são mostrados quando:
O desvio entre o isocentro de tratamento e o isocentro do Linac é menor que o limite de
precisão do sistema de referência selecionado (consulte a página 197).
A precisão tiver sido mantida por cinco segundos, no mínimo.
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13 VERIFICAÇÃO POR RAIOS
X
13.1

Verificação por raios X padrão

Informações gerais
Quando a correção por raios X estiver concluída, você poderá executar a Verificação por raios X
a qualquer momento durante o tratamento, para assegurar a precisão contínua do
posicionamento. A verificação por raios X também é possível quando a mesa de tratamento é
girada para um feixe não coplanar.

Observações sobre segurança
Aviso
A verificação por raios X deverá ser executada durante o tratamento se o paciente se
mover ou se ocorrer ajuste no ângulo ou na rotação da mesa.
Aviso
O ExacTrac exibe todas as posições em que a verificação por raios X é possível e as fontes
de raios X não são cobertas pelo gantry.
Aviso
A verificação por raios X é obrigatória para a execução de radiocirurgia frameless, pois a
posição da Estrela de Posicionamento de Radiocirurgia Frameless pode variar
ligeiramente entre as frações e também pode ser diferente da posição do Localizador e
Posicionador de Alvo de TC/Angio para Radiocirurgia Estereotática Frameless acoplado
durante a aquisição da tomografia.
Aviso
A Brainlab recomenda fortemente a execução de uma Verificação por raios X após cada
alteração na posição da mesa.
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Verificação por raios X padrão

Figura 124

Resultado da fusão de verificação

①

Figura 125
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O desvio Vertical Angle (ângulo de mesa) é calculado em relação ao ângulo de mesa planejado
①.
Codificação de cores

Resultado da fusão

Azul escuro

Valor está dentro da tolerância.

Vermelho

O valor excede os limites específicos para a
verificação por raios X (consulte a página 144).

Azul claro

O valor que pode ser compensado pelo ExacTrac Robotics é exibido ao lado do resultado
do deslocamento (consulte a página 292).

Laranja

O valor da fusão de raios X está dentro da tolerância, mas o infravermelho detectou um desvio quando a função Perform IR to X-ray Consistency Check foi ativadapágina 151.

Como executar a verificação por raios X
Etapas
1.

Certifique-se de que o feixe correto é selecionado no Linac e no ExacTrac.

2.

Movimente a mesa até o ângulo de mesa planejado, de acordo com a exibição de ângulo
de mesa do ExacTrac.

3.

Pressione X-ray Verification.

4.

Verifique o nível de energia de raios X selecionado automaticamente para os dois tubos
de raios X.
Para alterar um valor de raios X, pressione Modify para o tubo esquerdo ou direito e
pressione Apply para salvar as configurações modificadas.

5.

Adquira as imagens de raios X no console, pressionando o botão de acionamento de
raios X até que a imagem de raios X seja mostrada na tela.

6.

Ajuste o contraste e o janelamento da imagem, conforme necessário (consulte a página
238).

7.

Pressione Next para prosseguir para a fusão de imagens (consulte a página 221).
• O limite da fusão óssea é automaticamente restrito a 5 mm durante a Verificação por
raios X.
• Um limite de fusão restrito não é aplicado para fusão de marcadores implantados.
Executar a fusão de imagens.

8.

Se o deslocamento exceder os limites especificados para a verificação por raios X (consulte a página 149), o valor correspondente será mostrado em vermelho e as opções adicionais a seguir serão mostradas na área Proceed with calculated shift:
• Se você selecionar Ignore Shift, a tela de posicionamento ramificada será exibida sem
nenhuma alteração. O deslocamento calculado será impresso na tela de posicionamento marcada como ignorada.
• Se você selecionar Apply Shift, o deslocamento será aplicado e exibido na tela de posicionamento marcada como aplicado. Prossiga de acordo com as instruções para aplicar o deslocamento de correção, a partir da página 263.

Observações sobre segurança
Aviso
Antes de executar a aquisição de imagens de raios X, certifique-se de que o campo de
visão entre os tubos de raios X e os painéis planos não esteja obstruído pelo gantry. Os
monitores de vídeo da sala de controle podem ser utilizados para este propósito. Lembre-se de selecionar o tubo de raios X no console de raios X para cada imagem necessária.
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Aviso
Certifique-se de que a mesa tenha sido girada para a posição correta para um determinado
campo antes de executara a Verificação por raios X. A mudança do ângulo da mesa
enquanto a verificação por raios X estiver em andamento resultará em um erro do sistema.
Aviso
Se um isocentro virtual tiver sido utilizado para a correção por raios X (consulte a página
171), a verificação por raios X subsequente poderá de fato ser um pouco menos precisa
que a correção por raios X inicial. Esse é o caso especialmente se não houver anatomia
óssea suficiente visível quando o paciente está na posição do isocentro.
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13.2

Monitoramento por Raios X

Informações gerais
Com uma configuração de gerador de raios X duplo disponível e uma licença apropriada, você
pode usar o monitoramento por raios X para garantir uma precisão contínua de posicionamento.
Semelhante à Verificação por raios X, este procedimento compara as estruturas internas para
determinar e compensar todas as mudanças na posição do paciente.
A aba X-ray Monitoring fica disponível quando o status Proceed with X-ray Verification ou OK
é atingido.

Aba X-Ray Monitoring

Figura 126

Como executar o Monitoramento por Raios X
Etapas
1.

Alterne para a aba X-ray Monitoring e verifique as configurações de exposição do gerador de raios X automaticamente definidas pelo ExacTrac.
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Etapas
Configure a posição de rotação atual do gantry dentro do indicador Obstruction para
mostrar se o tubo selecionado está bloqueado pelo gantry ou por outras partes do Linac
(como por exemplo, os componentes de aquisição de imagens kV montados no gantry).
É possível alterar a rotação do gantry com o mouse:

2.

Configure o modelo para a mesma posição real do gantry. Um ponto verde indica que o
eixo de aquisição de imagens está limpo e um ponto vermelho mostra que a visualização
está obstruída.
Se você estiver usando a ADI, o gantry exibido será configurado automaticamente com o
ângulo real do gantry para o evento Clinac Ready do sistema de tratamento. O ângulo de
gantry planejado do feixe preparado é marcado em azul.
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3.

Capture a imagem de raios X usando o Console do ExacTrac.

4.

Qualquer desvio na posição do paciente entre os raios X e as DRRs é automaticamente
calculado após os raios X terem sido adquiridos. O cálculo será baseado:
• Na fusão óssea 6D, se a correção inicial tiver sido baseada na fusão óssea.
• Na detecção de marcador implantado, se a correção inicial tiver sido baseada na detecção de marcador implantado.
Se o deslocamento calculado estiver dentro das tolerâncias, OK será exibido, será possível continuar com o tratamento. Os limites de verificação por raios X são definidos nas
configurações do paciente (consulte a página 149).
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Etapas
Se o deslocamento calculado exceder os limites de Verificação por raios X, você deve
escolher entre três opções.

5.

• Apply Shift: O deslocamento calculado é aplicado e o ExacTrac passa automaticamente para a tela de posicionamento por infravermelho para a movimentação da mesa.
Você deve reposicionar o paciente para poder continuar o tratamento.
• Analyze Shift: As imagens adquiridas são exibidas na página de fusão do assistente
de correção/verificação por raios X, onde poderão ser analisadas detalhadamente
(consulte a página 221).
• Ignore Shift: O deslocamento é ignorado e nenhum reposicionamento é feito. O usuário pode adquirir diretamente imagens de raios X novamente para verificar novamente
a posição do paciente.
Para prosseguir com uma das três opções, você deve verificar a fusão usando a barra
deslizante de sobreposição. Se a barra deslizante de sobreposição não for usada, a janela de diálogo Continue with... ficará desativada.
6.

Depois de concluir a verificação, você poderá aprovar a fusão, ativando a caixa de seleção Fusion Approval (consulte a página 224).

Aviso
O ExacTrac exibe todas as posições em que a verificação por raios X é possível e as fontes
de raios X não são cobertas pelo gantry.
Aviso
Não pressione os botões de ativação de movimento no Console do ExacTrac ou no
controle manual suspenso do ExacTrac para permitir a movimentação do paciente durante
feixe ativo MV ou kV.
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14 VERIFICAÇÃO POR VÍDEO
14.1

Usando a Verificação por vídeo

Informações gerais
A verificação por vídeo oferece uma verificação de posicionamento independente com base na
anatomia externa do paciente. Ela permite que você compare uma imagem de vídeo em tempo
real com uma imagem de referência adquirida anteriormente.
Utilize a verificação por vídeo para ver se a posição e a postura geral do paciente não estão
alteradas em comparação com uma imagem de referência adquirida após a correção/verificação
por raios X.

Ativando a verificação por vídeo
A verificação por vídeo está disponível na aba Video Surveillance.

Visualização de vídeo

Figura 127
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Visualização Live
Se você ativar Live na área de Modo de Vídeo, uma imagem de vídeo em tempo real será
exibida.

Funções de armazenamento de imagem
Quando o paciente estiver em uma posição de tratamento confirmada e correta antes do primeiro
tratamento, uma imagem de referência poderá ser adquirida. Alguns objetos imóveis devem ser
incluídos na imagem de referência, para permitir a verificação subsequente de que as
configurações da câmera de vídeo não foram modificadas.
Opções
Acquire Reference: salva uma imagem de referência da posição atual do paciente, para comparação com a posição do paciente durante o tratamento.
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14.1.1

Comparando imagens de referência e imagens em tempo real

Informações gerais
É possível adquirir imagens de referência para diferentes campos de tratamento, incluindo
posições de mesa, para verificar eventuais movimentos do paciente durante a sessão de
tratamento.

Exibição de imagem subtrativa

Figura 128
Opções
Subtract:
Uma tela preta indica uma correspondência perfeita entre a imagem em tempo real e a imagem
de referência.
Áreas coloridas ou uma imagem imprecisa indicam desvios.
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Exibição de imagem aditiva

Figura 129
Opções
Add: Bordas duplas indicam desvios.

Observação de segurança
Aviso
Para assegurar que as configurações de câmera de vídeo não tenham mudado, compare a
posição de objetos imóveis como, por exemplo, a base do Linac na imagem de referência
com sua posição na visualização de vídeo em tempo real.

282

Manual do Usuário Clínico Rev. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5

POSICIONAMENTO DE PACIENTE USANDO EXACTRAC ROBOTICS

15 POSICIONAMENTO DE
PACIENTE USANDO
EXACTRAC ROBOTICS
15.1

Introdução ao Robotics

O que é o ExacTrac Robotics?
O sistema ExacTrac Robotics compensa desvios na posição rotacional do paciente (longitudinal
e lateral) da seguinte forma:
• Inclinação máxima (inclinação lateral): possibilidade de compensação de ±2,7°
• Rolagem máxima (inclinação longitudinal): possibilidade de compensação de ±4°
• Rolagem máxima em inclinação de ±2°: possibilidade de compensação máxima de ±3°
Esses valores padrão são configurados para o ExacTrac Robotics para garantir uma segurança
adequada ao paciente. A utilização de ângulos excessivos de rolagem, por exemplo, pode ser
perigosa pois o paciente não poderá mais ser posicionado seguramente na mesa. Todavia,
variações no ângulo de rolagem podem ser configuradas em caso individuais. Para obter
informações adicionais, entre em contato com o suporte da Brainlab.
Ao fechar ou abrir um arquivo de paciente e para cada inicialização e encerramento de sistema, o
ExacTrac verifica se o ExacTrac Robotics está na posição zero. Se necessário, o ExacTrac
Robotics é centralizado para que ele esteja na posição zero para o próximo tratamento de
paciente.
Medidas corretivas para a verificação da correta configuração do paciente, incluindo a verificação
do deslocamento que pode ser causado pelo próprio processo de alinhamento do paciente,
devem ser tratadas pelo sistema que usa o ExacTrac Robotics como ferramenta (p.ex.,
ExacTrac).

Informações detalhadas
Informações adicionais sobre o ExacTrac Robotics são fornecidas no Manual do Usuário de
Hardware, Sistema de Suporte ao Paciente.
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ExacTrac Robotics montado na mesa

Figura 130
Não use Robotics se os acessórios estiverem montados, por exemplo, para tratamentos
cônicos.

Disponibilidade
O ExacTrac Robotics está disponível apenas em combinação com o posicionamento de mesa
automático (consulte a página 73 e a página 205).

Inicialização
Se estiver instalado e ativado (consulte a página 121), o ExacTrac Robotics será
automaticamente inicializado para tratamentos padrão após o cálculo de uma correção rotacional
(consulte página 221).
Por motivos de segurança, o software não ativa o ExacTrac Robotics até que o cabo de
carregamento robótico esteja desconectado.

Inclinação manual
Além da correção automática da posição do paciente, o ExacTrac Robotics pode ser utilizado
para correção manual de desvios angulares (consulte a página 294).
Aviso
Verifique sempre se o ExacTrac Robotics está na posição zero antes dos tratamentos em
que o ExacTrac Robotics não é usado (p.ex., usando um nível de água).

Tratamentos com gating
O ExacTrac Robotics não é ativado durante tratamentos com gating.

Observações sobre segurança
Aviso
O movimento do Robotics deve sempre ser ativado de dentro da sala de tratamento, após
desativar a função “Travar tudo”, pressionando o botão “Lock all” no Brainlab Robotics (o
botão passa de aceso a apagado). (Apenas no Robotics 2): Pequenos movimentos do
Robotics podem ser ativados a partir da sala de controle através dos botões de ativação
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de movimento no console do Varian (para sistemas TrueBeam) ou no console do ExacTrac
(para sistemas diferentes do TrueBeam).
Aviso
Se acessórios de Linac (p.ex., para tratamentos cônicos) estiverem instalados, certifique-se que existe um mecanismo de recurso de segurança adicional instalado e ativado que
evita potenciais colisões. Se isto não puder ser garantido, não use Robotics devido ao
risco de colisões.
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15.2

Utilizando o ExacTrac Robotics

15.2.1

Inicialização do ExacTrac Robotics

Informações gerais
Os mecanismos de bloqueio no sistema ExacTrac Robotics devem ser desligados antes da
inicialização.
Aviso
O paciente não deve estar na mesa durante a inicialização do ExacTrac Robotics.

Inicialização
Quando não está em uso, o ExacTrac Robotics está normalmente no modo Em Espera. Por
esse motivo, o ExacTrac Robotics é inicializado assim que o software ExacTrac é iniciado.
Robotics 1.x

Robotics 2.0

Uma mensagem de inicialização é exibida:

Nenhuma mensagem de inicialização é
exibida.

Ajuste
Robotics 1.x

Robotics 2.0

Etapas
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1.

O software ExacTrac primeiro verifica a posição atual do ExacTrac Robotics.

2.

Se o ExacTrac Robotics não estiver na posição central, ele deverá ser redefinido utilizando os botões de ativação, conforme instruído no prompt do sistema.
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Etapas

3.

Apenas no Robotics 1.x: Assim que a posição central for alcançada com êxito, religue
os mecanismos de bloqueio no sistema ExacTrac Robotics.
Eles devem ser desligados novamente apenas para correção de inclinação (consulte a
página 290 e a página 294). Informações adicionais sobre a operação do ExacTrac Robotics são fornecidas no Manual do Usuário de Hardware, Sistema de Suporte ao
Paciente.

Autocalibração (Robotics 1.x)
Se o ExacTrac Robotics tiver sido desligado antes da inicialização, ou se o botão de liberação
do freio de serviço estava desativado, o ExacTrac Robotics deverá ser calibrado.

Figura 131
Etapas
1.

Pressione Ok para continuar.

2.

A calibração automática pode levar até 30 segundos.

Autocalibração (Robotics 2.0)
Se o botão de liberação do freio de serviço tiver sido ativado, ou se o ExacTrac Robotics
encontrou uma falha de movimento, ele deverá ser calibrado. Se a autocalibração for necessária,
um símbolo ? é exibido nos campos Roll e Pitch.

Figura 132
Etapas
1.

Pressione o controle suspenso de mesa para autocalibrar o Robotics.
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Etapas
2.

A calibração automática pode levar até 30 segundos.

Aviso
O paciente não deve estar na mesa durante a calibração do ExacTrac Robotics.

Resolução de problemas
Se o ExacTrac Robotics não puder ser inicializado, uma mensagem correspondente será
exibida.
Robotics 1.x

Robotics 2.0

Verifique se:
• O sistema está ligado.
• Os cabos de alimentação Bluetooth estão adequadamente conectados.
• A conexão Bluetooth está estabelecida (LED azul no dispositivo Bluetooth aceso).
• As baterias estão carregadas, indicado por um LED no ExacTrac Robotics. O LED fica
vermelho se as baterias estiverem descarregadas.
Apenas no Robotics 1.x: O LED de falha no ExacTrac Robotics está aceso. Se esse for o
caso, desligue o dispositivo e ligue-o novamente e verifique se a falha é eliminada.
Apenas no Robotics 2.0:
Etapas
Em uma inicialização sem êxito, o Robotics 2.0 mostra uma mensagem de erro:

1.

Clique em OK para confirmar a mensagem de erro.
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Etapas
Uma nova mensagem é exibida:

2.

Clique em Retry para verificar se o erro pode ser resolvido.
3.

O Robotics deve poder inicializar com êxito agora. Se o problema persistir, entre em
contato com o serviço da Brainlab.

Informações adicionais sobre a operação do ExacTrac Robotics são fornecidas no Manual do
Usuário de Hardware, Sistema de Suporte ao Paciente.
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15.2.2

Correção automática de ângulo de inclinação

Informações gerais
Após a confirmação de uma correção rotacional (consulte a página 221), o software solicitará
automaticamente a correção de desvios rotacionais com o ExacTrac Robotics.
Se a rotação automática da mesa estiver ativada (consulte a página 121), o ângulo vertical do
paciente será zerado, por meio da rotação da mesa em torno de seu eixo vertical.

Observações sobre segurança
Aviso
Dependendo da correção rotacional necessária, uma inclinação significativa do Tampo de
Mesa poderá ocorrer durante o posicionamento. Para evitar que o paciente escorregue da
mesa, assegure-se de que ele esteja firmemente posicionado e que objetos não fixados
como toalhas não estejam colocados entre o paciente e o Tampo de Mesa.
Aviso
Durante a movimentação do paciente com o ExacTrac Robotics, você deve ter uma
visualização desobstruída do paciente.
Aviso
O gantry do Linac deve estar na posição inicial (0° ou 180°) antes do início do
posicionamento automático do paciente utilizando o ExacTrac Robotics.
Configure o Robotics na posição 0° se não for usado com o ExacTrac (tratamento sem
Robotics).

Como posicionar um paciente com o Robotics 1.x
Etapas
1.

Siga as instruções fornecidas pelos prompts do software ExacTrac.
Dependendo do ângulo de inclinação a ser corrigido, o seguinte prompt poderá ser exibido.

2.

Figura 133

290

3.

Assegure-se de que não haja risco de colisão do gantry/mesa.

4.

Pressione Ok para continuar.
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Como posicionar um paciente com o Robotics 2.0
Etapas
1.

Siga as instruções fornecidas pelos prompts do software ExacTrac.

2.

Dependendo do ângulo de inclinação a ser corrigido, o deslocamento vertical esperado
será exibido em uma janela de diálogo de movimento.

3.

Assegure-se de que não haja risco de colisão do gantry/mesa.

Como executar a correção de inclinação
Aviso
Assegure-se de que não haja risco de colisão da mesa com o gantry ou outro
equipamento.
Robotics 1.x

Robotics 2.0

Etapas

1.

Ative a correção automática do ângulo de inclinação:
• Para mesas Varian Exact/ETR, bem como para mesas TrueBeam, pressione os botões
de ativação nos dois lados do controle suspenso para ativar o movimento de mesa automático. (Consulte a página 73 e a página 205).

2.

O ExacTrac Robotics ajusta os ângulos de inclinação de acordo com os valores de correção calculados.

3.

Depois dos ângulos de inclinação da mesa terem sido corrigidos utilizando o ExacTrac
Robotics, os prompts do sistema robótico são fechados.

4.

Se a configuração do software ExacTrac incluir posicionamento automático de mesa
(consulte a página 73 e a página 205), erros translacionais também serão automaticamente corrigidos para mover a mesa para a posição de tratamento.

5.

Caso contrário, você pode manualmente corrigir todos os erros translacionais do modo
padrão utilizando os controles da mesa.

Movimento com o Robotics 1.x
Por razões de segurança, não é possível ativar o movimento com o ExacTrac Robotics 1.x com
o console. Sempre use os controles pendurados da mesa para ativar o Robotics.
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Movimento com o Robotics 2.0
É possível ativar o movimento do ExacTrac Robotics 2.0 com:
• O console do ExacTrac ou os controles pendurados manuais do ExacTrac para sistemas
diferentes do TrueBeam.
• O console Varian ou o controle suspenso de mesa Varian para sistemas TrueBeam.
Por razões de segurança, não é possível ativar o movimento com o ExacTrac Robotics com o
console para movimentos significativos na direção do cabeçote do gantry. A correção deverá ser
feita dentro da sala de tratamento quando ocorrer um movimento de levantamento superior a 5
cm na parte da mesa mais próxima à cabeça do paciente.
O movimento do ExacTrac Robotics com o console também é desativado quando acessórios
são montados no Linac e o ExacTrac recebe esta informação do plano DICOM.
Nessas situações, o ExacTrac mostra uma mensagem e ativa os botões Lock all do Robotics
2.0. Você deve entrar na sala de tratamento para desativar os botões Lock all e ativar a correção
de dentro, usando o controle manual suspenso da mesa. Em todo caso, assegure-se de que não
haja risco de colisão da mesa com o gantry ou com outro equipamento.
Pequenos movimentos do Robotics podem ser ativados a partir da sala de controle através dos
botões de ativação de movimento no console do Varian (para sistemas TrueBeam) ou no console
do ExacTrac (para sistemas diferentes do TrueBeam).

Risco de colisão
Se o movimento do Robotics para cima em direção ao gantry não puder ser executado por causa
de um risco de colisão com o gantry, execute as seguintes etapas:
• Cancele o movimento do Robotics (e, no caso da mesa TrueBeam, a próxima janela de
diálogo ADI Positioning, bem como qualquer deslocamento pendente no console TrueBeam).
• Abaixe a mesa manualmente até que a inclinação do Robotics para cima possa ser feita
manualmente depois.
• Pressione Restart Positioning para executar novamente o movimento do Robotics e da
mesa.

Próximas etapas
Etapas
1.

Você pode adquirir imagens de verificação adicionais, se necessário (consulte a página
271).

2.

Quando o paciente estiver posicionado corretamente, o tratamento de radiação poderá
ser iniciado.

Deslocamentos residuais
Uma vez que existe um ângulo máximo de inclinação e rolagem compensável pelo ExacTrac
Robotics, é possível que haja um deslocamento residual. As correções máximas de ângulo são:
• Inclinação máxima (inclinação lateral): possibilidade de compensação de ±2,7°
• Rolagem máxima (inclinação longitudinal): possibilidade de compensação de ±4°
• Rolagem máxima em inclinação de ±2°: possibilidade de compensação máxima de ±3°
Se o deslocamento calculado exceder os limites de inclinação e/ou rolagem, o valor máximo que
o ExacTrac Robotics poderá corrigir será mostrado ao lado do resultado de deslocamento.
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Se o deslocamento residual exceder o limite rotacional de infravermelho, o ícone Rotational
Deviation será mostrado ao invés do ícone OK:
• Se o deslocamento residual for aceitável e estiver abaixo dos limites rotacionais de
infravermelho (ícone OK mostrado), nenhuma outra ação será necessária.
• Se o deslocamento residual não for aceitável e exceder os limites rotacionais de infravermelho
(ícone Rotational Deviation mostrado), a Brainlab recomenda realinhar o paciente na mesa.
Nesse caso, deverá ser feita uma nova imagem de verificação.
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15.3

Inclinação manual

Informações gerais
Para ativar o ajuste manual de inclinação com o ExacTrac Robotics, pressione Manual Tilt no
painel de navegação.

Janela de diálogo Manual Tilt
Robotics 1.x

Robotics 2.0

Como executar a inclinação manual (Robotics 1.x)
Etapas
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1.

Clique em 1.0°, 0.5° ou 0.1° para definir os incrementos nos quais o ExacTrac Robotics
se move.

2.

Pressione os botões de ativação no controle suspenso da mesa para facilitar a movimentação. Ao mesmo instante, selecione uma das seguintes funções:
• Clique em LEFT ou RIGHT para conduzir uma inclinação longitudinal do Tampo de Mesa na direção correspondente.
• Clique em UP ou DOWN para conduzir uma inclinação lateral do Tampo de Mesa na
direção correspondente.
• Clique em CENTER para mover a mesa para a posição zero.
• Em casos específicos, clique em ALIGN para permitir correção adicional de alinhamento do posicionador de alvo utilizando o fantoma do isocentro. Essa função deve ser utilizada somente se a correção por raios X não for realizada.
• Clique em LOCK Position para mover o ExacTrac Robotics para a posição travada.
As travas de segurança de carga pesada agora podem ser ativadas.

3.

Clique em STOP para interromper imediatamente toda a movimentação do sistema
ExacTrac Robotics.

4.

Clique em Done para sair da janela de diálogo Robotics Manual Tilt.

5.

Após dois minutos de inatividade do usuário na janela de diálogo, o ExacTrac Robotics
automaticamente desliga. Se você ativar uma função de movimentação, o ExacTrac Robotics automaticamente liga novamente após quatro segundos. Se o ExacTrac Robotics não estiver em uso, você deverá fechar a janela de diálogo para evitar que a bateria
descarregue.
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Como executar a inclinação manual (Robotics 2.0)
Etapas
1.

Clique em 1.0°, 0.5° ou 0.1° para definir os incrementos nos quais o ExacTrac Robotics
se move.

2.

• Clique em LEFT ou RIGHT para conduzir uma inclinação longitudinal do Tampo de Mesa na direção correspondente.
• Clique em UP ou DOWN para conduzir uma inclinação lateral do Tampo de Mesa na
direção correspondente.
• Clique em CENTER para mover a mesa para a posição zero.
• Clique em Move to LOCK Position para mover o ExacTrac Robotics para a posição
travada. As travas de serviço agora podem ser acionadas.
Quando um movimento tiver sido solicitado (botões de movimento aparecem desativados), pressione os botões de ativação no controle suspenso de mesa para executar o
movimento.

3.

Clique em STOP para parar imediatamente toda a movimentação do sistema ExacTrac
Robotics.

4.

Clique em Done para sair da janela de diálogo Robotics Manual Tilt.

5.

Se o ExacTrac Robotics não estiver em uso, feche a janela de diálogo para evitar que a
bateria descarregue.

Observação de segurança
Não utilize a janela de diálogo Robotics Manual Tilt para compensar ângulos derivado
unicamente com base no rastreamento por infravermelho. Apenas rotações determinadas
utilizando a correção por raios X devem ser compensadas. Ângulos derivados com base
no rastreamento por infravermelho não são necessariamente confiáveis.
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15.3.1

Autocalibração (apenas no Robotics 2.0)

Informações gerais
Se o botão de liberação de freio de serviço tiver sido ativado ou se o Robotics encontrar uma
falha de movimento durante o posicionamento, poderá ser necessário recalibrar ExacTrac
Robotics 2.0 (recolocá-lo na posição inicial). Neste caso, nenhum movimento adicional será
possível:

Figura 134

Como executar a autocalibração
Etapas
Ao realizar o procedimento de movimentação para a posição inicial, assegure que nenhum paciente esteja na mesa. Feche o paciente atual e acesse a janela de diálogo Robotics Tilt. A necessidade de autocalibração é indicada pelo símbolo ? nos campos Roll
e Pitch:

1.
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2.

Siga as instruções e pressione o controle suspenso de mesa para autocalibrar o Robotics.

3.

Reinicie o fluxo de trabalho clínico.

Manual do Usuário Clínico Rev. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5

POSICIONAMENTO DE PACIENTE USANDO EXACTRAC ROBOTICS

15.4

Intervalo de tratamento do Robotics

Informações gerais
O intervalo de tratamento vertical ao utilizar o ExacTrac em combinação com o ExacTrac
Robotics e uma mesa Varian Exact pode ser limitado para determinados tratamentos,
dependendo da posição do gantry.
Isso ocorre porque a superfície superior do Tampo de Mesa para Aquisição de Imagens da
Brainlab pode ser movida apenas 1,1 cm acima do isocentro devido a motivos de segurança, i.e.,
para evitar a colisão do paciente com o gantry.
Como resultado, a movimentação vertical da mesa necessária para trazer o paciente para o
isocentro não pode ser executada para determinados ângulos de inclinação para baixo.
O intervalo de percurso estendido vertical da mesa Varian Exact está disponível apenas se o
gantry for girado para um mínimo de 45° (escala IEC).

Exemplo

②

①

Figura 135
Nº

Componente

①

Movimento vertical máximo: 1,1 cm

②

Inclinação para baixo

Soluções possíveis
Em todos os casos, o local do tumor determina se o paciente pode ser posicionado no isocentro.
Tumores cranianos posteriores, por exemplo, que estejam próximos à superfície do Tampo de
Mesa são mais prováveis de resultarem nesse problema.
Nos casos em que o intervalo de movimento vertical da mesa Varian Exact evita o
posicionamento do paciente no isocentro, reposicione o paciente na mesa ou dentro da máscara
para reduzir a rotação do paciente com relação ao tampo de mesa.

Manual do Usuário Clínico Rev. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5

297

Intervalo de tratamento do Robotics

Problemas adicionais com o Intervalo de tratamento do Robotics
Quando se utiliza o Robotics em mesa TrueBeam para tratamentos de próstata, a posição da
cabeceira do tampo de mesa pode causar risco de colisão esperado. Isto se deve à detecção do
sistema robótico pelo LaserGuard.
Quando a extensão sem arco é utilizada em tratamentos de próstata, o sistema Robotics é
posicionado aproximadamente a 17 cm de distância do isocentro e, portanto, o paciente pode ser
tratado sem qualquer risco de colisão com o gantry e o sistema Robotics.
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16 SOFTWARE
INDEPENDENTE DE
MONITORAMENTO POR
RAIOS X
16.1

Funcionalidade independente

Informações gerais
Se você comprou uma licença de Software Independente de Monitoramento por Raios X, a
funcionalidade disponível será limitada. O software de monitoramento somente monitorará a
posição do paciente com imagens de raios X. O paciente deve ser colocado na posição de
tratamento final com dispositivos externos, como Cone Beam CT (com base na estrutura óssea).
O software de monitoramento armazena a posição de tratamento e calcula cada deslocamento
de monitoramento em relação à sua posição.
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Fluxo de trabalho
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Requisitos
Os seguintes requisitos devem ser atendidos para que o fluxo de trabalho de monitoramento
possa ser iniciado:
• O plano de tratamento foi importado no ExacTrac (consulte a página 384).
• O paciente foi colocado na posição de tratamento final com qualquer sistema IGRT (p. ex.,
CBCT).
• O mesmo paciente foi aberto no Linac e no software de monitoramento (deve ser aberto
manualmente).
• O mesmo isocentro e feixe foram selecionados no Linac e no software de monitoramento
(deve ser selecionado manualmente).
Os recursos e as licenças indicados a seguir não são suportados:
• Marcadores implantados
• Stents
• Isocentros virtuais
• Definição de marcadores de corpo
• Dados localizados
• Pré-posicionamento e posicionamento automáticos
OBSERVAÇÃO: não há nenhuma conexão entre o software de monitoramento e o Linac.
Portanto, nenhuma consistência de feixe é realizada. Sempre assegure que o mesmo paciente, o
mesmo isocentro e o mesmo feixe sejam abertos no Linac e no software de monitoramento.

Abrir paciente
O mesmo paciente que está aberto no Linac deve ser aberto manualmente no software de
Monitoramento por Raios X. Consulte a página 129 para obter detalhes adicionais sobre como
abrir um paciente.
Para dados de paciente já modificados com versões completas do software ExacTrac:
• Se os dados do paciente contiverem marcadores de corpo definidos, um aviso será exibido e
os marcadores de corpo serão excluídos daquele paciente. Os marcadores de corpo são
adquiridos separadamente para cada sessão de tratamento.
• Se os dados do paciente tiverem sido localizados no iPlan RT (o paciente foi escaneado com
o Localizador e Posicionador de Alvo de TC/Angio SRS sem Arco), o paciente não poderá
ser aberto e um aviso será exibido. Se o paciente tiver siso aberto com software de X-ray
Monitoring Standalone, os dados do paciente deverão ser novamente importados.
• Se um isocentro virtual tiver sido definido para o paciente, um aviso será exibido e o isocentro
virtual será desativado para aquele paciente. Se o paciente for aberto com uma versão
completa do ExacTrac posteriormente, o isocentro virtual poderá ser ativado nas Patient
Settings.
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Configurações do Paciente
Você pode ajustar a Precisão do Monitoramento em Patient Settings (consulte também a
página 144) para configurar a precisão de infravermelho.

Figura 136
O monitoramento pode ser baseado em:
• Body Marker On-The Fly: as configurações de marcadores de corpo devem ser adquiridas
como uma referência separadamente para cada sessão de tratamento, antes que as primeiras
imagens de raios X sejam adquiridas (consulte a página 211). Não é possível definir
marcadores de corpo de forma permanente. Os marcadores de corpo ativam o monitoramento
dos movimentos do paciente.
• Reference Star/Array: o rastreamento do paciente por infravermelho não é possível.
• Cranial Positioning Array: esta opção somente pode ser usada para rastreamento da
posição do paciente baseado em infravermelho. O pré-posicionamento automático não é
possível em combinação com dados localizados. O rastreamento do paciente por
infravermelho não é possível.
Todas as outras configurações são explicadas na página 144.
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Como adquirir uma referência
Para adquirir a posição do paciente como referência:
Etapas
Assegure que o paciente esteja na posição de tratamento final com qualquer outro sistema IGRT (p. ex., CBCT).

1.

2.

Pressione Acquire Reference.

3.

Adquira imagens de raios X (consulte a página 218).

4.

Realize a fusão automática.
OBSERVAÇÃO: o resultado da fusão é definido como 0.0 para todos os valores, para
mostrar que esta é a posição de tratamento final do paciente, com base em dispositivos
externos.

5.

Verifique o resultado da fusão (consulte a página 222 para saber como verificar a fusão e
como realizar uma fusão manual, se necessário).

6.

Pressione Finish.
O ícone de status mostra um sinal verde de OK. Todas as barras de distância estão dentro dos valores de tolerância.

Para um isocentro, apenas uma posição de referência pode ser configurada como referência. Se
for necessário configurar uma nova referência para o mesmo isocentro, o paciente deverá ser
reaberto.
Aviso
Assegure que o paciente esteja na posição de tratamento final antes de adquirir a
referência.

Monitorar a posição do paciente
A posição do paciente pode ser monitorada a qualquer momento durante o tratamento, por meio
da aquisição de imagens de raios X. A posição monitorada é sempre baseada na posição de
tratamento final do paciente, que foi alcançada com qualquer sistema IGRT de outros fabricantes
(p. ex., CBCT). O deslocamento armazenado internamente sempre é considerado no cálculo da
posição atual do paciente.
OBSERVAÇÃO: a posição do paciente sempre é monitorada com base em estruturas ósseas.
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Figura 137
Consulte a página 275 para obter informações sobre como realizar a aquisição.
Em caso de grandes deslocamentos, verifique a plausibilidade do resultado. Eles podem ser
causados por movimento do paciente, erro de fusão, etc.
Para grandes desvios, revise cuidadosamente as informações do paciente e assegure a correta
posição de tratamento do paciente com sistemas IGRT externos (p. ex., CBCT) e reposicione o
paciente, se necessário.
OBSERVAÇÃO: para deslocamentos aplicados, a janela permanece na aba X-ray Monitoring,
pois não é possível realizar o posicionamento automático do paciente. Somente as barras de
distância de infravermelho e o ícone de status são corretamente atualizados.

Relatório impresso e resumo do paciente
O relatório impresso do paciente contém o deslocamento / a extensão da referência original, que
corresponde à diferença entre a posição de tratamento final baseada em sistemas IGRT externos
e a posição planejada do isocentro do paciente proveniente do plano DICOM importado no
ExacTrac. O deslocamento pode ser devido ao fato de que o sistema IGRT externo é baseado
em tecido mole e o ExacTrac armazena a posição de tratamento final com base em uma
estrutura óssea. Além disso, ele contém todos os deslocamentos de monitoramento que foram
adquiridos durante a sessão de tratamento.
O resumo do paciente contém todos os deslocamentos de monitoramento que foram adquiridos
durante todo o tratamento do paciente.
Consulte a página 371 para obter detalhes adicionais sobre como gerar relatórios de tratamento.
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17 ENCERRAMENTO DO
SISTEMA
17.1

Encerrando o software

Informações gerais
Depois do tratamento do paciente ter sido concluído, o software pode ser encerrado.
Aviso
Se o sistema for encerrado antes que o software seja fechado, pode ocorrer perda de
dados.
Aviso
Ao encerrar o ExacTrac, sempre assegure que o ExacTrac Robotics esteja posicionado de
volta na posição zero. Isto serve para garantir que o Tampo de Mesa está em uma posição
não inclinada para tratamentos sem ExacTrac ou/e ExacTrac Robotics.
Aviso
Não feche o paciente no ExacTrac antes de terminar o tratamento por que o ExacTrac
centraliza o Robotics ao fechar o paciente. Feche o paciente no aplicativo de tratamento
em primeiro lugar.

Como fechar o arquivo do paciente
Etapas
1.

Para fechar o arquivo de paciente atual, pressione Close Patient.

2.

Ao fechar um arquivo de paciente, o ExacTrac verifica se o ExacTrac Robotics está na
posição zero. Se necessário, o ExacTrac Robotics é centralizado para que ele esteja na
posição zero para o próximo tratamento de paciente.

Como sair do software ExacTrac
Antes de encerrar o sistema, você deverá sair corretamente do software ExacTrac:
Etapas
1.

Pressione Quit ExacTrac.
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Etapas
Um prompt de saída agora é exibido.

2.

3.
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Quando você pressionar Yes para confirmar o prompt de saída, o software ExacTrac será fechado.
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17.2

Encerrando o hardware

Painel de Controle do Sistema

①

②

Figura 138
Nº

Componente

①

Botão System Off

②

Botão Computer On/Off

Encerramento do sistema
Etapas
1.

Encerre o sistema operacional Windows do modo usual, clicando em Shut Down no menu Start.

2.

Aguarde até a estação de trabalho do ExacTrac encerrar e o monitor se apagar.
Como alternativa, verifique se o botão COMPUTER ON/OFF no painel de controle do sistema está desativado.
Pressione o botão System Off ③ no Console do ExacTrac (se disponível) por três segundos. O LED StandBy laranja piscará durante esse período. A luz LED POWER verde
apagada indica que nenhuma alimentação está sendo fornecida ao Sistema ExacTrac
(consulte a página 54), exceto para a voltagem auxiliar de espera (28 V AC).

③
3.

Como alternativa, pressione o botão SYSTEM OFF no painel de controle do sistema.
Quando este botão não estiver mais aceso, a alimentação não é mais fornecida aos componentes de sistema do ExacTrac.
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Notas adicionais sobre o encerramento
A chave do fusível da entrada principal ① pode permanecer na posição I (LIGADA) e não precisa
ser religada diariamente.

①

Para um melhor desempenho do sistema, a Brainlab recomenda o encerramento da
estação de trabalho do ExacTrac todas as noites. Se o sistema funcionar continuamente, a
reinicialização da estação de trabalho toda manhã é recomendada. A não reinicialização da
estação de trabalho regularmente poderá resultar em redução do desempenho do sistema.
A estação de trabalho do ExacTrac deve ser reinicializada no mínimo a cada 49 dias. Se
isto não for feito, entradas de horário incorretas serão criadas em todos os arquivos de log
e nos registros de posicionamento de todos os pacientes. Essa limitação é devido ao
horário interno de sistemas baseados no sistema operacional Windows. Após esse
período de 49 dias, o timer será redefinido para 0.

Parada de emergência
Se o sistema inteiro tiver que ser encerrado no caso de uma emergência, empurre a chave
EMERGENCY instalada na sala.
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18 CALIBRAÇÃO DO SISTEMA
18.1

Sistema de coordenadas de mesa/Linac

Informações gerais
Para fornecer ao sistema de posicionamento de paciente ExacTrac informações precisas sobre a
posição atual do paciente, um sistema de coordenadas tridimensional consistente com a norma
IEC 61217 é utilizado para descrever o movimento e o ângulo da mesa e do Linac.

ExacTrac com Linac

Z

Y
O

X

Figura 139

Definições de eixo
Função

Eixo

Este é o isocentro do Linac e é definido pela intersecção do eixo de rotação
Ponto de origem do gantry com o eixo de rotação da mesa.
(0,0,0)

Eixo Z

Este é o eixo vertical que passa através do ponto de origem perpendicular ao
plano do Tampo de Mesa em um ângulo de inclinação de 0°. Acima do ponto
de origem esse eixo é positivo, abaixo do ponto de origem ele é negativo.
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Eixo

Função

Eixo X

Este é o eixo horizontal que passa pelo ponto de origem paralelo ao plano de
rotação do gantry. Olhando para o Linac a partir dos pés da mesa, este eixo é
positivo à direita do ponto de origem e negativo à esquerda. Esse eixo também é conhecido como eixo lateral, pois descreve o movimento lateral da
mesa.

Eixo Y

Este é o eixo horizontal que passa pelo ponto de origem paralelo ao plano do
tampo de mesa em um ângulo de inclinação de 0°. Olhando para o Linac a
partir dos pés da mesa, esse eixo é positivo quando o movimento é na direção do Linac a partir do ponto de origem, e negativo quando o movimento é
de afastamento do Linac a partir do ponto de origem. Esse eixo também é conhecido como eixo longitudinal, pois descreve o movimento longitudinal da
mesa.

Ângulos de rotação
• A rotação em torno do eixo vertical resulta em um ângulo de mesa.
• A rotação em torno do eixo longitudinal resulta em um ângulo de inclinação longitudinal ou
ângulo de rolagem.
• A rotação em torno do eixo lateral resulta em um ângulo de inclinação lateral ou ângulo de
pitch.
Aviso
O ângulo da mesa é exibido no ExacTrac de acordo com a escala utilizada por seu Linac. A
posição padrão pode ser 0° ou 180° e a rotação positiva pode ser horária ou anti-horária. O
sistema é customizado para ser correspondente ao seu Linac durante a aceitação.
Com exceção de medições angulares (indicadas pelo símbolo °), todos os valores
numéricos exibidos pelo ExacTrac estão em milímetros [mm].

Calibração e Verificação
Cada calibração do sistema corre o risco de uma calibração errada. Para maior segurança, a
Brainlab recomenda conceder os direitos de calibração do sistema apenas aos usuários
experientes.
A execução da calibração do isocentro e de raios X invalida a Calibração do Isocentro de
Radiação, portanto, ela terá que ser repetida, incluindo a execução de um novo teste Winston-Lutz no Linac. Para evitar isso, a Brainlab recomenda recalibrar o sistema após uma verificação
diária confirmar que a calibração não está mais dentro da precisão necessária.
Para melhor segurança e uso eficiente do sistema, a verificação diária deve ser executada no
mínimo a cada manhã antes do uso clínico do sistema.
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18.1.1

Acessando a Calibração de Componente

Como acessar a calibração de componentes
Etapa
Para acessar as opções de calibração do sistema, pressione Calibrate/Verify na aba System
Settings. Uma tela Calibration é exibida.

Tela Calibration

Figura 140

Opções de calibração
Etapas

Observação

1.

Isocenter Calibration

Obrigatória para que o tratamento do paciente possa
ser iniciado.

2.

X-ray Calibration

Obrigatória para que o tratamento do paciente possa
ser iniciado, se você tiver o ExacTrac X-Ray.

3.

Radiation Isocenter Calibration

Execute esta etapa após as duas calibrações anteriores.

Rotina de calibração
A Brainlab recomenda realizar uma calibração de isocentro, uma calibração de raios X e a
calibração de isocentro de radiação regularmente, pelo menos uma vez por mês ou se o sistema
estiver descalibrado (p.ex., após colisão de componente ou após modificação da configuração do
sistema).
Realize as calibrações na seguinte ordem:
• Calibração do sistema com Radiation Isocenter Calibration:
1. Calibração de isocentro
2. Calibração de raios X
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3.
4.
5.
•
1.
2.
3.

Verificação diária
Calibração do isocentro e radiação
Verificação diária
Calibração do sistema sem Radiation Isocenter Calibration:
Calibração de isocentro
Calibração de raios X
Verificação diária

Calibrate Radiation Isocenter
Esse recurso fornece precisão adicional e é altamente recomendado para todos os tratamentos.
Calibrate Radiation Isocenter é uma calibração opcional que melhora ainda mais a precisão de
sua calibração atual de isocentro e raios X (consulte a página 337).

Opções de verificação
Opções de verificação adicionais também são fornecidas. Consulte a página 341.

Recomendações gerais de calibração
Aviso
Verifique a calibração diariamente. A calibração e a verificação regular do sistema são
necessárias para garantir a precisão. Sempre verifique a calibração do sistema após a
ocorrência de impacto mecânico em um de seus componentes.
Manipule os fantomas de calibração com cuidado. Não é possível garantir a precisão da
calibração quando se utiliza um fantoma danificado. Seja cuidadoso para não arranhar ou
danificar os marcadores infravermelhos.
Aviso
Verifique se o contorno calculado corresponde corretamente à imagem de vídeo do
fantoma.

Assegurando a precisão da câmera
Não toque a câmera do sistema durante o uso do sistema.
Aviso
A câmera de infravermelho requer um período significativo de aquecimento, de até duas
horas, dependendo das condições do ambiente e das características da câmera. Durante
esse período, a câmera pode apresentar um deslocamento de aquecimento. Para evitar a
possibilidade de resultados imprecisos nas verificações diárias, é recomendável aplicar
um período de aquecimento de 120 minutos, pois a câmera de infravermelho é utilizada
como um sistema de medição absoluta exclusivamente durante as verificações diárias.
Portanto, certifique-se de ligar o sistema ExacTrac 120 minutos antes de realizar a
verificação diária.
Como alternativa, mantenha o sistema ligado permanentemente (p.ex., durante a noite) e
desligue apenas a estação de trabalho. Para fazer isso, desligue a estação de trabalho do
ExacTrac via Windows. O gabinete permanece ligado. Para ligar a estação de trabalho
(p.ex., no dia seguinte), desligue o sistema ExacTrac completamente, pressionando o
botão Desligar no console, e depois reinicie o sistema, pressionando o botão Ligar após
alguns segundos.
Para evitar uma mudança de temperatura entre a calibração do isocentro e a calibração de
raios X, o software somente permite a calibração de raios X em combinação com a
calibração do isocentro. As calibrações de raios X devem ser realizadas imediatamente
após a calibração do isocentro, para assegurar a validade da calibração do sistema.
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Aviso
A câmera de infravermelho emite luz infravermelha que pode causar interferência em
dispositivos médicos de outros fabricantes que também utilizam luz infravermelha. Nesses
casos, apenas um sistema deve ser utilizado por vez.
Aviso
Equipamentos de infravermelho de outros fabricantes também podem prejudicar a
funcionalidade da câmera de infravermelho. Nesses casos, apenas um sistema deve ser
utilizado por vez. Como alternativa, a fonte de infravermelho de outros fabricantes pode
ser coberta.
Para assegurar a precisão da calibração e o subsequente rastreamento por infravermelho,
assegure-se de que os objetos reflexivos e as fontes de luz que possam resultar em
artefatos não estejam dentro do campo de visão da câmera.
Aviso
Não acople nenhum objeto ao sistema de câmeras. A colocação de peso adicional na
câmera de infravermelho invalidará a calibração do sistema e resultará no posicionamento
incorreto do paciente.
Aviso
Não cubra o sistema de câmeras, por exemplo, com capas. A cobertura do sistema de
câmeras pode causar superaquecimento.
Aviso
A Brainlab recomenda fortemente que o gabinete do computador permaneça energizado
durante todo o tempo, para que a câmera permaneça na temperatura de operação.
Aviso
Para assegurar a precisão da calibração e o subsequente rastreamento por infravermelho,
a temperatura na sala de tratamento deve permanecer constante. Flutuações de
temperatura, como, por exemplo, as causadas por fluxos de condicionadores de ar, podem
resultar em operação imprecisa da câmera.
Aviso
Grandes mudanças de temperatura (> 5 °C) podem provocar uma imprecisão no sistema. O
usuário deve executar a verificação da calibração caso ocorram grandes mudanças de
temperatura.
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18.2

Calibração do isocentro

Informações gerais
A calibração do isocentro alinha o tampo de mesa ao isocentro do Linac, influenciando
diretamente a precisão tanto do posicionamento de infravermelho quanto de raios X.
OBSERVAÇÃO: execute todas as etapas de calibração (incluindo a Calibração do Isocentro de
Radiação), para minimizar a diferença entre o isocentro do ExacTrac e o isocentro de radiação
do Linac.

Observações sobre segurança
Aviso
Manipule o fantoma do isocentro com cuidado. A precisão da calibração não poderá ser
garantida se o fantoma ou as esferas marcadoras acopladas estiverem danificados. As
esferas marcadoras devem ser trocadas no mínimo uma vez por ano; se ocorrerem danos
a troca deve ser feita imediatamente. No caso de uso inadequado do fantoma de isocentro
(queda, movimento sobre uma superfície áspera com os marcadores voltados para baixo)
é necessário trocar todas as esferas marcadoras.
Aviso
A menos que uma Calibração do Isocentro de Radiação seja executada, a calibração do
isocentro dentro do ExacTrac causará impacto direto na posição final do paciente. Sempre
assegure que os lasers da sala estejam adequadamente alinhados ao isocentro de
radiação do Linac. Qualquer erro de alinhamento do laser reduzirá a precisão do
posicionamento do ExacTrac. Erros menores de alinhamento entre os lasers e o isocentro
de radiação podem ser compensados pelo uso da Calibração do Isocentro de Radiação.
Assegure que o tampo de mesa esteja na posição horizontal e nivelado para calibração.
Aviso
A posição do isocentro deve ser verificada ou calibrada no mínimo uma vez por dia.
Aviso
Posições incorretas de esferas marcadoras podem resultar em imprecisões do Fantoma do
Isocentro. Verifique regularmente se todas as esferas marcadoras estão totalmente
parafusadas no Fantoma do Isocentro, sem que haja espaçamento entre o marcador e o
soquete do pino do marcador.

Fantoma de Isocentro do ET
Calibrar a posição do isocentro com um Fantoma de isocentro do ET (somente com artigo Nº
49050A ou superior).
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①

Figura 141
Nº
①

Componente
Linhas para lasers da sala

Como posicionar o fantoma no Tampo de Mesa
Etapas
1.

Coloque o Fantoma de isocentro do ET no tampo de mesa, assegurando que todas as
cinco esferas marcadoras do fantoma estejam dentro do campo de visão da câmera.

2.

Alinhe o fantoma ao gantry, utilizando as inscrições Right, Left e Gantry e o símbolo do
paciente no fantoma como guia.

3.

Alinhe as linhas gravadas no fantoma com os lasers da sala.

Aviso
Prossiga com cuidado especial ao alinhar o fantoma do isocentro com os lasers da sala de
tratamento. O alinhamento incorreto do fantoma do isocentro resultará no posicionamento
incorreto do paciente.
Aviso
Para a calibração do sistema e verificação da calibração, use sempre fantomas idênticos
com o mesmo número de série.
Clientes que adquiriram upgrade para o ExacTrac 6.2, da versão 5.x ou de versões anteriores: o
Fantoma de isocentro 49050 para ET não pode ser utilizado, pois não contém a esfera de
tungstênio necessária para a verificação diária.
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Como executar a calibração de isocentro
Etapas
Selecione Isocenter Calibration na tela Calibration (consulte a página 325) e pressione
Next para confirmar. Esta tela é exibida.

1.

2.

Assegure-se de que o fantoma esteja alinhado com os lasers da sala e dentro do campo
de visão da câmera (esferas marcadoras são exibidas em azul).
Se o ExacTrac for usado em combinação com o iGUIDE e o Sistema HexaPOD Evo RT,
mova o fantoma de isocentro para o isocentro usando a função Isocenter Check, que
está incluída nas verificações de segurança do iGUIDE.

3.

Pressione Calibrate para armazenar a posição atual do Fantoma de Isocentro do ET
como isocentro.
Se o isocentro que você definiu for significativamente diferente da configuração anterior,
um prompt correspondente será exibido.

4.

• Assegure-se de que o fantoma de calibração esteja corretamente posicionado e que
tanto o fantoma quanto o sistema não estejam danificados.
• Confirme esse prompt se desejar prosseguir com suas novas configurações.
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Etapas
Após a conclusão da calibração:
Uma mensagem de OK é exibida.
O êxito da calibração é indicado na parte inferior da tela.

5.

6.

Pressione Next para prosseguir para a próxima etapa de calibração.

Não mova o fantoma do tampo de mesa durante o processo de calibração. Caso contrário,
o posicionamento subsequente do paciente estará incorreto.
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18.3

Calibração de Raios X

Informações gerais
A calibração de raios X calibra o sistema de aquisição de imagens de raios X para assegurar a
precisão da correção e da verificação do posicionamento do paciente.

Fantoma de Calibração de Raios X do ET
Execute a calibração de raios X com um Fantoma de calibração de raios X do ET.

Figura 142

Configurações de energia recomendadas
Tipo de fantoma

Configurações recomendadas para calibração

Fantoma de calibração de raios X

120 kV, 100 mA e 100 ms

OBSERVAÇÃO: as configurações de raios X dependem da configuração individual do sistema e
dos componentes instalados do sistema. As configurações recomendadas de raios X acima são
apenas uma sugestão.
Se o equipamento de raios X não tiver sido utilizado por mais de duas semanas, as
configurações de energia para as 10 primeiras exposições não devem exceder a 110 kV.

Observações sobre segurança
Aviso
Não é possível garantir a precisão da calibração se ocorrerem deformações ou danos ao
Fantoma de Calibração de Raios X do ET. Manuseie o Fantoma de calibração de raios X do
ET com cuidado.
Não toque nos marcadores reflexivos. Se os marcadores reflexivos forem danificados, a
funcionalidade do fantoma de calibração poderá ser prejudicada.
Aviso
Por razões de segurança, verifique a calibração de raios X no mínimo uma vez por dia
antes de iniciar o tratamento do paciente. A imprecisão da calibração pode resultar no
posicionamento impreciso do paciente.
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18.3.1

Executando a calibração de raios X

Informações gerais
Sempre execute a calibração de raios X diretamente após a calibração do isocentro. Isso evita
que as alterações na temperatura operacional da câmera afetando a precisão da calibração.

Como posicionar o fantoma de calibração de raios X
Etapas
Selecione X-Ray Calibration na tela Calibration (consulte a página 325) e pressione
Next para confirmar. A tela Calibration Position é exibida.

1.

2.

Posicione o Fantoma de Calibração de raios X do ET na mesa, de forma que:
• Os marcadores reflexivos estejam completamente visíveis para as duas lentes da câmera.
• Os componentes de metal no tampo de mesa não estejam incluídos nas imagens de
calibração subsequentes.

3.

Ajuste a posição do fantoma de calibração na mesa até que o ângulo da mesa seja exibido como zero.

4.

Execute o posicionamento da mesa:
• Se o recurso de posicionamento automático de mesa estiver instalado (consulte a página 73), pressione os botões de ativação no controle suspenso da mesa para corrigir os
valores lateral, longitudinal e vertical.
• Como alternativa, mova a mesa manualmente, de acordo com as informações fornecidas pelos indicadores de deslocamento (consulte a página 196).
Quando todos os ângulos estiverem definidos como OK, a posição de referência salva
durante a instalação do sistema é atingida. Se necessário, a posição de referência poderá ser ajustada (consulte a página 362).

5.

Pressione Next para calibrar os painéis planos.
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Observação de segurança
Aviso
Mantenha-se longe de partes móveis durante o posicionamento automático da mesa.

Calibration Position (posicionamento bem-sucedido)

Figura 143
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Como calibrar os componentes de raios X
Etapas
Adquira uma imagem de raios X para os dois tubos, conforme instruído na tela de calibração.

1.

2.

Verifique se as cruzes laranja mostradas na imagem adquirida estão centralizadas dentro
de todos os oito círculos de marcadores amarelos diretamente voltados para o feixe de
raios X para cada tela.
Se esse não for o caso, verifique se a imagem não está superposta ou subexposta. Se
necessário, clique em Modify para ajustar os níveis de energia de raios X (consulte a
página 93) e repita a aquisição de imagem.

3.

Pressione Finish para concluir o processo de calibração.

Aviso
Se a aquisição de imagens falhar após três tentativas (por exemplo, se uma imagem
completa não puder ser gerada), entre em contato com o suporte da Brainlab.
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Calibração de raios X (calibração bem-sucedida)

Figura 144

①
②
③

⑧
⑦
④
⑥

⑤

Figura 145
Todos os oito marcadores na imagem de raios X na Figura 144 (ampliados na Figura 145) foram
corretamente detectados. O marcador na lateral inferior direita do marcador 4 não pertence a
este eixo de calibração. Ele é usado apenas para a calibração do outro eixo de captura de
imagem e, assim, é normal que não haja um círculo amarelo exibido em torno dele.
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18.4

Calibração do isocentro de radiação

Informações gerais
Para a melhor precisão no posicionamento, o ponto do isocentro dentro da calibração dos
formadores de imagens de raios X do ExacTrac precisa ficar exatamente idêntico ao isocentro de
radiação real do Linac.
Como a calibração de raios X do ExacTrac confia:
• Nos lasers da sala.
• Na calibração do isocentro da câmera infravermelha.
• Na geometria dos fantomas de calibração.
Espera-se que haja uma incompatibilidade típica de 0,4 a 0,7 mm entre o isocentro na calibração
de aquisição de imagens de raios X e o isocentro de radiação real.
A calibração do isocentro de radiação permite compensar esse desvio.
O isocentro de radiação real do Linac precisa ser precisamente definido por um teste Winston-Lutz. No final desse teste, a esfera do ponteiro Winston-Lutz estará no isocentro de radiação. O
realinhamento do ponto de isocentro da calibração de raios X para esse ponto pode ser obtido
por meio da detecção da esfera do ponteiro Winston-Lutz dentro das imagens do ExacTrac X-ray.
Depois do centro da esfera ser localizado, esta posição poderá ser usada para definição do ponto
de origem (isocentro) da calibração do ExacTrac.
A calibração do isocentro de radiação não é estritamente obrigatória. Nos Linacs em que a
precisão necessária puder ser atingida sem esse ajuste adicional, ou nos Linacs em que nenhum
hardware Winston-Lutz está disponível, é possível trabalhar apenas com a calibração de
isocentro e de raios X padrão.
A Brainlab recomenda fortemente executar a calibração do isocentro de radiação para todos os
Linacs em que o hardware para o teste Winston-Lutz esteja disponível. A precisão do sistema
poderá diminuir se a calibração do isocentro de radiação não for executada.

Como executar a calibração do isocentro de radiação
Etapas
1.

Execute uma Daily Check para certificar-se de que a calibração do ExacTrac seja válida. Se necessário, execute a calibração de isocentro e de raios X.

2.

Execute um teste Winston-Lutz de acordo com as especificações fornecidas pelo fabricante de seu Linac ou os protocolos internos apropriados.

3.

Certifique-se de que no final do teste Winston-Lutz a esfera do ponteiro esteja no isocentro de radiação.
Ative a caixa de seleção Calibrate Radiation Isocenter na tela Calibration. Ao entrar no
assistente Radiation Isocenter Calibration, um lembrete é exibido:

4.
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Etapas
O ExacTrac executa a verificação e apresenta o deslocamento resultante na posição do
isocentro de radiação:

5.

Se necessário, clique em Modify para ajustar os níveis de energia de raios X (consulte a
página 93).
6.

Se a esfera não for automaticamente marcada por uma cruz nas visualizações de raios
X, utilize a função Search e ajuste o Pointer Radius para detectar a esfera. Você deve
inspecionar visualmente o resultado de uma detecção de círculo bem-sucedida.
Se o deslocamento resultante estiver dentro dos limites aceitáveis, uma mensagem será
exibida com um ícone verde:

7.

Se o deslocamento exceder os limites aceitáveis, um símbolo vermelho será exibido:

8.
• Verifique se a cruz verde marca o centro da esfera
• Recalibre o sistema
9.
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Se o deslocamento estiver dentro dos limites aceitáveis, o botão Next é ativado.
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Etapas
Quando Next é clicado, uma janela de diálogo pergunta se o Deslocamento Winston-Lutz
deve ser aplicado à Calibração do Isocentro.

10.

Clique em No para sair do Assistente de Calibração e descartar todas as alterações.
Clique em Yes para aplicar o deslocamento Winston-Lutz à Calibração do Isocentro.
Uma página de verificação é exibida, permitindo que o usuário faça a aquisição de outro
par de raios X para verificar a precisão melhorada.

11.

Essas páginas de verificação são opcionais. O cancelamento do assistente neste ponto
não descarta a Calibração do Isocentro de Radiação.

Manual do Usuário Clínico Rev. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5

339

Calibração do isocentro de radiação

340

Manual do Usuário Clínico Rev. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5

CONTROLE DE QUALIDADE

19 CONTROLE DE
QUALIDADE
19.1

Funções de verificação da calibração

Como acessar a verificação do isocentro
Para acessar as opções para verificação da calibração do sistema, pressione Calibrate/Verify na
aba System Settings.

Tela Calibration

①
②
③

Figura 146

Como ativar a verificação
Etapa
Para ativar a verificação da calibração, ative a opção desejada na área Verification e pressione
Next para exibir a tela de verificação correspondente.
As seguintes opções estão possíveis:
Nº
①

Componente

Função

Move Isocenter Phantom
to Current Isocenter

Usado para verificar se o fantoma foi corretamente alinhado
durante a calibração com laser (ou com o isocentro de radiação, se a calibração do isocentro de radiação tiver sido usada) (consulte a página página 343).
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Nº

Componente

Função

②

Daily Check

Permite a rápida verificação da calibração de raios X (consulte a página página 346). Isso inclui o item ① acima.

③

Detect Winston-Lutz
Pointer

Utilizado para executar o teste de Winston-Lutz (consulte a
página página 349).

Observações sobre segurança
Antes de iniciar a verificação da calibração, assegure-se de que o gabinete do computador
esteja em execução no mínimo por 60 minutos.
Aviso
A câmera Polaris IR precisa de um período de aquecimento de pelo menos 60 minutos e a
câmera Polaris Spectra IR precisa de um período de aquecimento de pelo menos 5
minutos. Durante estes períodos, as câmeras mostram um deslocamento de aquecimento.
Para prevenir tratamento errado ou calibração errada do sistema, é obrigatório ligar a
câmera Polaris IR pelo menos 60 minutos antes do uso e a câmera Polaris Spectra IR pelo
menos 5 minutos antes do uso. Para isso, pressione o botão “System On” no gabinete do
computador. Todo o sistema ExacTrac, exceto a estação de trabalho, receberá energia com
este botão. É possível manter o sistema continuamente energizado. Para evitar uma
mudança de temperatura entre a calibração do isocentro e a calibração de raios X, o
software somente permite a calibração de raios X em combinação com a calibração do
isocentro. As calibrações de raios X devem ser realizadas rapidamente após a calibração
de isocentro.
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19.2

Verificando a calibração do isocentro

Ativando a verificação do isocentro
Etapas
1.

Selecione Move Isocenter Phantom To Current Isocenter na tela Calibration (consulte
a página 341) e pressione Next para confirmar.

2.

A tela de verificação do isocentro é exibida.

Tela de verificação do isocentro

Figura 147

Como executar a verificação de isocentro
Etapas
1.

Coloque o Fantoma de Isocentro do ET no Tampo de Mesa, assegurando que todas as
cinco esferas marcadoras do fantoma sejam detectadas e estejam visíveis nas visualizações Left Camera e Right Camera.

2.

Clique em Start Positioning.
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Etapas

3.

Corrija os valores lateral, longitudinal e vertical se o posicionamento automático de mesa
estiver instalado:
• Para mesas Varian Exact/ETR, pressione os botões de ativação nos dois lados do controle suspenso para ativar o movimento de mesa automático (consulte a página 73).
• Para Linacs TrueBeam, a janela de diálogo ADI Positioning é exibida após ter sido
pressionado Start Positioning (consulte a página 205).
• Para Linacs Elekta com o sistema iGUIDE / HexaPOD RT Evo, execute a verificação
de isocentro no iGUIDE para posicionar automaticamente o Fantoma de Isocentro do
ET no isocentro. O fantoma é movido para a posição de isocentro armazenada do
Elekta. Se o recurso de calibração de isocentro de radiação estiver ativado e o desvio
for muito grande no lado do Elekta, pode ser necessário ajustar a calibração no lado do
Elekta.
Como alternativa, mova a mesa manualmente, de acordo com as informações fornecidas
pelos indicadores de deslocamento (consulte a página 196).
Zero e OK devem ser mostrados para todos os valores de distância e ângulo referentes à
posição do isocentro atual.

4.

Assegure-se de que o isocentro tenha sido corretamente calibrado, verificando se as linhas gravadas no fantoma estão corretamente alinhadas aos lasers da sala.
Se o fantoma do isocentro não estiver corretamente posicionado, repita a calibração
(consulte a página 328).
Se Radiation Isocenter Calibration estiver em uso, os lasers não combinarão com as
linhas gravadas no fantoma com a mais alta precisão. Use Daily Check para verificar a
posição do isocentro.
5.
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Etapas
6.

Para repetir a verificação, ajuste a posição do Fantoma de Isocentro do ET conforme
necessário e pressione Start Positioning.

7.

Quando a verificação for concluída, pressione Next para prosseguir para a aquisição de
imagens.

Entre na sala de tratamento e verifique visualmente se os lasers se correlacionam
corretamente com as cruzes no fantoma.
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19.3

Daily Check

19.3.1

Verificando a calibração de raios X

Informações gerais
A tarefa Daily Check verifica a calibração cruzada de infravermelho e do isocentro de raios X do
ExacTrac. Isto NÃO representa uma indicação da precisão alcançável de posicionamento em
relação ao isocentro do Linac. Para a realização da tarefa Daily Check, uma esfera de tungstênio
localizada no centro do Fantoma de Calibração de Isocentro do ExacTrac é detectada pelo
sistema de raios X.
O ExacTrac detecta automaticamente a esfera nas imagens de raios X e calcula e exibe o desvio
em relação à posição esperada da esfera de tungstênio, com base nas informações de
infravermelho do Fantoma de Calibração de Isocentro do ExacTrac. Portanto, a tarefa Daily
Check mostra o desvio da esfera de tungstênio, conforme detectada nas imagens de raios X, em
comparação com a posição esperada proveniente do sistema de infravermelho. Os resultados
dos deslocamentos translacionais da verificação diária são verificados de forma independente em
cada direção. O critério padrão para aprovação é 1 mm.
A Brainlab recomenda executar a tarefa Daily Check pelo menos uma vez por dia.
Para avaliar a precisão da calibração do isocentro do ExacTrac X-ray em relação ao isocentro de
radiação do Linac, a função de detecção da esfera do ponteiro de Winston Lutz do ExacTrac
pode ser usada. Para fazer isso, assegure que a esfera do ponteiro de Winston Lutz esteja
posicionada corretamente no isocentro do Linac (p.ex., por aquisição de imagem EPID). A função
de detecção da esfera do ponteiro de Winston Lutz: A função de detecção da esfera do ponteiro
mostrará o desvio entre o isocentro de radiação do Linac e o isocentro do ExacTrac X-ray.
Para determinar a precisão de posicionamento total do ExacTrac, é necessário realizar um teste
de alvo oculto usando um fantoma antropomórfico.

Aquisição de raios X

①
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A aquisição de raios X está integrada na página Daily Check.
Se você tiver licenciado a função Calibrate Radiation Isocenter, o status da Calibração do
Isocentro de Radiação será exibido no campo inferior direito ①.

Adquirindo imagens de raios X
Etapas
1.

Execute as etapas descritas na página 343 para posicionar o fantoma de isocentro.

2.

Selecione um baixo nível de energia de raios X, i.e., 70 kV, 20 mAs. Para fazer isso,
pressione Modify (consulte a página 91)

3.

Adquira e exiba as duas imagens de raios X.

Verificação por raios X / Verificação diária

①

③

②
Figura 148
Nº

Componente

Função

①

Pointer

O raio do ponteiro pode ser ajustado ao tamanho da esfera
implantada (o valor padrão é ajustado para o fantoma de isocentro da Brainlab).

②

Resultado

Resultado da verificação diária.

③

Radiation Isocenter Calibration

Data da Calibração de Isocentro de radiação anterior e se está atualizada.
Essa janela de diálogo somente é mostrada se o recurso for
licenciado.
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Interpretando o resultado da verificação diária
Etapas

1.

Conforme mencionado no texto de sugestão, você deve inspecionar visualmente o resultado da detecção de esfera.
Se a esfera de tungstênio for pouco visível nas imagens adquiridas, use o janelamento
para melhorar o contraste. Para fazer isso, arraste um retângulo usando o botão direito
do mouse para a posição central do fantoma (consulte a página 238).
• Se a verificação diária for bem-sucedida, um símbolo verde será exibido.

2.

• Se não for bem-sucedida, um símbolo vermelho será exibido.

3.

Se desejar reiniciar a detecção da esfera, por exemplo, com uma definição de raio diferente, ajuste o Radius e pressione Search.

4.

Quando um resultado adequado for obtido, clique em Finish.

5.

Confirme a mensagem exibida pressionando OK. A verificação está agora concluída.

Aviso
Se a verificação diária falhar, você deve repetir o procedimento de calibração de raios X.

Teste adicional
O teste de Winston-Lutz pode ser utilizado para verificação adicional da precisão do sistema
(consulte a página 349). É recomendável executar um teste de alvo oculto ocasionalmente
(consulte a página 353).
Um teste de alvo oculto também pode ser usado para falhas em verificações diárias, para ver o
desvio do isocentro em relação à esfera de tungstênio do fantoma de isocentro.
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19.4

Winston-Lutz: Detecção de esferas do ponteiro

Informações gerais
Junto com um fantoma ponteiro, esta função é utilizada para avaliar a precisão de isocentro da
calibração de raios X em relação ao isocentro de radiação do Linac.
A Brainlab recomenda executar um Teste de Winston Lutz periodicamente para garantir uma
correspondência altamente precisa entre o Linac e o isocentro do ExacTrac. Se estiver
disponível, uma Radiation Isocenter Calibration é indispensável.

Antes de iniciar
Etapas
1.

Para executar o teste de detecção de ponteiro, monte uma ferramenta apontadora adequada (p.ex., um fantoma ponteiro da Brainlab ou o Ponteiro-alvo para radiocirurgia
frameless) no suporte da mesa ou na Base de máscara para radiocirurgia frameless.

2.

Se estiver usando a calibração de isocentro de radiação do ExacTrac, execute um teste
Winston-Lutz completo para colocar a esfera no isocentro de radiação. Caso contrário,
alinhe o ponteiro com os lasers.

Fantoma Ponteiro

②

①

Figura 149
Nº

Componente

①

Fantoma Ponteiro.

②

Montagem da mesa Brainlab (exemplo).
Consulte o Manual do Usuário de Hardware para Hardware Estereotático RTRS.

Manual do Usuário Clínico Rev. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5

349

Winston-Lutz: Detecção de esferas do ponteiro

Ponteiro-alvo para radiocirurgia frameless

①

②
Figura 150

Nº

Componente

①

Ponteiro-alvo para radiocirurgia frameless

②

Base de máscara para radiocirurgia frameless
Consulte o Manual do Usuário de Hardware, Sistema de Suporte ao Paciente.

Como ativar a detecção de ponteiro
Etapas
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1.

Selecione Detect Winston-Lutz Pointer na tela Calibration (consulte a página 341) e
pressione Next para confirmar.

2.

Uma tela de aquisição de raios X é exibida.
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Aquisição de raios X

Figura 151

Como adquirir uma imagem de raios X
Etapas
1.

Uma única imagem de raios X deve agora ser capturada dos dois tubos de raios X, conforme as instruções do software.

2.

A posição do isocentro calibrado em cada caso é indicada por uma cruz azul.

3.

Ajuste o contraste e o janelamento da imagem, conforme necessário (consulte a página
238) e pressione Next.
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Como verificar a precisão

Figura 152
Etapas
1.

Se a esfera não for automaticamente marcada por uma cruz nas visualizações de raios
X, utilize a função Search e defina o raio de esfera necessário para detectar a esfera.

2.

Utilize as funções de zoom e panorama para posicionar a esfera detectada no centro das
visualizações de raios X e para aumentar o fator de zoom conforme a necessidade.

3.

O centro da esfera detectada é marcado por uma cruz verde.
• O isocentro definido durante a calibração de raios X (consulte a página 332) é marcado
por uma cruz azul.
• Qualquer desvio entre o isocentro do tratamento planejado e o isocentro calibrado é indicado por valores de deslocamento 2D e 3D exibidos abaixo das visualizações de
raios X. Um valor maior que 0,7 mm pode indicar detecção incorreta da esfera na imagem ou calibração inconsistente.
• O valor Reconstruction Error mostra a distância entre as linhas de projeção de raios
X esquerda e direita no espaço 3D. Um valor alto indica que pode ser necessário recalibrar o sistema.

4.

Saia da tela Winston-Lutz ao pressionar Finish.

Aviso
Se o desvio calculado exceder 0,7 mm, o sistema deverá ser recalibrado e o teste de
detecção da esfera do ponteiro deverá ser repetido posteriormente. Se o desvio ainda
exceder 0,7 mm, entre em contato com o suporte da Brainlab.
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19.4.1

Detecção de esfera oculta

Antes de iniciar
Etapas
1.

Para executar o teste de detecção de esfera oculta, um fantoma de controle de qualidade
(contendo uma esfera rádio-opaca de raio adequado como, por exemplo, uma esfera de
tungstênio de 5 mm) deve ser posicionado na mesa de tratamento.

2.

O centro da esfera deve ser definido como o isocentro de tratamento em um conjunto de
dados correspondente.

3.

Entretanto, o posicionamento baseado em infravermelho e a correção por raios X ou Cone Beam CT devem ser executados para que a esfera de tungstênio seja posicionada no
isocentro.

4.

Quando a posição ideal indicada pelo software ExacTrac for atingida, a precisão poderá
ser verificada utilizando o processo de detecção de esfera oculta.

5.

Feche o paciente e mantenha a posição da mesa ou fantoma inalterada (i.e., cancele a
centralização Robotics).

Como ativar a detecção de esfera
Etapa
1. Selecione Detect Winston-Lutz Pointer na tela Calibration (consulte a página 341) e pressione Next para confirmar.

Como verificar a precisão
A aquisição de raios X e a detecção de esfera são realizadas na mesma tela.

Figura 153
Etapas
1.

Se a esfera não for automaticamente marcada por uma cruz nas visualizações de raios
X, utilize a função Search e defina o raio de esfera necessário para detectar a esfera.
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Etapas
2.

Utilize as funções de zoom e panorama para posicionar a esfera detectada no centro das
visualizações de raios X e para aumentar o fator de zoom conforme a necessidade.

3.

O isocentro do tratamento planejado é marcado por uma cruz verde.
• O isocentro definido durante a calibração de raios X (consulte a página 332) é marcado
por uma cruz azul.
• Qualquer desvio entre o isocentro do tratamento planejado e o isocentro calibrado é indicado por valores de deslocamento 2D e 3D exibidos abaixo das visualizações de
raios X. Um valor maior que 1,5 mm pode indicar detecção incorreta da esfera na imagem ou calibração inconsistente.
• O valor Reconstruction Error mostra a distância entre as linhas de projeção de raios
X esquerda e direita no espaço 3D. Um valor alto indica que pode ser necessário recalibrar o sistema ou que a esfera não foi adequadamente detectada em uma ou nas duas imagens.

4.

Saia da tela pressionando Finish.

Aviso
Os desvios detectados durante esse teste são representativos da precisão esperada
durante os tratamentos de pacientes. Se os desvios exibidos excederem aos valores
aceitáveis, não execute o tratamento de pacientes enquanto o sistema não for recalibrado.
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19.5

Funções de calibração complementares

19.5.1

Adquirindo imagens de correção por raios X

Informações gerais
É possível adquirir imagens em branco que representam sensibilidades variáveis de cada pixel
do detector de painel plano e permitir que o software detecte e interpole pixels nos painéis
planos.
A Brainlab recomenda adquirir imagens de correção por raios X regularmente (uma vez por mês,
pelo menos uma vez por ano) ou sempre que a qualidade das imagens pareça estar reduzida.

Como adquirir imagens de correção por raios X
Etapas
1.

Clique em Correction Image Wizard na aba System Settings.

2.

O sistema gera automaticamente imagens de compensação para correção de imagem
(consulte a página 357).
O software solicita que você adquira imagens em branco correspondentes (consulte a
página 355).

3.

Como adquirir imagens em branco
Certifique-se de que o caminho do feixe da caixa de piso/caixa no piso até o detector não esteja
obstruído. Não deve haver nenhum objeto (incluindo a mesa) no campo de visão. Não remova
nenhuma tampa ou filtro do gabinete/ambas do tubo pois as imagens em branco devem ser
capturadas com a mesma configuração da aquisição de imagens dos pacientes.
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Etapas
Adquira cinco imagens com o tubo 1 e depois adquira cinco imagens com o tubo 2. O
tubo atual é indicado à direita da tela.

1.

2.

Assegure-se de que exatamente as mesmas configurações de energia sejam utilizadas
para os dois tubos.

3.

Se o nível de exposição das imagens adquiridas estiver fora do intervalo padrão, um
prompt correspondente será exibido.

4.

Se o desvio indicado no prompt for apenas marginal, não ajuste as configurações de
energia.

Correção de imagem
Quando todas as imagens em branco estiverem adquiridas, as imagens de compensação,
imagens de ganho e imagens com pixels inválidos serão armazenadas para cada tubo. Essas
imagens são utilizadas para executar a correção de imagem durante a aquisição de imagens de
raios X.
Consulte a página 450.

Contraste e janelamento
Histogramas baseados em valores de cinza de 0 a 65.535 são fornecidos para permitir o ajuste
da distribuição do nível de cinza nas imagens de raios X. Consulte a página 238.
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19.5.2

Adquirindo imagens de Raios X de teste

Informações gerais
Imagens de teste podem ser adquiridas na aba Test Acquisition com várias configurações de
correção para verificar, por exemplo, a qualidade da imagem de raios X e a precisão do painel
plano.
No Assistente de Test Acquisition, não é permitido adquirir imagens de raios X para
posicionamento de pacientes. Todas as outras indicações médicas, como determinar as bordas
de um tumor durante a respiração, são de responsabilidade do especialista médico.
Aviso
Não use imagens de raios X adquiridas na página Test Acquisition para posicionamento do
paciente.

Aba Test Acquisition

Figura 154

Como adquirir imagens
Etapas
1.

Em X-Ray Source, selecione o painel plano (Tube 1, Tube 2 ou Dual) a ser avaliado durante a aquisição de imagens.

2.

Agora é possível adquirir imagens de raios X da forma usual. Consulte a página 91.

Como aplicar/remover correções
Etapas
1.

Em Use Corrections, selecione quais valores de correção devem ser aplicados à imagem de raios X atual.
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Etapas
2.

Os valores de correção são baseados em imagens de correção anteriormente adquiridas
(consulte a página 355):

Como ajustar o contraste e o janelamento
Etapas
1.

Para melhorar a qualidade da exibição, o contraste da imagem adquirida pode ser ajustado com a barra deslizante Enhance Contrast fornecida (consulte a página 239).

2.

Histogramas são fornecidos para permitir o ajuste da distribuição do nível de cinza das
imagens de raios X. Consulte informações adicionais na página 238.

3.

Selecionando Invert na área Image Processing, você pode exibir uma imagem negativa.

Salvando e carregando imagens
Opções
A opção Save permite salvar as imagens de raios X adquiridas como dados de imagens brutos
incluindo metainformações.
A opção Load permite carregar imagens de raios X armazenadas com a extensão *.his ou
*.sequence, por exemplo, para fins de comparação.
Aviso
Para armazenar imagens de raios X adquiridas na página Test Acquisition na pasta do
paciente, você deve salvá-las ali manualmente.

Como adquirir sequências
Etapas
1.

Em Acquisition Type, selecione Sequence e determine o número máximo de quadros a
serem adquiridos.

2.

Selecione sua fonte desejada Tube1/Tube2/Dual.

3.

Mantenha o botão pressionado durante a aquisição da sequência (é possível ouvir um bipe para cada imagem que é capturada).

4.

Solte o botão para parar a aquisição a qualquer momento.

5.

Use a barra deslizante abaixo das imagens de raios X exibidas para navegar pela sequência adquirida.

Como transferir configurações predefinidas para o gerador
Etapas
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1.

Selecione o Preset desejado na lista Generator Presets.

2.

Clique em Set Parameters para transferir a configuração predefinida para o gerador.
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Como armazenar as configurações do gerador em uma predefinição
Etapas
1.

Selecione o Preset desejado para atualizar em Generator Presets.

2.

Clique em Store Parameters para copiar as Generator Settings para a predefinição.

Produto da Área de Dose
Assim como ocorre com a intensidade da imagem, o produto da área de dose pode ser calculado
e exibido se desejado ou se legalmente exigido. Para tanto, deverão ser realizadas calibrações
de sistema e medições adicionais pelo Serviço da Brainlab.
O produto da área de dose é dado em µGy * m² e é calculado em relação à imagem tirada com
as configurações ajustadas do gerador de raios X. O produto da área de dose não leva em
consideração a filtragem do tampo de mesa ou outros acessórios no campo de raios X depois
que a filtragem do tubo de raios X, do gabinete do paciente, do colimador e da caixa de piso é
considerada.
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19.5.3

Configurando a posição padrão do fantoma de calibração de raios X

Como determinar uma posição adequada
Etapas
1.

Antes de iniciar a função X-Ray Calibration Phantom Position, execute testes de aquisição de raios X com o Fantoma de Calibração de Raios X do ET na mesa (consulte a
página 357).
Isso permite determinar uma posição a partir da qual os marcadores do fantoma (oito para cada painel plano) sejam visíveis em imagens de raios X adquiridas, como mostrado
no diagrama:

2.

Clique em Calib. Position para definir a posição do fantoma de raios X nesta janela de
diálogo:

3.

4.
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Clique em Store Current na janela de diálogo para armazenar esta posição, que é usada
durante a calibração de raios X.

Manual do Usuário Clínico Rev. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5

CONTROLE DE QUALIDADE

OBSERVAÇÃO: essa função deverá ser usada apenas se a posição anteriormente definida do
fantoma de calibração de raios X não facilitar a calibração dos dois painéis planos, i.e., se a
posição do fantoma não assegurar visibilidade de 8 marcadores de fantoma para cada eixo de
aquisição de imagens.

Marcadores oblíquos
Além dos 8 marcadores de fantoma circulares necessários para a calibração de cada eixo de
aquisição de imagens, alguns marcadores serão vistos distorcidos devido à visualização oblíqua
na imagem. Esses marcadores são apenas necessários para a calibração do outro eixo de
aquisição de imagens e não são precisam ser visíveis na imagem de calibração presente.

①

②
Figura 155

Nº

Componente

①

Marcador de anel detectado precisamente usado para calibração

②

Visualização oblíqua de marcador não necessária para calibração deste eixo de aquisição de imagens

Gabinete de piso de ExacTrac X-Ray
Devido a diferentes configurações de sistema, pode ser necessário modificar a posição padrão
do Fantoma de Calibração do ExacTrac X-Ray, a fim de calibrar os componentes de raios X.
Essa ação é necessária para assegurar que todos os oito marcadores estejam visíveis durante a
calibração.
Se não for possível fazer com que todos os oito marcadores estejam visíveis, entre em contato
com o suporte da Brainlab.
Em alguns casos, pode ser necessário que, devido à configuração do sistema, um parafuso de
plástico adicional seja inserido no fantoma de calibração para assegurar que todos os oito
marcadores sejam visíveis durante a calibração.

Figura 156
OBSERVAÇÃO: os sistemas com tubos de raios X no piso possuem um campo de visão um
pouco menor e necessitam de cuidado especial na definição da posição do fantoma de calibração
de raios X.
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19.5.4

Calibração de mesa para mesas Varian Exact/ETR

Informações gerais
A função Couch Calibration, disponível na aba System Settings pode ser utilizada para
configurar a mesa para se movimentar na velocidade correta, permitindo aceleração e
desaceleração suaves.
• Esta função é relevante somente para posicionamento automático da mesa em combinação
com mesas Exact ou ETR. (Para sistemas TrueBeam, esse recurso fica visível no software,
mas não pode e não precisa ser usado. Mesas TrueBeam já estão internamente calibradas
para que essa etapa não seja exigida.)
• A Brainlab recomenda a realização de uma calibração da mesa quando ocorrem problemas
com os movimentos da mesa. Se houver dificuldades para calibração da mesa, tente colocar
algum peso sobre a mesa, por exemplo, sentando-se no tampo de mesa durante a calibração
da mesa.
Aviso
Para garantir a segurança do paciente, a calibração da mesa sempre deverá ser executada
após uma manutenção importante do Linac ou depois de uma atualização do Linac.

Janela de diálogo Couch Calibration

Figura 157

Como preparar para calibração da mesa
Etapas
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1.

Clique em Couch Calibration na aba System Settings para abrir a janela de diálogo de
calibração da mesa.

2.

Coloque o Fantoma de Isocentro do ET no Tampo de Mesa.

3.

Alinhe o fantoma corretamente ao gantry, utilizando as inscrições Right, Left e Gantry e
o símbolo do paciente no fantoma como guia.
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Etapas
4.

• Ajuste a posição da mesa conforme mostrado na janela Status Monitor.
• Para atingir a posição mostrada, mova a mesa para a esquerda e depois para trás, para então abaixá-la para a posição desejada.

5.

• Assegure-se de que todas as cinco esferas marcadoras do fantoma sejam detectadas
e estejam visíveis nas visualizações Left Camera e Right Camera.
• Os marcadores devem estar dentro do campo de visão da câmera durante todo o procedimento de calibração.

Como executar a calibração da mesa
Etapas
1.

Para calibrar os eixos x, y e z, clique em Start Calibration e pressione os botões de ativação no controle suspenso da mesa.

2.

A mesa deve mover-se na direção lateral, de “-” para “+” (consulte a página 323), na direção longitudinal em direção ao gantry, e na direção vertical para cima.

3.

Quando o botão Ok estiver ativado (após a calibração bem-sucedida), pressione-o para
confirmar a calibração.

Como calibrar a rotação
Se a sua mesa suportar a função de rotação, calibre-a da mesma forma, pressionando Start
Rotation Calibration.
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19.6

Acesso remoto em tempo real à estação de
trabalho do ExacTrac

19.6.1

Acessando a estação de trabalho do ExacTrac

Informações gerais
O software opcional VNC disponível com o ExacTrac permite aos médicos efetuarem logon em
um computador remoto para aprovar a fusão de imagens. Eles não precisam estar diretamente
presentes na estação de trabalho do ExacTrac.

Requisitos
• Infraestrutura de rede moderna com no mínimo 100 Mbit/s (1.000 Mbit/s recomendados).
• Acesso via rede do computador remoto para a estação de trabalho do ExacTrac (incluindo as
configurações adequadas de firewall e roteamento).
• Procedimento padrão para utilização do acesso remoto em tempo real à estação de trabalho
do ExacTrac.

Etapas iniciais
Etapas
1.

Inicie o ExacTrac da forma usual e prossiga até que a tela de fusão de imagens seja exibida.

2.

Informe ao médico responsável que ele precisa aprovar a fusão de imagens.

Como se conectar a partir de uma estação de trabalho remota
Etapas
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1.

O médico poderá iniciar o software VNC em sua estação de trabalho remota, clicando no
ícone apropriado da área de trabalho.

2.

Na tela de conexão exibida na estação de trabalho remota, pressione Connect para ativar a configuração de conexão.
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Figura 158
Aviso
Apenas o software cliente VNC instalado pelo suporte técnico da Brainlab na estação de
trabalho remota poderá ser utilizado para estabelecimento de uma conexão com a estação
de trabalho do ExacTrac.

Como confirmar a conexão no ExacTrac
Etapas
A seguinte mensagem aparecerá na estação de trabalho do ExacTrac:

1.

2.

O operador da estação de trabalho do ExacTrac deve pressionar Accept para conceder
ao médico acesso remoto à estação de trabalho do ExacTrac.

Como entrar a senha de logon

Figura 159
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Etapas
1.

Para conectar-se à estação de trabalho do ExacTrac a partir da estação de trabalho remota, o médico deverá inserir a senha do VNC fornecida pelo administrador da rede do
hospital no prompt de logon exibido.

2.

Pressione Log On para ativar o acesso à estação de trabalho do ExacTrac.

Visualização de acesso remoto
A seguinte visualização é exibida na estação de trabalho remota.

Figura 160

Como executar a aprovação de fusão remota
O hospital deve definir um procedimento sobre o manuseio de aprovações de fusões (p.ex., uma
chamada telefônica anterior). Para obter informações adicionais, entre em contato com o
administrador da rede de seu hospital ou com o suporte técnico da Brainlab.
Etapas
1.

O médico pode revisar a fusão de imagens remotamente, usando um mouse e um teclado, e pode aprovar a fusão usando o botão Approve (consulte a página 221).

2.

O operador da estação de trabalho do ExacTrac também pode executar ações na tela de
fusão de imagens utilizando seu mouse e teclado.

OBSERVAÇÃO: também é possível aprovar a fusão de imagens off-line para diversos
tratamentos de uma vez, seja diretamente na estação de trabalho do ExacTrac ou na estação de
trabalho opcional de Preparação e Revisão de IGRT (consulte a página 370).

Observações sobre segurança
Aviso
O software VNC pode ser utilizado apenas para executar a fusão de imagens. A execução
remota de outras funções do ExacTrac, como posicionamento automático de mesa ou
gating, é proibida.
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Aviso
Após a revisão e aprovação da fusão de imagens, o médico deverá fechar a conexão
remota, para que o posicionamento com o ExacTrac possa continuar normalmente.
Aviso
Durante o acesso remoto, as funções de sobreposição podem causar um pequeno atraso
na resposta do sistema. No caso de dúvidas, a fusão deverá ser verificada diretamente na
estação de trabalho do ExacTrac.
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20 REVISANDO DADOS DE
PACIENTE
20.1

Revisão, reprodução e aprovação de tratamento

Informações gerais
A aba Review/Replay é disponibilizada na tela inicial. Você pode:
• Enfileirar tratamentos para revisão (consulte a página 374).
• Revisar e reproduzir tratamentos (consulte a página 377).
• Gerar os relatórios correspondentes (consulte página 371).

Aba Review/Replay

Figura 161
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20.1.1

Opções de revisão de tratamento

Opções de revisão
Há diversas formas de revisar tratamentos de pacientes na aba Review / Replay:
Opções
Printout... e Summary...: exibir arquivos PDF que contêm dados de tratamento (consulte a Gerando relatórios de tratamento).
Create Queue ... e Refresh Queue: enfileirar tratamentos de paciente concluídos para revisão
e aprovação e/ou para exportação para um Sistema Record and Verify usando DICOM RT (consulte a página 374).
Review... e Replay...: revisar fusões de imagens concluídas ou reproduzir etapas de tratamento
concluídas para, por exemplo, verificar a precisão da aquisição de imagens de raios X (consulte
a página 377).
Essas funções podem ser executadas com o software padrão do ExacTrac ou na estação de
trabalho opcional Prep/Review/Distribution (consulte a página 59).
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20.1.2

Gerando relatórios de tratamento

Relatórios disponíveis
Dois relatórios de tratamento podem ser gerados para o paciente selecionado no momento:
• Um relatório completo contendo informações detalhadas de posicionamento para o tratamento
que você acabou de concluir.
• Um Relatório Resumido contendo os valores de correção calculados (translações e/ou
rotações) para todas as frações de tratamento concluídas para esse paciente.
Os dois relatórios são fornecidos em formato PDF e podem ser salvos e impressos conforme a
necessidade.

Como acessar o Relatório Detalhado
Para acessar o Relatório Detalhado:
Etapas
1.

Selecione a correção concluída que deseja imprimir na lista de correções na aba Review/Replay.

2.

Clique em Printout... A janela de diálogo Print Preview é exibida, mostrando uma pré-visualização do relatório final.
Escolha quais detalhes deseja incluir no relatório ao ativar ou desativar as caixas de seleção correspondentes na área Printout Options.

3.

4.

Depois de ter feito sua seleção, clique em Apply Changes. O pré-visualização de documento é atualizada para exibir suas opções.

5.

Para imprimir o relatório, clique em Print document...
Para salvar o relatório como um arquivo, clique em Save document...

Conteúdo do Relatório Detalhado
O cabeçalho de cada página mostra a data do tratamento, data do plano, nome do paciente, ID
do paciente e o número de isocentros.
Na lista Procedures na frente do relatório de tratamento, itens específicos são listados para
propósitos de cobrança:
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Item

Observação

IR-based Stereotactic Positioning

Este item sempre é verificado quando o ExacTrac é utilizado para posicionar o paciente.

IR Patient Monitoring

Este procedimento representa o histórico do monitoramento automático por infravermelho depois que o sinal
OK foi alcançado pela primeira vez.

Video Verification

Este procedimento verifica o uso da verificação por vídeo para comparar referências e imagens em tempo real.

X-ray Correction / Verification

Este procedimento representa o desempenho da correção e verificação por raios X. O monitoramento por
raios X também está incluído neste procedimento.

X-ray Monitoring Standalone

Este procedimento será verificado somente se você tiver uma licença de X-ray Monitoring Standalone. Neste
caso, o paciente não foi posicionado com o ExacTrac.

Cone Beam Correction

Este procedimento verifica o uso de CBCT para posicionamento do paciente.

Automatic Treatment Beam Interlock

Este procedimento é verificado quando o intertravamento do feixe de tratamento for ativado pelo movimento do
paciente detectado no monitoramento por raios X.

Couch Top Pitch/Roll Correction

Este procedimento é verificado quando o posicionamento do paciente for realizado incluindo a correção de
inclinação e rolagem.

Couch Auto Rotation

Este procedimento é verificado para correções de ângulo vertical de mesa realizadas automaticamente.

Como acessar o Relatório Resumido
Para criar um relatório contendo apenas os valores de correção (translações e/ou rotações):
Etapas
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1.

Selecione o paciente e o isocentro para os quais deseja gerar um resumo na aba Review/Replay.

2.

Clique em Summary... A janela de diálogo Print Preview é exibida, mostrando uma pré-visualização do relatório final.

Manual do Usuário Clínico Rev. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5

REVISANDO DADOS DE PACIENTE

Etapas
Escolha se deseja incluir uma linha ou verificações de assinatura no relatório ao ativar ou
desativar as caixas de seleção correspondentes na área Printout Options.

3.

4.

Depois de ter feito sua seleção, clique em Apply Changes. O pré-visualização de documento é atualizada para exibir suas opções.

5.

Para imprimir o relatório, clique em Print document...
Para salvar o relatório como um arquivo, clique em Save document...

Conteúdo do Relatório Resumido
O cabeçalho de cada página mostra o período do tratamento, nome do paciente, nome do
paciente, ID do paciente, data do plano, isocentro e médico designado.
O resumo contém então:
• Todos os deslocamentos de correção executados para o isocentro selecionado
• Exposição do paciente a raios X para todos os isocentros
• Produto da Área de Dose para todos os isocentros (opcional)

Produto da Área de Dose
O produto da área de dose pode ser calculado e imprimido dentro do Relatório Resumido, se
necessário por imposição legal ou desejado pelo cliente. Portanto, calibrações de sistema e
medições adicionais devem ser executadas pelo Serviço da Brainlab.
O Produto da Área de Dose é fornecido em µGy * m² e é somado desde o início do tratamento
até à data do Relatório Resumido, gerado para todos os isocentros. O produto da área de dose
não leva em consideração a filtragem do tampo de mesa ou outros acessórios no campo de raios
X depois que a filtragem do tubo de raios X, do gabinete do paciente, do colimador e da caixa de
piso é considerada.
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20.1.3

Enfileirando os tratamentos de pacientes concluídos para revisão

Seleção de tratamento de paciente

Figura 162

Selecionando tratamentos de pacientes
Etapas
1.

Na lista suspensa no canto superior esquerdo da aba Review/Replay (consulte a página
369), selecione o diretório de origem local no qual os dados de paciente requeridos estão
armazenados.

2.

Se necessário, digite um texto de pesquisa no campo Filter para mostrar apenas pacientes que atendam aos critérios especificados.

3.

Selecione o arquivo de paciente necessário na lista de arquivos de pacientes à esquerda.

Dados de pacientes exibidos
As informações correspondentes nos procedimentos concluídos, a data da aquisição e a data do
planejamento, e o status da revisão agora são exibidos para o paciente selecionado.

Figura 163

Informações adicionais
Informações adicionais sobre os dados de paciente selecionados também são mostradas:
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Figura 164
Os comentários importados do sistema de planejamento de tratamento são mostrados nas
Informações do Paciente.
Comentários adicionais podem ser inseridos no campo à direita e confirmados com Save.

Como enfileirar tratamentos individuais
Etapas
1.

Se o tratamento de paciente selecionado contiver um deslocamento de correção, esse
tratamento poderá ser enfileirado para revisão ao pressionando Add to Queue na aba
Review/Replay.

2.

O tratamento enfileirado passa a ser mostrado no campo Queued Corrections (consulte
a página 376).

Como enfileirar múltiplos tratamentos
Etapas
Se desejar incluir diversos tratamentos na fila, pressione Create Queue ... na aba Review/Replay. A janela de diálogo Create Review Queue é exibida:

1.

2.

É possível então filtrar os tratamentos completos a serem incluídos na fila de acordo
com:
• Data
• O caminho de armazenamento
• As informações de posicionamento
• Indicação
Também é possível decidir se deve ser incluída correção que já tenha sido revisada e/ou
que já tenha sido exportada para um Sistema Record and Verify usando DICOM.
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Etapas
3.

Quando você clica em Queue..., o sistema procura por dados que correspondem aos critérios especificados, inclui tratamentos adequados na lista e indica em uma caixa de
mensagens quantos tratamentos correspondentes foram localizados.

Gerenciando a fila de tratamentos

Figura 165
Opções
Clique em Remove para excluir tratamentos individuais.
Clique em Remove All para excluir todos os tratamentos enfileirados.
Clique em Review Queue... para revisar todos os tratamentos enfileirados (consulte a página
377).
Clique em Export to R&V para exportar raios X, CBCTs e DRRs de configuração para um Sistema Record and Verify.
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20.1.4

Revisar e reproduzir

Como revisar dados de correção
Etapas
1.

Para revisar o deslocamento utilizado para posicionar o paciente para tratamento, pressione Review para um único paciente ou Review Queue... para diversos pacientes na
aba Review/Replay (consulte a página 369).
Dados a partir da correção por raios X relevante agora são exibidos.

2.

3.

Utilize as funções de sobreposição de imagens (consulte a página 225) para verificar se
a fusão está correta.

4.

Ative Apply Shift para visualizar o deslocamento de imagem executado durante a fusão
de imagens.

5.

Se o deslocamento for aceitável a partir de um ponto de vista clínico, ative Check to Approve Shift para confirmá-lo.

6.

Se tiver ativado a revisão do tratamento utilizando a função Review List, você agora pode pressionar Next para revisar e aprovar o próximo tratamento.

7.

Para retornar à aba Review/Replay (consulte a página 369), pressione Done.

8.

Tratamentos de pacientes aprovados agora são mostrados como revisados quando selecionados na lista de pacientes.
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Como reproduzir a correção/verificação por raios X
Etapas
Clique em Replay na aba Review/Replay (consulte a página 369) para carregar o paciente selecionado e exibir as etapas de posicionamento já concluídas. É possível visualizar e modificar os dados do paciente como se o tratamento estivesse sendo executado
em tempo real.

1.

É possível verificar as imagens de raios X adquiridas, a fusão de imagens e o deslocamento de correção.
Marcadores implantados são exibidos nos locais utilizados durante o tratamento.

2.
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Etapas
3.

Para mover para a próxima etapa concluída em cada caso, pressione Next.

4.

Para retornar à aba Review/Replay (consulte a página 369), pressione Finish.

Observação de segurança para a reprodução de correção/verificação por raios X
As regiões de interesse definidas para fusão de imagens em modo de reprodução são
salvas e utilizadas para a próxima fração de tratamento. A definição incorreta de regiões
de interesse pode resultar em uma fusão automática de imagens incorreta.

Como reproduzir a Correção por Cone Beam CT
Etapas
Selecione um paciente na aba Review/Replay:

1.

Se uma correção de feixe cônico foi executada para o paciente selecionado (marcada em
Procedures), o botão Replay... estará ativo. Pressione Replay... para recuperar os dados CBCT.
Se os dados CBCT não forem encontrados localmente, é exibida uma caixa de diálogo
perguntando se é necessário recuperar os dados do Sistema R&V.

2.
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Etapas
Se os dados CBCT usados para a correção não corresponderem com os dados CBCT
carregados, é exibido um aviso.

3.

Depois de recuperar os dados de CBCT, você poderá definir o VOI da Cone Beam CT
(consulte a página 252).

4.
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Etapas
Quando você pressiona Next, a página Replay: A página Cone-Beam-CT / CT Fusion é
exibida (consulte a página 257).

5.

OBSERVAÇÃO: os valores de deslocamento exibidos nas telas ExacTrac Replay e ARIA
Offline Review podem ser diferentes. Isto se deve ao fato de que o ExacTrac mostra
uma correspondência entre TC e CBCT, e o ARIA mostra uma correspondência entre
CBCT e TC. Portanto, os valores têm sinais opostos. Além disso, talvez seja possível
que o ARIA mostre apenas 3 ou 4 valores, ao invés de 6, e que os valores translacionais
sejam exibidos em cm, ao invés de mm. Quando o ExacTrac Robotics é utilizado, pode
haver diferença entre os valores de ARIA Offline Review e de revisão do ExacTrac, pois
o sistema Varian desconhece a correção de inclinação realizada pelo ExacTrac Robotics.
6.

Pressione Cancel/Finish para retornar à aba Review/Replay.

Restrições da reprodução CBTC
Observe as seguintes restrições:
• Nenhuma aprovação é possível
• Nenhuma fusão com marcadores implantados
• Nenhuma fusão com stents
• Nenhuma função de revisão, incluindo aprovação de pacientes corrigidos CBCT

Manual do Usuário Clínico Rev. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5

381

Revisão usando ARIA Offline Review

20.2

Revisão usando ARIA Offline Review

Como exportar dados de pacientes para ARIA Offline Review
Todas as imagens de pacientes adquiridas durante uma sessão de tratamento, ou durante
diversos tratamentos, também podem ser revisadas e/ou arquivadas no sistema ARIA Offline
Review.
Etapas
1.

Exporte os dados do paciente para o sistema ARIA, seguindo as instruções sobre como
enfileirar múltiplos tratamentos, na página 375.

2.

Clique em Export to R&V.
Os dados ficam disponíveis para revisão off-line (para obter detalhes sobre como usar a
revisão off-line, consulte o documento Offline Review Reference Guide (Manual de Referência para Revisão Off-line), publicado pela Varian Medical Systems).

Dependendo do tipo da modalidade de aquisição de imagens, diferentes funcionalidades são
disponibilizadas na revisão off-line:
• Funcionalidades limitadas para imagens de raios X e fusão de imagens de raios X/DRR.
• Funcionalidade total para imagens de CBCT.

Limitações na revisão de dados de pacientes do ExacTrac com ARIA Offline Review
• Para a fusão de imagens de raios X/DRR, somente a sobreposição pode ser revisada. Não
existe opção para realizar uma fusão off-line usando ARIA Offline Review.
• A revisão off-line sempre espera um par de imagens de raios X. Portanto, é possível enviar
imagens de correção, verificação e monitoramento por raios X.
• O deslocamento aplicado para correção, verificação ou monitoramento por raios X é exibido no
canto inferior direito da imagem DRR, mas não fica disponível em formato numérico no ARIA
Offline Review.
• Revisão de imagens de CBCT: os valores de deslocamento exibidos nas telas ExacTrac
Replay e ARIA Offline Review podem ser diferentes. Para comparar esses valores
diretamente, selecione a exibição dos valores na escala da norma IEC 61217.
OBSERVAÇÃO: as fusões de imagens (raios X) exportados para o ARIA Offline Review sempre
mostram a fusão ideal. Se um deslocamento de compromisso for aplicado à mesa, a fusão de
imagens não representará a posição de tratamento do paciente. Nessa situação as DRRs são
identificadas dessa maneira: Ângulo de inclinação de compromisso aplicado. O DRR não
representa o deslocamento aplicado. (Ângulos de compromisso aplicados são mostrados
entre parênteses).
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21 IMPORTAÇÃO,
EXPORTAÇÃO E BACKUP
DE DADOS DE PACIENTES
21.1

Aba Import/Export

Informações gerais
A aba Import/Export é disponibilizada na tela inicial. Os dados de pacientes podem ser:
• Importados do DICOM RT para o ExacTrac (consulte a página 384). Depois de concluída a
importação de dados, as configurações padrão do paciente devem ser modificadas de acordo
com a indicação do paciente selecionado, para que o paciente esteja pronto para o tratamento.
• Exportados para relatórios PDF ou como um arquivo CSV (consulte a página 392).
• Armazenados em backup e restaurados (consulte a página 393).

Aba Import/Export

Figura 166
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21.2

Importando dados de um sistema de
planejamento de tratamento

Como exportar para o ExacTrac
Sistema de planejamento

Como importar dados

iPlan RT Dose

Use o DICOM Export configurado para o ExacTrac no Assistente de Exportação do iPlan RT.
Os detalhes são fornecidos no Manual do Usuário Clínico,
iPlan RT.

Transfira o plano de radioterapia completo (DICOM RT Plan), inPlanejamento de outros fabricluindo os dados de TC e de contorno, por meio de uma conecantes
xão entre o DICOM RT e o ExacTrac.
Com a licença apropriada, o ExacTrac reconhece um conjunto de dados localizados (i.e., o
paciente foi escaneado com o Localizador e Posicionador de Alvo de TC/Angio para
Radiocirurgia Estereotática Frameless da Brainlab) proveniente de um sistema de
planejamento de tratamento de outro fabricante. Você deve confirmar que os dados recebidos
são usados como fluxo de trabalho sem arco no ExacTrac e que o paciente foi escaneado com o
Localizador e Posicionador de Alvo de TC/Angio para Radiocirurgia Estereotática
Frameless da Brainlab. É necessária a aprovação.
Aviso
Assegure-se de que o plano de tratamento correto foi exportado para o ExacTrac. Se o
tratamento tiver sido planejado em um conjunto de dados localizado, e um plano de dados
não localizado for exportado, isso poderá resultar em imprecisões de rotação perigosas.
Aviso
Certifique-se de que o isocentro e os dados de planejamento são exportados a partir do
mesmo sistema de planejamento de tratamento para o Linac e para o ExacTrac.
Aviso
Assegure-se de não substituir dados de paciente necessários durante o processo de
importação. Não será possível recuperar dados perdidos nesses casos.

Ferramentas de fluxo de dados
O fluxo de dados de plano DICOM de sistemas de planejamento de tratamento para o ExacTrac
usa diversas ferramentas de software para receber, converter e importar automaticamente planos
de paciente para o ExacTrac. Esta cadeia de ferramentas deve ser configurada pelo serviço da
Brainlab.
Depois da atualização/manutenção do servidor iPlan Net, certifique-se de que a configuração
ainda é válida e de que a importação automática de plano a partir de diversos sistemas de
planejamento de tratamento continua funcionando. Caso contrário, entre em contato com o
suporte da Brainlab.

Como exportar para ExacTrac e MOSAIQ em um Linac Varian
Se você estiver usando o ExacTrac com MOSAIQ em um Linac Varian, onde a ADI está
implementada, o plano deve ser exportado para ExacTrac e MOSAIQ a partir do sistema de
planejamento de tratamento.
Quando um plano é importado para o MOSAIQ, ele é modificado e se transforma em um novo
plano. O ExacTrac usa o DICOM Plan UID e o Número de Feixe recebidos através da ADI para
procurar informações no seu plano DICOM local. Isto não é possível diretamente com dois planos
diferentes (no ExacTrac e no aplicativo de Tratamento Varian):

384

Manual do Usuário Clínico Rev. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5

IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E BACKUP DE DADOS DE PACIENTES

Figura 167
O ExacTrac usa o procedimento de mapeamento de feixe para restabelecer a conexão entre os
feixes dos dois planos, Plano A e Plano B (consulte a página 133). Para cada feixe no Plano B, o
feixe correspondente no Plano A é procurado de acordo com o ângulo da mesa, a rotação do
gantry, as coordenadas do isocentro DICOM e o nome do feixe.
Uma modificação do plano no MOSAIQ leva a um novo plano (Plano C), que irá invalidar um
mapeamento de feixe existente. Nesse caso, será necessário realizar novo mapeamento de
feixe.
Se o iPlan RT for usado:
Sempre que o plano tiver sido modificado, as modificações devem ser feitas no iPlan RT e o
plano deve ser novamente exportado para o ExacTrac e o MOSAIQ. Para garantir que cada feixe
é único no MOSAIQ, o CourseID deve ser contado para cada exportação do mesmo (mas
modificado) plano do iPlan RT. O CourseID pode ser modificado durante o processo de
exportação no iPlan RT na aba Export Parameters. O CourseID para a exportação do MOSAIQ
e do ExacTrac devem ser idênticos. O mapeamento de feixe deve ser repetido depois de
realizada a exportação.
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21.2.1

Usando o DICOM RT Import

Importação de plano de tratamento com DICOM RT
Quando você seleciona From DICOM RT na aba Import/Export, o ExacTrac descobre o
primeiro Arquivo de Paciente DICOM e abre a janela de diálogo DICOM Plan Browser. Isso
permite selecionar os planos DICOM de interesse e fornece orientação no processo de
importação de dados.
OBSERVAÇÃO: ative Show already imported Plans se desejar ver planos já importados na lista
de pacientes DICOM.

Janela de diálogo DICOM Plan Browser

Figura 168

Como importar um plano de tratamento
Etapas

386

1.

Na lista suspensa na lateral superior esquerda da janela de diálogo, selecione o Arquivo
DICOM no qual os dados de paciente necessários estão armazenados. Após selecionar
Arquivo DICOM, o ExacTrac procura por planos de tratamento. (Isso pode demorar um
tempo, dependendo do tamanho do arquivo.)

2.

Se necessário, digite um texto de pesquisa no campo Filter para mostrar apenas pacientes que atendam aos critérios especificados.

3.

Selecione o paciente necessário na lista de pacientes no canto superior esquerdo na
área de Pacientes DICOM.

4.

Selecione o paciente necessário na lista de planos de tratamento no canto superior direito na área DICOM Plans. É possível selecionar diversos planos nesta área que serão importados sequencialmente.

5.

Certifique-se de ter selecionado o plano de tratamento correto ao revisar as informações
adicionais na área Additional Plan Information.

6.

Verifique se o plano selecionado não está marcado com Resultado de Importação DONE,
OK ou WRN.
Nesses casos, o plano já foi importado e não poderá ser reimportado, para evitar duplicatas de planos no ExacTrac. Para reimportar um plano, primeiro remova o plano na aba
Import/Export.
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Etapas
7.

Para importar um ou mais planos de tratamento selecionados, pressione Import. Uma
barra de progresso mostra o status de importação do plano de tratamento.

8.

A importação bem-sucedida será confirmada quando a barra de progresso desaparece e
o resultado da importação do plano de tratamento for OK.

Mostrando o conteúdo do plano DICOM
A janela de diálogo DICOM Plan Browser mostra informações adicionais do plano na área
Additional Plan Information para verificar o plano atualmente focado. Se essas informações
não forem suficientes, é possível exibir o conteúdo completo do plano DICOM clicando em Show
Dump. Essas informações exibem uma lista de tags e valores DICOM.

Mostrando o log de conversão
Para descobrir a causa de um erro ou aviso durante a conversão, clique em Show Log. Essa
opção exibe o conteúdo do arquivo do log de conversão.

Resultado do DICOM RT Import
Valor do resultado

Descrição

<Vazio>

O plano de tratamento ainda não foi importado.

DONE

O plano de tratamento já foi importado e pode ser usado pelo ExacTrac.
Uma segunda importação não é permitida para evitar duplicatas de plano no ExacTrac. Para importar esse plano de tratamento novamente,
primeiro remova o plano na aba Import/Export.

OK

O plano de tratamento foi importado com êxito.

ERR

Houve um erro durante a importação do plano de tratamento e o plano
não foi importado. Clique em Show Log para exibir a saída do log de
importação.

WRN

Ocorreram avisos durante a importação do plano de tratamento. Apesar
disso, o plano foi importado e pode ser carregado. Clique em Show
Log para exibir a saída do log de importação e inspecionar o(s) aviso(s) ocorrido(s).
Os avisos também são mostrados quando o paciente é aberto pela primeira vez.

Mostrar saída da conversão em tempo real
Se não for possível descobrir um problema de conversão ao ler o arquivo do log de conversão, o
ExacTrac poderá mostrar a saída de conversão em tempo de execução. Essa funcionalidade
pode ser ativada ao selecionar o botão de seleção Show Converter Output. Na próxima
execução da conversão, o ExacTrac mostra a saída de tempo de execução da conversão em vez
da barra de progresso.
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21.2.2

Importação automática de plano

Importação automática de plano de tratamento
A importação automática de plano de tratamento somente é possível se o sistema estiver
adequadamente configurado.
OBSERVAÇÃO: a importação de dados pode demorar até 15 minutos.

Figura 169

Como funciona a importação
Depois de o plano ser exportado para o ExacTrac, a importação começa automaticamente.
Todas as conversões são realizadas em sequência. Se a importação foi bem-sucedida, o
paciente aparece na Patient List na aba Select Patient.
OBSERVAÇÃO: as configurações do paciente devem ser definidas antes do primeiro tratamento.
OBSERVAÇÃO: se o paciente não aparecer na Patient List depois de 15 minutos, realize a
importação manualmente.
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21.2.3

DICOM

Conformidade DICOM
O ExacTrac usa a biblioteca DICOM 3.0 como protocolo de transferência entre sistemas de
outros fabricantes. O DICOM facilita a interoperabilidade geral entre os sistemas de fornecedores
diferentes. O DICOM RT (Radioterapia) usado no ExacTrac é o subconjunto mais recente de
objetos DICOM usado para manipular a transferência de imagens digitais específicas, gráficos e
dados que não são imagens entre dois ou mais sistemas.
Para obter informações detalhadas, consulte a declaração mais recente de Conformidade DICOM
em www.brainlab.com/dicom.
A configuração DICOM executada pela Brainlab não significa de forma alguma uma garantia de
que a interoperabilidade sempre estará correta. Os usuários devem verificar se seu equipamento
está completamente funcional e se produz resultados precisos.
Revise cuidadosamente as imagens, formas de estrutura e isocentros importados de sistemas de
planejamento de outros fabricantes. Devido à natureza do padrão DICOM, alguns objetos podem
ser modificados durante a transferência ou acidentalmente alterados devido a diferentes
interpretações do padrão DICOM entre diferentes fornecedores de TPS.
A importação manual de pacientes no ExacTrac pode gerar um aviso explicando que o nome do
paciente do RTPLAN selecionado é diferente do nome exibido. Isto ocorre quando o
arquivamento DICOM contém pelo menos dois pacientes com o mesmo ID de Paciente, mas com
diferentes nomes de paciente. O ExacTrac considera que o ID do paciente é exclusivo e enxerga
todos os pacientes com o mesmo ID como pacientes idênticos. Portanto, o nome de paciente
exibido pode ser diferente do nome original. O plano de tratamento real em si não é influenciado
nem alterado.

Observações sobre segurança
Aviso
Após à conversão de importação bem-sucedida de imagem, contorno e isocentro, verifique
se os objetos convertidos estão adequadamente posicionados.
A própria DICOM não garante a interoperabilidade. Todavia, a Declaração de Conformidade
facilita um primeiro nível de validação para interoperabilidade entre diferentes aplicativos
que suportam a mesma funcionalidade DICOM. A Declaração de Conformidade deve ser
lida e entendida em conjunto com o padrão DICOM.
De acordo com a norma IEC 62274 “Safety of radiotherapy record and verify systems”,
Capítulo 6.6 “Data acceptance”, os dados de configuração da máquina de tratamento e
outros dados de tratamento do paciente devem estar disponíveis para uso no tratamento
apenas quando o operador confirmar que os dados estão corretos e completos.
Codinome de paciente são dados de paciente em seu arquivo de importação DICOM com
IDs de paciente idênticos, mas com nomes diferentes.

Verificação de equipamento
De acordo com a norma IEC 62266 “Guidelines for implementation of DICOM in
radiotherapy”, Capítulo 11 “Caution to Users”, os compradores de equipamentos de
oncologia por radiação devem verificar se seus equipamentos se comunicam corretamente
com outros equipamentos e transferem informações com sucesso usando os protocolos e
as definições DICOM.
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21.2.4

Importação de contorno

Informações gerais
Ao importar informações de contorno DICOM de um sistema de outro fabricante para um sistema
Brainlab, os contornos são convertidos. Isso significa que, dependendo do tamanho e do formato
do contorno, pode ocorrer um desvio entre os contornos DICOM originais e os contornos exibidos
no sistema Brainlab.

Observações sobre segurança
Durante o processo de importação de dados, os contornos DICOM podem ser deformados
ou podem até mesmo desaparecer quando os dados de contorno DICOM são convertidos.
Estruturas muito pequenas, em particular aquelas que compreendem um ou dois pixels,
podem ser afetadas como, por exemplo, vias nervosas, outros pequenos OARs ou
marcadores implantados.
Aviso
Dependendo do tamanho dos contornos em questão, estruturas muito pequenas em
particular (como vias nervosas, outros pequenos OARs ou marcadores implantados de um
ou dois pixels) podem ser alteradas, podem se deslocar ou podem até mesmo desaparecer
durante a importação de dados DICOM. Se OARs ou PTVs forem modificados, isso poderá
resultar em tratamento incorreto do paciente. Sempre verifique o formato de OARs ou
PTVs importados.
Contornos de objetos DICOM são importados com uma resolução inferior à resolução da
imagem real. Devido a erros de arredondamento, deslocamento sistemático de pixels e
rotinas de processamento de imagem, como suavização, interpolação ou uma variação na
resolução de amostragem, a precisão do contorno pode desviar dos dados de imagem
após a importação de um sistema de outro fabricante. Assim, o número de conversões de
importação/exportação em um único fluxo de trabalho deve ser mantido no mínimo.
Aviso
Você deve verificar se contornos e isocentros com resolução reduzida estão
adequadamente posicionados e se o tamanho, formato e volume corretos foram mantidos.
Se as ROIs estiverem incorretamente contornadas, desmarque-as. Isso é particularmente
importante no caso de OARs e PTVs.
Estruturas podem ser sistematicamente deformadas quando são realizadas idas e vindas
de DICOM para DICOM. Procure evitar idas e vindas, diretas ou indiretas, para minimizar
esse problema em potencial.
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21.2.5

Importação de isocentro

Observações sobre segurança
As coordenadas de isocentro são importadas e mostradas em diferentes convenções. Portanto,
as coordenadas de isocentro mostradas no ExacTrac podem ser diferentes daquelas mostradas
no TPS. Para obter informações adicionais sobre as diferentes convenções, consulte a página
174.
Isocentros exibidos em sistemas de outros fabricantes podem desviar do isocentro
exibido no aplicativo da Brainlab. A transferência de dados de um sistema de outro
fabricante pode fazer com que as posições do isocentro sejam desviadas de pontos de
referência significativos nas imagens. Os motivos para isso podem incluir erros de
arredondamento, deslocamento sistemático de pixels e rotinas de processamento de
imagem, como suavização, interpolação ou uma variação na resolução de amostragem.
Aviso
Os números de isocentro não devem ser usados de modo algum para correlacionar o
isocentro e o feixe entre um sistema Brainlab e um sistema de outro fabricante. Por esse
motivo, os nomes de isocentro sempre devem ser exclusivos e identificáveis.
Aviso
No caso de múltiplos isocentros, o tratamento do paciente pode ser incorreto devido à
ambiguidade das configurações de mapeamento de posições de isocentro e de feixe. O
tratamento do paciente é permitido apenas se o mapeamento não for ambíguo. Pelo menos
um dos seguintes itens deve estar disponível para obter um mapeamento correto:
Coordenadas de isocentro DICOM em mm, Nome do feixe DICOM.
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21.3

Exportando dados de paciente

21.3.1

Exportando dados

Opções de exportação
Duas opções de exportação são fornecidas na área Export da aba Import/Export:
• Reports: permite exportar dados de tratamento selecionados como relatórios PDF.
• Summary CSV File: gera um arquivo de resumo para o tratamento de paciente concluído.
Essas funções podem ser executadas com o software padrão do ExacTrac ou na estação de
trabalho opcional Prep/Review/Distribution (consulte a página 59).

Como exportar dados
Etapas
1.

Na lista suspensa ExacTrac Folders, no canto superior esquerdo da aba Import/Export,
selecione o arquivo de paciente do qual os dados de tratamento do paciente devem ser
exportados.

2.

Se necessário, digite um texto de pesquisa no campo Filter para mostrar apenas pacientes que atendam aos critérios especificados.

3.

Selecione o paciente com as informações de tratamento na lista de pacientes.

4.

• Para exportar um resumo de tratamento correspondente, pressione Summary CSV File. Depois de concluir a exportação, será exibida uma caixa de mensagem indicando o
caminho do arquivo local para o qual o arquivo CSV foi exportado.
• Para começar a exportar relatórios PDF, pressione Reports.
Para exportar apenas para relatórios PDF, uma janela de diálogo é exibida:

5.

Isso permite:
• Selecionar os arquivos a serem exportados ao ativar a caixa de seleção correspondente.
• Defina o prefixo do arquivo de exportação ao digitar uma palavra-chave no campo Define File Prefix na lista exibida.
Pressione OK para iniciar a exportação.
6.
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Depois de concluir a exportação, um quadro de mensagem exibe o caminho de arquivo
para o qual os arquivos de exportação selecionados foram exportados.
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21.4

Fazendo backup de dados do paciente

21.4.1

Backup e restauração de dados de tratamento

Informações gerais
Na aba Import/Export, é possível fazer o backup dos dados de tratamento em uma pasta
externa e restaurá-lo posteriormente se necessário. Também é possível torná-los anônimos para
maior segurança.

Como fazer backup de um plano de tratamento
Etapas
1.

Na lista suspensa em ExacTrac Folders, selecione o diretório de origem local em que os
dados necessários do paciente estão armazenados.

2.

Na lista suspensa em External Folders, selecione a pasta de destino externa.

3.

Se necessário, digite um texto de pesquisa no campo Filter para mostrar apenas pacientes que atendam aos critérios especificados.

4.

Selecione o arquivo de paciente necessário na lista de arquivos de pacientes à esquerda.

5.

Certifique-se de ter selecionado o plano de tratamento correto ao revisar os detalhes na
área Patient Information.

6.

• Para copiar o plano de tratamento para a pasta de destino, pressione Backup Copy >>.
• Para mover o plano de tratamento para a pasta de destino, pressione Backup Move >>.
Para copiar um plano de tratamento e tornar os detalhes do paciente anônimos ao mesmo tempo, pressione Anonymize >>. Você será solicitado a inserir um novo nome e ID.

7.

Pressione Anonymize... para criar a cópia anônima.
8.

O êxito do backup é então confirmado por um prompt do sistema. O arquivo salvo em
backup é incluído na lista de arquivos salvos em backup à direita da tela.

Como restaurar dados do paciente
Se precisar restaurar dados salvos em backup, selecione o arquivo adequado na lista de backup
à direita da tela:
• Pressione << Restore Copy para copiar o arquivo do armazenamento de backup.
• Pressione << Restore Move para mover o arquivo do armazenamento de backup.
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22 MANUTENÇÃO DO
SISTEMA
22.1

Diretrizes gerais para inspeção

Informações gerais
Para garantir a segurança do sistema, é necessário realizar inspeções mensais e anuais.
Dependendo da configuração de seu sistema, nem todos os testes são aplicáveis.

Informações regulatórias básicas
A Brainlab recomenda a realização de testes periódicos no ExacTrac, conforme descrito neste
capítulo. Os métodos de medição e os valores permitidos são baseados nos padrões IEC
60601-1 e IEC 62353, quando aplicável.

Intervalo
Intervalo

Executado por

Mensal

Pessoal clínico qualificado

Anual

suporte da Brainlab ou suporte autorizado pela Brainlab

Para garantir a funcionalidade e a segurança, o sistema ExacTrac deve ser submetido
periodicamente a procedimentos de manutenção e inspeção.

Pessoas autorizadas
Apenas a Brainlab e/ou parceiros autorizados podem reparar o sistema e o equipamento.
Aviso
O equipamento não contém peças que possam ser reparadas pelo usuário. Para evitar
choque elétrico, não abra o gabinete do equipamento ou do dispositivo. Todo o serviço de
assistência técnica deve ser realizado por técnicos treinados ou indicados pela Brainlab.

Vida útil de serviço esperada
A Brainlab fornece um mínimo de dez anos de serviço para componentes do sistema. Durante
esse período, são oferecidas as peças de reposição assim como o suporte de campo.

Escopo
A inspeção de segurança deve incluir todos os itens descritos na página 406.
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Inspeções por funcionários de outras empresas
A inspeção de segurança deve ser executada por um engenheiro qualificado que:
• Seja qualificado para executar inspeções de segurança em equipamentos médicos elétricos.
• Esteja familiarizado com as informações de segurança e instruções do produto, e tenha lido e
entendido os manuais do usuário.
• Esteja atualizado com a regulamentação local vigente relacionada à prevenção de acidentes
industriais e não industriais.
• Informe a Brainlab imediatamente, por escrito, se o equipamento for considerado inseguro.

Inspeções por funcionários da Brainlab
• Se o cliente não dispuser de uma pessoa adequadamente qualificada, um especialista de
suporte da Brainlab executará a inspeção por uma taxa definida.
• Se precisar de um especialista de suporte da Brainlab, entre em contato com a área de
suporte da Brainlab.

Registro da inspeção de segurança
• Faça uma cópia das instruções fornecidas nas próximas páginas.
• Anote os resultados da inspeção.
• Guarde essas informações como um registro da inspeção.
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22.1.1

Requisitos de inspeção anual

Pessoas autorizadas
Somente os especialistas de suporte da Brainlab e/ou suporte de autorizadas da Brainlab têm
permissão para realizar as inspeções anuais.

Agendamento
• A Brainlab realiza automaticamente a inspeção anual de sistemas que possuem contrato de
manutenção.
• Se o seu sistema não possui um contrato de manutenção, entre em contato com o suporte da
Brainlab (consulte a página 13) para agendar a inspeção.

Escopo
Essa inspeção cobre todos os componentes e todas as funções, além dos itens descritos na
página 404.
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Diretrizes gerais para inspeção

22.1.2

Documentação de testes

Informações gerais
A Brainlab recomenda o registro de todas as medições, para fins de comparação. No caso de
desvios significativos em comparação com medições anteriores, é provável que ocorra uma falha
no sistema. Nesses casos, uma investigação mais detalhada deverá ser conduzida em
cooperação com o suporte da Brainlab.

Registros necessários
O protocolo de teste deve conter no mínimo as seguintes informações:
• Descrição da organização responsável pela execução do teste.
• Nome do técnico que realizou o teste.
• Número de série e descrição exata do sistema (versão).
• Descrição do teste e resultados de:
- Teste visual
- Teste de resistência do aterramento de proteção
- Teste de corrente de contato
- Teste de funcionalidade
• Avaliação geral.
• Data e assinatura.
Arquive todos os relatórios impressos e anote a impedância elétrica mais alta (mais perigosa) no
protocolo de teste.
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22.1.3

Visão geral das inspeções mensais e anuais

Inspeção mensal
A ser executada por pessoal médico qualificado:
• Inspeção visual
• Teste do disjuntor de corrente de fuga de aterramento
• Verificação do produto da área de dose (dependendo da regulamentação local, entre mensal e
trimestral)
• Qualidade da imagem

Inspeção anual
A ser executada pelo suporte da Brainlab ou por uma pessoa autorizada pela Brainlab:
Inspeção técnica de segurança (STI):
• Inspeção visual
• Testes funcionais
- Teste de funcionalidade do gabinete do ExacTrac (incluindo teste do disjuntor de corrente
de fuga de aterramento)
- Teste da luz indicadora de raios X
- Teste de intertravamento

Inspeção semestral
Medições de segurança elétrica:
• Teste de resistência do aterramento de proteção
• Teste de corrente de contato
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Descrições das inspeções

22.2

Descrições das inspeções

22.2.1

Testes de inspeção visual (mensal e durante a Inspeção Técnica de Segurança)

Informações gerais
Por motivos de segurança, antes de realizar inspeções adicionais, será necessário fazer uma
validação qualitativa das conexões e da fiação de todos os condutores de equalização de
potencial dentro do sistema.
Assegure que a configuração de horário seja a mesma para o Sistema R&V e o ExacTrac.

Componentes a serem revisados
• Todas as conexões devem ser verificadas, para assegurar que não tenham se soltado.
• Toda a fiação de equalização de potencial deve ser verificada, para assegurar que os fios não
estejam gastos ou danificados, em particular onde a fiação esteja exposta a estresse
mecânico, como, por exemplo, dentro do braço do monitor montado no teto.
• Controle manual suspenso.

Cabeamento
Inspecione os seguintes componentes uma vez por mês:
Componente
Cabeamento

Inspeção
Controle visual (torções, rachaduras)

Todos os cabos e conectores acessíveis do sistema ExacTrac.
Atenção especial para o monitor do ExacTrac montado no teto e o cabo do Controle Suspenso
Manual do ExacTrac.

Identificação
Assegure que todas as marcações, etiquetas e identificações estejam claramente visíveis e não
danificadas, tais como:
• ExacTrac: etiqueta de tipo.
• Gerador de raios X: etiqueta de tipo.
• Caixa de alimentação na sala: Alta Tensão!
• Console do ExacTrac: Leia o Manual do Usuário!
• Caixa de alimentação na sala de controle: Alta Tensão
• Gerador de raios X: etiqueta de tipo.
• Gerador de raios X: Alta Tensão!
• Caixa de piso: Não pise!
• Tampo de Mesa: etiqueta equivalente Al.

Gabinete
Verifique a integridade de todos as peças mecânicas integrantes, incluindo, por exemplo:
• Todos os acessórios relevantes estão juntos.
• Toda a documentação está disponível, como este manual do usuário.
• Todas as saídas de ventilação estão desbloqueadas.
• Os painéis planos não estão soltos.
• As câmeras de infravermelho não estão soltas.
• As tampas do gabinete de raios X (sobre o piso/no piso) ainda estão em boas condições.
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•
•
•
•

A interface de eletrônica da mesa ainda está no local e conectada.
A capa do controle manual suspenso não está danificada.
O console não está danificado.
Todos os parafusos estão apertados e não soltos.

Para-choque
Inspeção do para-choque (anual):
• Assegure que o torque nas porcas externas seja de 35 Nm.
• Assegure que as placas laterais estejam em contato com o tubo metálico.
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22.2.2

Teste do disjuntor de corrente de fuga de aterramento (mensal e durante a
Inspeção Técnica de Segurança)

Antes de iniciar
Aviso
Para garantir a operação clinicamente segura do transformador de isolamento, a
funcionalidade do disjuntor de corrente de fuga de aterramento deve ser testada uma vez
por mês.
Antes de realizar este teste, ligue o transformador de isolamento utilizando a chave do fusível de
entrada principal e assegure-se de que os indicadores verdes BUILDING POWER acendam,
indicando a disponibilidade de energia.

Botão de teste

①

Figura 170

Como testar o disjuntor de fuga de aterramento
Etapas
1.

No painel de controle do transformador, pressione o botão de teste ① identificado como
T.

2.

Assegure-se de que a alimentação de saída seja imediatamente cortada e que o botão
SYSTEM OFF não esteja mais iluminado.

Como testar a funcionalidade da área de dose
OBSERVAÇÃO: aplicável apenas se a funcionalidade da área de dose estiver instalada.
Etapa
Meça o Produto da Área de Dose com um dispositivo de medição apropriado.
Monte o dispositivo no campo de Raios X. A maneira mais simples é a montagem em frente ao
Painel Plano.
É suficiente testar estes valores-chave:
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Tubo esquerdo

Tubo direito

40 KV

40 KV

80 kV

80 kV

140 KV

140 KV
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Os dados medidos devem estar dentro do intervalo de 25% desses valores. Se o produto da área
de dose estiver fora do intervalo, o suporte da Brainlab deverá recalibrar o sistema.

Como testar a qualidade da imagem
O ExacTrac X-Ray não é um dispositivo de raios X. A qualidade das imagens do ExacTrac
não é satisfatória para diagnóstico.
Para assegurar uma qualidade de imagem satisfatória para IGRT:
Etapas
1.

Recalibre o sistema.

2.

Posicione o fantoma que foi usado para Aceitação na mesa. Posicione o Fantoma no isocentro.

3.

Inicie o posicionamento do ExacTrac com um paciente fantoma apropriado.

4.

Inicie o fluxo de trabalho de correção por raios X.

5.

Acesse a página de fusão e realize a fusão automática.

6.

Verifique se o resultado da fusão está OK, inspecionado o resultado da fusão com a lupa.

7.

Anote os valores.

8.

Alterne para a fusão manual e mova a imagem de raios X para fora do intervalo, em cerca de 1 cm, em diferentes locais.

9.

Reinicie a fusão automática e verifique se a fusão ainda é satisfatória, inspecionando-a
com a lupa.

10.

Verifique se os valores da primeira e da segunda fusões estão próximos (máximo de 1,5
mm ou metade da espessura do corte em qualquer direção).

11.

Repita este processo várias vezes.

12.

Se o resultado da fusão estiver dentro desse limite, a qualidade da imagem será satisfatória.

Um teste de ponta a ponta de uma TC em relação à posição é recomendado.
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Inspeção técnica de segurança (STI)

22.3

Inspeção técnica de segurança (STI)

Informações gerais
Teste

Consulte

Inspeção visual

Página 405

Medições de segurança elétrica:
• Teste de resistência do aterramento de proteção
• Teste de corrente de contato

Página 407
Página 411

Testes funcionais:
• Teste de funcionalidade do gabinete do ExacTrac (incluindo teste do disjuntor de Página 413
corrente de fuga de aterramento)
Página 415
• Teste da luz indicadora de raios X
Página 421
• Teste de intertravamento
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22.3.1

Teste de inspeção visual (anual)

Informações gerais
Para obter detalhes sobre como executar este teste, consulte a Página 400.
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22.3.2

STI: Medições de segurança elétrica

Informações gerais
O teste periódico de segurança elétrica deve ser realizado por pessoal qualificado. Ele deve
incluir os seguintes itens:
• Inspeção visual (consulte a página 400).
• Teste de resistência de aterramento de proteção (consulte a página 407).
• Teste de corrente de contato (consulte a página 411).
• Teste do disjuntor de corrente de fuga do aterramento (consulte a página 413).
• Teste de funcionalidade (consulte a página 413).
Se a segurança elétrica não puder ser garantida de forma confiável, o sistema deverá ser
identificado de forma correspondente e o hospital ou a clínica deverão ser informados, por
escrito, sobre possíveis perigos.

Pré-condições de teste
Depois de instalado, o sistema ExacTrac não deverá ser desconectado da fonte de alimentação
principal ou da rede de equalização de potencial.
Para a execução de testes, pode ser necessário remover o gabinete plástico que protege os
dispositivos instalados dentro do ambiente do paciente.
Além disso, pode ser necessário desconectar os cabos de dados e os cabos de alimentação do
dispositivo a ser testado.

Ponto de referência
O ponto de referência exigido para o teste de resistência de aterramento de proteção (PE) e o
teste de corrente de contato é a barra de equalização de potencial padrão ou o ponto de
aterramento em estrela da sala de tratamento.
O potencial desse ponto de referência é assumido como sendo igual ao potencial do paciente,
pois todos os outros sistemas ou dispositivos (por exemplo, o LINAC) da sala de tratamento
também utilizam esse ponto como uma referência.
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22.3.3

Teste de resistência do aterramento de proteção (semestral)

Sistema de câmeras: Teste de resistência de terra de proteção
Câmera de infravermelho Polaris

Câmera de infravermelho Spectra

Câmera de infravermelho para TrueBeam

Parafuso do aterramento de proteção
①

Parafuso do aterramento de proteção
①

Parafuso do aterramento de proteção
①

①
①

①

Monitor de toque na sala: Teste de resistência de terra de proteção
Monitor de toque montado no teto

Monitor de toque montado na parede

Manopla ②

Parafuso de fixação ③

③

②
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Gabinete do computador do ExacTrac: Teste de resistência de terra de proteção
Gabinete do computador do ExacTrac

Rack interno

Parafuso do aterramento de proteção na porta frontal ④
OBSERVAÇÃO: se o gabinete do computador do ExacTrac estiver isolado do rack interno, o gabinete deverá ser
testado com relação à rede do aterramento de proteção
da sala onde ele está instalado. Adicionalmente, a conexão do aterramento de proteção do rack interno deve ser
testada com relação à barra de aterramento de proteção
da sala de tratamento.

④

④

Caixas de piso - Teste de resistência do aterramento de proteção
Caixa de piso de 12 pol.

Caixa de piso de 17 pol.

Caixa de piso

Parafuso de fixação da tampa (longo)
⑤

Borda de metal ⑤

Lateral do conduíte (pressão!) ⑤

⑤

⑤
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Outros pontos de teste
Painéis planos

Gerador 2

Parafuso do aterramento de proteção ⑥

Parafuso do aterramento de proteção ⑦

①

⑦

O que é um teste de resistência do aterramento de proteção (PE)?
Durante um teste de resistência do aterramento de proteção, é necessário medir a impedância
elétrica entre o ponto de referência definido e os componentes de metal acessíveis (câmera,
braço do monitor, painel do usuário, manopla, gabinete do computador), para assegurar que
estejam aterrados de forma protegida.

Valores de medição
• O valor limite é de 0,2 Ω para o teste inicial e para os testes recorrentes. Se a impedância
elétrica entre o ponto de referência e o ExacTrac, por exemplo, aumentar acima do nível
especificado, ela deverá ser reduzida.
• O dispositivo de medição usado para testes iniciais e recorrentes deve ser capaz de conduzir
200 mA em 500 mΩ. A tensão do circuito aberto não deve exceder 24 V.

Executando um teste de resistência do aterramento de proteção
Etapas
1.

Desconecte os cabos de alimentação e de dados do dispositivo a ser testado.

2.

Assegure-se de que não haja contato entre os cabos e os dispositivos.

3.

• Meça a impedância elétrica entre a conexão do aterramento de proteção do dispositivo
e a barra de equalização de potencial ou ponto de aterramento em estrela da sala de
tratamento.
• Se um dispositivo de teste automático não estiver disponível, a impedância elétrica pode ser avaliada aplicando uma corrente alternada de teste na rede do aterramento de
proteção e medindo a queda de tensão. As condições para o teste estão descritas acima. A impedância elétrica é então determinada por:

U Measured
R = ------------------------I Test
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Exemplo de protocolo
Veja a seguir um exemplo de protocolo de teste:
Ponto de medição
(MP)

ICorrente de teste

UTensão de teste

Impedância elétrica (Ω)

Câmera de infravermelho
(ponto de medição
①)
Monitor
(ponto de medição
②)
Gabinete do computador
(ponto de medição
③ ou ④)
Painel plano 1
(ponto de medição
⑤)
Painel plano 2
Caixa de piso 1
(ponto de medição
⑥)
Caixa de piso 2
(ponto de medição
⑥)
Gabinete do gerador
de raios X 2
(ponto de medição
⑦)
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22.3.4

Teste de corrente de contato (semestral)

O que é um teste de corrente de contato?
Um teste de corrente de contato é utilizado para verificar se os componentes localizados nas
proximidades do paciente que não estão conectados ao aterramento de proteção estão
adequadamente isolados. No caso do sistema ExacTrac, esse teste é particularmente importante
para componentes não condutores, como o gabinete plástico que protege dispositivos.
• Quando um dispositivo de medição é conectado a esses componentes, a corrente induzida
não deve exceder os limites especificados.
• O dispositivo de medição selecionado deve atender aos critérios definidos pela norma IEC
60601-1.

Antes de iniciar
Todos os dados e cabos de alimentação devem estar reconectados e o sistema deve estar ligado
e completamente operacional.

Valores de medição
As medições de corrente alternada (CA) devem ser feitas em cada componente. Para fazer isso,
utilize um multímetro calibrado e um dispositivo de medição adequado, conforme descrito na
norma IEC 60601-1:
Modo

Valores limites (Proximidades do
paciente)

Valores limites (Gabinete)

AC

100 μA

100 μA

Registro do dispositivo de medição
Tipo e ID do dispositivo de medição

Calibração válida até

Conectando o dispositivo de medição
Etapas

1.

• Conecte os cabos do dispositivo de medição aos pontos de medição, utilizando folhas
condutivas, como uma folha de cobre autoadesiva ou uma folha de papel alumínio padrão.
• Tamanho mínimo da folha: 20 x 10 cm (8 x 4 pol.).

2.

Coloque a folha sobre a superfície de medição ou enrole a folha em torno do componente a ser testado.

3.

Anote a leitura mais alta em seus registros.

OBSERVAÇÃO: para obter informações detalhadas sobre a conclusão de testes de corrente de
contato, consulte o manual de instruções fornecido com o dispositivo de medição ou consulte as
seções correspondentes no padrão IEC 60601-1.
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Exemplo de protocolo
Veja a seguir um exemplo de protocolo de teste:
Tipo de
corrente

Barra de PE

AC

Câmera infravermelha

μA

Tela de toque

μA

Caixa de piso

Controle maEletrônica da
nual suspenso interface da
mesa

☐ N/A

☐ N/A

☐ N/A

μA

μA

μA

OBSERVAÇÃO: se o sistema ExacTrac for conectado ao Linac via módulo de posicionamento
automático ou módulo de gating, a medição da corrente de fuga também deverá ser realizada
para o Linac. Consulte a documentação dos fabricantes do Linac para determinar os pontos de
medição corretos. Isso se aplica igualmente a qualquer outro dispositivo médico ao qual o
ExacTrac estiver conectado.
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22.4

STI: Testes funcionais

22.4.1

Teste de funcionalidade do gabinete do ExacTrac (anual)

Informações gerais
Um teste de funcionalidade de todas as funções relevantes para segurança deve ser executado
por pessoal qualificado. Deve ser dada atenção particular à funcionalidade correta de sinais de
avisos.

Antes de iniciar
Antes de começar, energize o sistema ExacTrac e a estação de trabalho. Durante os testes, o
sistema ExacTrac é repetidamente desligado e novamente ligado. Portanto, a Brainlab
recomenda manter a estação de trabalho desligada, colocando o interruptor basculante da
alimentação principal da estação de trabalho na posição O.

Teste de funcionalidade do gabinete do ExacTrac
Etapas
1.

Verifique se o botão SYSTEM OFF desliga os componentes do sistema, o Console do
ExacTrac e o gabinete do computador.

2.

Verifique se o interruptor de corrente de fuga de aterramento desarma quando o botão de
teste identificado como T é pressionado.

3.

Verifique se a energia do prédio é cortada do gabinete quando a chave de fusível de entrada principal é colocada na posição o (DESLIGADO).

4.

Verifique se a energia do prédio é cortada do gabinete quando uma chave de fenda é inserida no slot TEST fornecido.

5.

Ajuste o sensor de temperatura para 10 °C (temperatura mais baixa) e assegure que todos os quatro ventiladores na parte superior do gabinete do computador sejam ativados.

6.

Ajuste o sensor de temperatura de volta para 35 °C.
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22.4.2

Teste do disjuntor de corrente de fuga de aterramento (anual)

Informações gerais
Para obter detalhes sobre como executar este teste, consulte a página 402.
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22.4.3

Teste da luz indicadora de raios X (anual)

Escopo da inspeção
Esses testes verificam a função das luzes indicadoras na sala de controle e na sala de
tratamento.

Informações básicas sobre inspeção
A luz indicadora está ativa quando apenas uma última ação é necessária para capturar uma
imagem de raios X: a liberação do usuário a partir de um console. Se o Console do ExacTrac
estiver instalado, o botão de exposição acende na cor verde.
• As Luzes Indicadoras do ExacTrac piscam em um ritmo de 0,6 Hz.
• Para obter o desempenho de uma luz indicadora customizada, consulte as especificações da
instalação do cliente.

Requisitos de inspeção
Verifique o status das luzes indicadoras:
• Quando o sistema acende as luzes, ele está ativo.
• Quando ele as mantém apagadas.

Ferramentas necessárias para Inspeção de Luzes Indicadoras
• Este teste requer a execução do software do ExacTrac.
• Um dispositivo de gravação, como a webcam de um laptop (apenas se você não puder ver a
luz indicadora de fora da sala de tratamento).

Preparação da inspeção
Etapas
1.

Se não for possível ver a luz indicadora da sala de tratamento de fora da sala, configure
o dispositivo de gravação para poder ver a luz indicadora da sala de tratamento.

2.

Inicie o software do ExacTrac.

Inspeção de luzes indicadoras e documentação
Execute o teste conforme descrito nas tabelas apresentadas a seguir e marque APROVADO ou
REPROVADO na coluna de resultado. A inspeção ILK será aprovada se todos os testes
aplicáveis na coluna de resultado das tabelas abaixo forem aprovados.

Testes visuais da luz indicadora
Para esses testes, observe as luzes indicadoras e verifique se eles reagem conforme o esperado.
Como você pode não estar na sala de tratamento durante as capturas de raios X, pode ser
necessário gravar a atuação da luz indicadora na sala de tratamento durante a operação do
software do ExacTrac.
Etapa
1.

Teste

Resultado

No software do ExacTrac, abra a aba X-Ray Test Acquisition para
permitir as operações de raios X. O teste será aprovado se as duas
luzes indicadoras piscarem a um ritmo de 0,6 Hz.
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Etapa
2.
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Teste

Resultado

No software do ExacTrac, saia da aba X-Ray Test Acquisition. O
teste será aprovado se as duas luzes indicadoras se apagarem.
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22.4.4

Teste da luz indicadora de raios X externa (anual)

Escopo da inspeção
Você tem a opção de acoplar uma luz indicadora de raios X externa (de outros fabricantes) no
gerador duplo CL (disponível no ExacTrac Versão 6.5). Este teste é aplicável somente se esta
luz indicadora estiver instalada em sua localidade.
Esses testes verificam a função das luzes indicadoras externas na sala de controle e na sala de
tratamento.

Informações básicas sobre inspeção
A luz indicadora permanece ativa durante a aquisição de imagens de raios X.
A Luz Indicadora Externa permanece iluminada por cerca de cinco segundos após o início da
aquisição de raios X.

Requisitos de inspeção
Verifique o status das luzes indicadoras.

Ferramentas necessárias para Inspeção de Luzes IndicadorasAviso
Este teste requer:
• Um gerador duplo CL de raios X.
• Um dispositivo de gravação, como a webcam de um laptop (apenas se você não puder ver a
luz indicadora de fora da sala de tratamento).
• O software do sistema ExacTrac deve estar em execução.

Preparação da inspeção
Etapas
1.

Se não for possível ver a luz indicadora da sala de tratamento de fora da sala, configure
o dispositivo de gravação para poder ver a luz indicadora da sala de tratamento.

2.

Inicie o software do ExacTrac.

Inspeção de luzes indicadoras e documentação
Execute o teste conforme descrito nas tabelas apresentadas a seguir e marque APROVADO ou
REPROVADO na coluna de resultado.

Testes visuais da luz indicadora
Para esses testes, observe as luzes indicadoras e verifique se elas reagem conforme esperado.
Como você não pode permanecer na sala de tratamento durante as aquisições de raios X, pode
ser necessário gravar a atuação da luz indicadora na sala de tratamento enquanto você opera o
software do ExacTrac.
Etapa

1.

Teste

Resultado

No software do ExacTrac, abra a aba X-Ray Test Acquisition para
permitir as operações de raios X. Este teste á aprovado se as luzes
indicadoras permanecerem iluminadas por cerca de cinco segundos
após o início da aquisição de raios X.
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22.4.5

Teste das luzes indicadoras de energia do gerador (Anual)

Escopo da inspeção
Você tem a opção de acoplar uma luz indicadora de energia do gerador externa (de outros
fabricantes) no gerador duplo CL (disponível no ExacTrac Versão 6.5). Este teste é aplicável
somente se esta luz indicadora estiver instalada em sua localidade.
Esse teste verifica a função das luzes indicadoras de energia do gerador na sala de controle e/ou
na sala de tratamento.

Informações básicas sobre inspeção
As luzes indicadoras de energia do gerador permanecem iluminadas quando o gerador de raios X
duplo está ligado.

Requisitos de inspeção
Verifique o status das luzes indicadoras.

Ferramentas necessárias para inspeção das luzes indicadoras
Este teste requer um gerador duplo CL de raios X.

Inspeção de luzes indicadoras e documentação
Execute o teste conforme descrito nas tabelas apresentadas a seguir e marque APROVADO ou
REPROVADO na coluna de resultado.

Testes visuais de luzes indicadoras
Para esses testes, observe as luzes indicadoras e verifique se elas reagem conforme esperado.
Como você não pode permanecer na sala de tratamento durante as aquisições de raios X, pode
ser necessário gravar a atuação da luz indicadora na sala de tratamento enquanto você opera o
software do ExacTrac.
Etapa
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Teste

Resultado

1.

O gerador duplo CL de raios X está desligado. As luzes indicadoras
estão apagadas?

2.

Ligue o gerador duplo CL de raios X. As luzes indicadoras estão
acesas?
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22.4.6

Teste de Inibição de Feixe MV (anual)

Escopo da inspeção
Este teste verifica a exatidão do funcionamento do intertravamento de Inibição de Feixe MV para
a integração do Linac Elekta.

Informações básicas sobre inspeção
O sinal do intertravamento de Inibição de Feixe MV é gerado pelo Insertor ET LIN e é propagado
através de um cabo para o Linac Elekta. O Insertor ET LIN pode detectar e indicar erros internos
antes que eles resultem em risco potencial. Erros no cabo de interface de conexão não podem
ser detectados pela eletrônica do sistema.
Este teste assegura que o cabo de interconexão não apresenta danos e que o Insertor ET LIN
não indica erros internos.

Requisitos de inspeção
Um erro pode ser detectado no status ativado ou desativado do intertravamento de Inibição de
Feixe MV examinado. Os dois status devem ser inseridos para este teste.
• Status ativado: O sinal de Inibição de Feixe MV é configurado com a intenção de que o feixe
MV do Linac possa ser ativado.
• Status inativo: O sinal de Inibição de Feixe MV é removido com a intenção de que o feixe MV
do Linac seja travado e não possa ser iniciado.
Ferramentas necessárias para a inspeção de Inibição de Feixe MV Qualquer dispositivo de
câmera para observação dos LEDs do gabinete, como um laptop com webcam.

Preparação
Este teste não se aplica quando o recurso de Inibição de Feixe MV Elekta não está instalado.
Para este teste, determinadas etapas de fluxo de trabalho operacional deverão ser executadas
no ExacTrac e no Linac a partir da sala de controle, enquanto alguns LEDs no gabinete do
ExacTrac deverão ser observados. Configure o dispositivo de câmera para gravação dos LEDs
da Placa frontal do Insertor ET LIN (STATUS e DIAG). Prepare os sistemas ExacTrac e Linac
para operação.

Inspeção e documentação
Execute os testes conforme descrito nas etapas de teste abaixo e preencha a coluna
RESULTADO do teste ativo e inativo como APROVADO ou FALHO. O teste geral é APROVADO
quando todos os testes são APROVADOS.

Etapas de teste
Teste inativo:
Execute um fluxo de trabalho de posicionamento de paciente para um tratamento no sistema
ExacTrac. Assegure que o sistema ExacTrac mostre uma posição imprecisa. Tente iniciar o
Feixe MV no console do Linac.
Esta etapa é considerada aprovada quando:
Condição

Critérios para aprovação

Resultado

O ExacTrac mostra uma posição imprecisa

O feixe MV do Linac está inibi- Os LEDs de STATUS e DIAG
do
de ET LIN estão apagados

Teste ativo:
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Execute um fluxo de trabalho de posicionamento de paciente para um tratamento e no sistema
ExacTrac. Assegure que o sistema ExacTrac mostre uma posição precisa. Tente iniciar o Feixe
MV no console do Linac.
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Condição

Critérios para aprovação

Resultado

O ExacTrac mostra uma posição precisa

O LED LIN ET de STATUS esO Feixe MV do Linac pode ser
tá aceso e o LED LIN ET de
iniciado
DIAG está apagado
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22.4.7

Teste de intertravamento (anual)

Escopo da inspeção
Este teste inclui todas as linhas de ILK (intertravamento) do rack de eletrônica do ExacTrac, que
representa sinais de controle críticos para a operação do ExacTrac. Elas são indicadas por
padrões de LEDs de diagnóstico nas colunas de LED frontais 2 e 4 do Insertor ILK do ExacTrac.
Os sinais DIO simples nas colunas 1 e 3 não são objetos deste teste.
Os LEDs do ILK são identificados de 1 a 16:
LED

Peça

LED

Peça

1

EMO

9

MEL HW

2

DOOR

10

(reservado)

3

XR WARNING

11

(reservado)

4

XR EXPOSE

12

(reservado)

5

NoCollision

13

(reservado)

6

MEB TRT

14

MV IsOff

7

MEB CON

15

(reservado)

8

SYS OFF

16

(reservado)

Informações básicas sobre inspeção
Em condições normais, o sistema mostra apenas estados ILK válidos com LEDs apagados ou
verdes. Se ocorrer uma falha em um único hardware, o LED ILK relacionado ficará vermelho em
um ou ambos dos estados pretendidos, forçando o ILK a ficar sempre inativo.
Alguns intertravamentos podem mostrar um LED vermelho por um curto período de transição: o
botão de raios X do console do ExacTrac possui dois contatos de comutação que fecham um
após o outro quando o botão é pressionado. Se o botão for pressionado lentamente, o EXPOSE
ILK ficará vermelho e, em seguida, verde para a exposição. Outro exemplo é o controle manual
suspenso do ET: Se você pressionar apenas um botão, o ILK MEB_TRT ficará vermelho até que
os dois botões sejam pressionados. Esses efeitos de transição são normais e não são tratados
como erros.

Requisitos de inspeção
O erro é visível ao testar o status inativo:
• Testes de status inativo:
O erro mais sutil produz efeitos em um status inativo intencional. Nesse caso, o erro não altera o
comportamento de sistema, mas também deve ser verificado e removido durante esta inspeção.

Ferramentas necessárias para inspeção de ILK
• Qualquer dispositivo de câmera para observação dos LEDs do gabinete, como um laptop com
webcam.

Preparação da inspeção
• Alguns testes podem não ser aplicáveis por dependerem da configuração de sistema.
Identifique quais sinais do ILK não são usados na instalação e marque-os como N/A.
• Para alguns testes, é necessário operar dispositivos na sala de controle ou na sala de
tratamento enquanto os LEDs da placa frontal do ILK são observados. Configure a webcam ou
a camcorder na frente do Insertor ILK do ET para registrar o comportamento dos LEDs do ILK.
Grave os LEDs enquanto estiver na sala de controle ou na sala de tratamento e, em seguida,
revise a gravação.
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• O Linac deve estar online, visto que é uma fonte de sinais ILK, dependendo do tipo de Linac.

Inspeção do ILK e documentação
Execute o teste conforme descrito nas tabelas na página 422 e na página 423 e marque como
APROVADO ou REPROVADO nas colunas de resultado. A inspeção ILK será aprovada se todos
os testes aplicáveis na coluna de Resultado das tabelas abaixo forem aprovados.

Testes do ILK na eletrônica do rack
Os testes abaixo podem ser executados no rack ao conectar os cabos no Insertor ILK do ET. As
primeiras inspeções são executadas na frente do rack ao plugar os conectores e as pontes de
fios simples.
LED

Nome do ILK

Teste de desativação

1

EMO_Gd

Desconecte o conector
EXT ILK.

1

EMO_Gd

Desconecte o conector
Varian ILK.

5

No_COL

Desconecte o conector
Varian ILK.

14

Resultado: LED apagado

• Se o seu sistema tiver
um introdutor de extensão com status do feixe
de intertravamento do
ExacTrac, desconecte o
cabo de status do feixe.
• Se o seu sistema tiver
apenas um introdutor de
intertravamento do
ExacTrac, desconecte o
conector EXT ILK.

MV_IsOff

Testes do ILK na sala de tratamento
Para os testes a seguir, grave os LEDs e execute os testes na sala de tratamento. É necessário
executar o software do ExacTrac e inserir uma posição de fluxo de trabalho na qual o controle
manual suspenso do ExacTrac esteja ativado para conceder liberação de movimento do
usuário.
LED

Nome do ILK

Teste de desativação
com LED apagado

2a

DOOR

Abra a porta, caminhe pela barreira de luz, etc.

6b

MEB_TRT

Pressione APENAS a chave inferior na lateral posterior do controle manual
suspenso.

9c

MEL_HW

Etapas adicionais não são
necessárias.

Resultado: LED apagado

Os testes individuais podem ser marcados N/A (não aplicável) sob as seguintes condições de
configuração:
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a

Nenhuma chave de porta foi instalada.

b

Nenhum controle manual suspenso do ExacTrac foi instalado.

c

Nenhum controle suspenso Varian foi instalado.
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Testes do ILK na sala de controle
Para os testes a seguir, grave os LEDs e execute os testes na sala de controle. É necessário
executar o software do ExacTrac e inserir uma posição do fluxo de trabalho na qual os botões de
movimentação do Console do ExacTrac estejam ativados (para testes de LED 7) e na qual as
capturas de raios X sejam possíveis (para testes de LED 3 e 4).
LED

Nome do ILK

Teste de desativação

3a

XR_WARN

Saia da aba para aquisição de teste de raios X.

XR_EXP

Pressione o botão de exposição no Console do ET
enquanto ele NÃO estiver
ativado.

7c

MEB_CON

Pressione os dois botões
de movimento do Console
do ET enquanto eles NÃO
estiverem ativados.

8d

SYS_OFF

Etapas adicionais não são
necessárias.

4b

Resultado: LED apagado

Os testes individuais podem ser marcados N/A (não aplicável) sob as seguintes condições de
configuração:
a

Nenhum insertor ET DXR está montado no rack.

b

Nenhum console ET foi instalado.

c

Nenhum insertor ET COU1 está montado no rack.

d

Nenhum console ET foi instalado.
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22.5

Manuseio de equipamento danificado

22.5.1

Quando o sistema não deve ser utilizado

Dano detectado
Não utilize o sistema ou os componentes do sistema se:
• O cabo ou o plugue de alimentação estiver danificado ou desgastado.
• Ocorrer derramamento de líquido no sistema.
• O sistema não funcionar normalmente quando as instruções de operação são seguidas.
• Componentes do sistema tiverem sido derrubados ou o gabinete tiver sido danificado.
• Houver evidente diminuição do desempenho dos componentes do sistema, indicando a
necessidade de assistência técnica.
• Ocorrer vazamento de líquido do sistema.
• Houver emissão de fumaça pelo sistema.

Ação corretiva
• Desligue o sistema e desconecte-o imediatamente da rede elétrica.
• Entre em contato com o suporte técnico da Brainlab (consulte a página 13).
• Coloque um aviso adequado no equipamento, tal como “NÃO USAR”, para evitar que seja
usado inadvertidamente.
Aviso
O uso de um equipamento que foi considerado defeituoso durante uma inspeção
representa risco de lesão ao paciente.
Aviso
Se o transformador de isolamento apresentar falha no funcionamento, a resolução de
problemas poderá ser executada exclusivamente por pessoal qualificado.
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22.5.2

Devolução de equipamento danificado

Relatório de equipamento danificado
Qualquer dano em equipamentos deve ser imediatamente relatado ao suporte da Brainlab.
O suporte técnico da Brainlab solicitará as seguintes informações:
• O número de série do componente danificado (inscrito no componente)
• Descrição do problema

Reparo e substituição
O especialista de suporte da Brainlab
• Fornecerá o custo estimado para reparo ou substituição.
• Informará quando seu sistema deverá retornar à operação normal (normalmente, em um prazo
de 48 horas).

Removendo equipamento danificado
Somente remova componentes com defeito se receber instruções específicas do suporte técnico
da Brainlab.

Instruções de devolução
• Utilize material de embalagem adequado e embale e empacote apropriadamente cada
componente danificado em sua caixa original, na caixa do produto de reposição ou em uma
caixa adequada, para que ele não sofra danos adicionais.
• Preencha e devolva o formulário de Autorização de Devolução de Material (RMA) que foi
enviado por fax ou com a peça de reposição.
• Lacre a caixa adequadamente.
• Envie o produto danificado para um dos endereços de devolução. Se não tiver certeza sobre o
endereço de devolução, entre em contato com um especialista de suporte da Brainlab.

Endereços de devolução

Brainlab Logistikzentrum
Marsstr. 6a,
85551 Kirchheim-Heimstetten
Alemanha

Brainlab Inc.
RMA Dept.
3 Westbrook Corporate Center
Suite 400
Westchester, IL 60154
USA

Brainlab KK
RMA Dept.
Tamachi East Bldg. 2F,
3-2-16 Shibauram,
Minato-ku,
Tokyo 108-0023
Japão

Brainlab Ltd.
RMA Dept.
Unit 2102, 21/F, The Hennessy
256 Hennessy Road
Wan Chai
Hong Kong
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22.6

Integração do ExacTrac em rede (IEC 80001),
antivírus, I-help

22.6.1

Visão geral

Observações sobre segurança
Aviso
Garanta uma conexão em rede segura durante a transferência de dados de paciente e
durante o tratamento. As especificações mínimas da rede são definidas pela Brainlab.
Aviso
A Brainlab recomenda proteger o sistema com um antivírus de alta qualidade. A
organização responsável (p.ex., cliente) é responsável pela instalação e manutenção e
deve levar em conta as recomendações da Brainlab. Esteja ciente que se o antivírus não
estiver configurado de acordo com a recomendação da Brainlab, isto pode afetar
negativamente o desempenho do sistema, p.ex., varredura tempo real.
Aviso
Não instale hotfixes, etc., durante tratamentos e importação e exportação de dados.
Aviso
Instale somente versões de atualização dos fabricantes originais.
Aviso
Não transfira nem instale atualizações, hotfixes, etc., enquanto o ExacTrac estiver em uso.
Instale somente atualizações de segurança e atualizações cruciais. Nunca atualize um
driver de componentes de hardware.
Aviso
Depois da instalação do ExacTrac e do Linac, os dois sistemas devem ter endereços IP
estáticos dedicados. Não use endereços ID dinâmicos.
Aviso
A Brainlab recomenda aplicar Microsoft Updates (Atualizações da Microsoft) assim que
estiverem disponíveis. Somente atualizações de segurança e atualizações de sistema
operacional da Microsoft cruciais podem ser instaladas e não durante tratamento. A
Brainlab solicita agendamento de transferência e instalação durante o encerramento do
sistema. Nunca atualize um driver de componentes de hardware.
Aviso
Quando o ExacTrac está ligado a uma rede, um ambiente e conexão estável, confiável e
seguro é necessário para garantir um uso seguro e eficiente do sistema ExacTrac.
Problemas de rede durante a transferência de dados de paciente ou durante o tratamento
do paciente podem interromper o fluxo de trabalho e provocar uma repetição de partes do
tratamento, como aquisição de raios X para posicionamento do paciente.
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Integração padrão

Figura 171
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Integração Elekta

Figura 172

Introdução
As informações apresentadas a seguir são destinadas ao responsável pela segurança de TI/rede
médica do hospital, para que ele possa realizar as tarefas de acordo com as normas IEC
80001-1:2010 e IEC 60601-1:2005.
1. Escopo da conexão à rede de TI
O Sistema Brainlab pode carregar e salvar dados de imagens médicas a partir de sistemas de
arquivos, PACS ou modalidade. Os dados de paciente, incluindo deslocamento, aprovação de
feixe e imagens CBCT são transferidos via rede do ExacTrac para o Sistema R&V, Linac.
2. Características necessárias da rede de TI
O Sistema Brainlab transfere dados de imagens médicas entre sistemas na rede do hospital, que
incluem normalmente Sistemas R&V, modalidades e sistemas de armazenamento de arquivos. O
tamanho médio de um conjunto de dados de imagens médicas transferido através da rede é de
100 a 500 MB.
Opcional:
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• O gerenciamento de usuário é obtido juntando o Sistema Brainlab ao domínio do hospital.
• A Brainlab oferece suporte de sistema remoto que requer acesso à Internet.
3. Configuração necessária da rede de TI
O Sistema Brainlab requer permissões de firewall para os serviços listados no ponto 4 abaixo.
4. Especificações técnicas da conexão de rede, incluindo especificações de segurança
O Sistema Brainlab inclui as seguintes conexões de rede:
4.1 Conexão física ao Sistema Brainlab
O sistema é conectado à rede de TI com uma conexão 10/100/1000 Base-T.
• A velocidade recomendada é 1 Gbit. A velocidade mínima é 10 Mbit.
• A latência da rede deve ser inferior a 100 ms.
• A rede deve ser totalmente comutada.
4.2 Conexão lógica entre o Sistema Brainlab e Sistema R&V/Sistema de Planejamento/PACS/
Modalidade
• Protocolos: Query-Retrieve e Push DICOM
• Portas: 104/TCP/entrada- + saída, 11112/TCP/entrada- e saída
4.3 Conexão lógica entre o Sistema Brainlab e outros Sistemas Brainlab ou armazenamento de
arquivos do hospital
• Protocolos: CIFS
• Portas: 445/TCP/entrada- + saída
4.4 Conexão lógica entra o Sistema Brainlab e o controlador do domínio do hospital
• Protocolos: Microsoft-DS, Kerberos, LDAP, DNS
• Portas: 445/TCP/UDP/saída, 88/TCP/UDP/saída, 389/UDP/saída, 53/TCP/UDP/saída
4.5 Conexão lógica entre o Sistema Brainlab e o suporte da Brainlab
• Protocolos: iHelp (Axeda)
• Portas: 443/TCP/saída para: support.brainlab.com, gas-aus.axeda.com, ghjap1.axeda.com,
ghsj1.axeda.com, ghsom1.axeda.com, ghuk1.axeda.com
4.6 Conexão lógica entre o Sistema Brainlab e os computadores do cliente
• Protocolo: VNC
• Porta: 5900/TCP/entrada
4.7 Conexão lógica entre o Sistema Brainlab e outro Linac (Varian)
• Protocolo: Interface de Dispositivo Auxiliar (ADI - Auxiliary Device Interface)
• Porta: 56050/TCP/entrada- e saída
4.8 Conexão lógica entre o Sistema Brainlab e outro Linac (Elekta)
• Protocolo: Protocolo Elekta
• Porta: 135, 1801, 2101 /TCP/entrada- e saída
5. Fluxo de informações pretendido entre o Sistema Brainlab e a rede de TI
O Sistema Brainlab consiste tipicamente do seguinte fluxo de informações:
5.1 Autenticação de usuário
A autenticação de usuário no Sistema Brainlab é processada com a ajuda de contas de usuário
locais ou do controlador de domínio do hospital.
5.2 Carregamento de dados de imagens médicas
Os dados de imagens médicas são transferidos através de C/R ou Push DICOM entre o Sistema
R&V/Sistema de Planejamento/PACS/Modalidade, bem como do compartilhamento de rede (do
hospital).
5.3 Armazenamento de dados de imagens médicas modificadas
Os dados de imagens médicas modificadas são armazenados nos discos rígidos locais ou
compartilhamento de rede de hospital.
5.4 Aprovação de fusão
O sistema ExacTrac pode ser acessado remotamente via VNC para aprovação de fusões.
5.5 Posicionamento de paciente e aprovação de feixe
O ExacTrac e o Linac comunicam-se internamente para posicionamento do paciente e
aprovação de feixe.
5.6 Suporte remoto pela Brainlab
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O suporte remoto para o Sistema Brainlab requer uma conexão aos servidores de suporte da
Brainlab.
6. Situação perigosa resultante de uma falha de rede de TI
Uma falha da conexão da rede de TI pode fazer com que o tratamento não possa ser continuado
ou deva ser repetido. Isto pode levar a aquisição desnecessária de imagens kV do paciente.
7. Descrições técnicas e manuais técnicos
Os seguintes documentos estão disponíveis mediante solicitação:
7.1 Manual de pré-instalação
7.2 Declarações FDA e CE
7.3 Declarações de conformidade com DICOM: http://www.brainlab.com/dicom
8. Configurações recomendadas do produto
O Sistema Brainlab será instalado e configurado de acordo com as necessidades do cliente pelo
engenheiro de serviço da Brainlab. As modificações subsequentes podem afetar a segurança e
eficácia do produto.
9. Incompatibilidades e restrições conhecidas
O Sistema Brainlab requer uma rede que suporte IPv4 e não é compatível com IPv6.
10. Ações corretivas e devoluções do produto
A Brainlab informará todos os clientes em caso de anomalias identificadas.
11. Comunicados de cibersegurança
A Brainlab informará todos os clientes em caso de problemas de cibersegurança identificados e
fornecerá atualizações de software em conformidade.
12. Informações gerais de acordo com a 3ª edição da norma IEC 60601-1, §14.13 (Conexão de
Sistemas Eletromédicos Programáveis - PEMS - por ACOPLAMENTO DE REDE/DADOS a
outros equipamentos)
Conectar o Sistema Brainlab a redes que incluem outro equipamento pode resultar em riscos não
identificados para pacientes, operadores ou terceiros. A organização responsável deve identificar,
analisar, avaliar e controlar esses riscos. Alterações subsequentes na rede podem introduzir
novos riscos e requerem análise adicional. Alterações na rede incluem:
• Alterações na configuração da rede
• Conexão de itens adicionais à rede
• Desconectar itens da rede
• Atualizar equipamento conectado à rede
• Modernizar equipamento conectado à rede
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22.6.2

Antivírus

Requisitos
•
•
•
•

Não atualize o software antivírus durante tratamento.
O antivírus não deve executar uma análise do disco rígido durante tratamento.
Não use o antivírus em um modo de alta segurança durante tratamento.
Durante varreduras na pasta do ExacTrac (D:/Brainlab e E:/Patient), não exclua nem
coloque nenhum arquivo em quarentena.
• Os antivírus são permitidos somente quando o ExacTrac 6.x é usado.

Antivírus testados
O sistema é testado com os seguintes antivírus:
• Endpoint Security (Kaspersky Lab)
• Endpoint Protection (Symantec)
• Antivirus Cliente (G Data Software AG)
• Antivirus Premium (Avira Operations GmbH & Co. KG)

Outros antivírus
Se forem usados outros antivírus, o hospital é responsável pela avaliação e uso do antivírus. A
Brainlab recomenda não usar esses antivírus quando se usa o ExacTrac.
A Brainlab recomenda proteger o sistema com um antivírus de alta qualidade. A organização
responsável (p.ex., cliente) é responsável pela instalação e manutenção e deve levar em conta
as recomendações da Brainlab. Esteja ciente que se o antivírus não estiver configurado de
acordo com a recomendação da Brainlab, isto pode afetar negativamente o desempenho do
sistema, p.ex., varredura tempo real.
O antivírus pode influenciar o desempenho do sistema. Assim sendo, o antivírus deve ser
configurado de tal forma que nenhuma atualização, nenhuma verificação do sistema ou carga de
trabalho especial seja executada durante o uso do ExacTrac, especialmente durante tratamento.
São permitidos somente verificações de rede se tiverem uma influência em diferentes tarefas de
comunicação, incluindo carregamento/gravação de dados de pacientes.

Configuração
A Brainlab recomenda:
• Configure o software para que não modifique:
- D:\Brainlab
- E:\
- F:
- C:\PatientData
- D:\PatientData
- D:\RVExport\
- F:\PatientData
• Desative quaisquer outras funcionalidades do software antivírus, tais como verificadores de
navegador/e-mail, firewall adicional, etc.
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22.6.3

iHelp

Informações gerais
O cliente iHelp é uma ferramenta de software fornecida pela corporação Axeda instalada em
sistema de cliente, permitindo aos funcionários da Brainlab acessar esses sistemas. Esta
ferramenta pode ser usada para fornecer suporte e verificações iniciais do sistema em caso de
danos no sistema, etc.
Aviso
Você deve sempre autorizar toda e qualquer sessão para controle remoto na estação de
trabalho ExacTrac quando o suporte da Brainlab solicita um acesso remoto via iHelp.
Aviso
iHelp deve ser configurado para início manual. Não inicie o iHelp automaticamente.
Aviso
Não use o iHelp enquanto estiver usando o ExacTrac, especialmente durante tratamento.
Aviso
Você deve supervisionar o sistema ExacTrac enquanto a conexão remota está ativa e o
iHelp está funcionando. Você deve parar o aplicativo iHelp imediatamente depois da
sessão de controle remoto.

Problemas de segurança
•
•
•
•

Conexão criptografada SSL entre o Cliente e o Suporte
O iHelp deve ser ativado no Cliente para permitir o acesso da Brainlab
Nenhum dado de paciente é transferido, apenas capturas de tela
O Suporte vê a mesma tela que o cliente, nenhum acesso oculto é possível

Requisitos:
• Porta 443 aberta no Firewall
• Porta alternativa 17002
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23 ALGORITMOS
23.1

Calibração

Calibração do isocentro
A determinação da posição do isocentro do Linac é uma calibração importante e obrigatória. Essa
posição é a base para todos os cálculos do ExacTrac. Todas as distâncias são exibidas em
relação a esse ponto. Ao utilizar o fantoma de calibração do isocentro, o ponto de origem é
definido com a ajuda dos lasers de parede. Opcionalmente, usando a Radiation Isocenter
Calibration, o resultado de um teste de Winston-Lutz pode ser aplicado à posição do isocentro,
melhorando ainda mais a precisão do sistema. A partir desse ponto, o sistema conhece
exatamente o alinhamento geométrico do Linac e da mesa do paciente em relação ao sistema de
câmeras de infravermelho. Dessa forma, é possível posicionar pacientes para tratamento com a
precisão mais alta.

Detecção de esfera
Os marcadores dentro do fantoma de calibração do ExacTrac X-ray são projetados como
círculos escuros sobre os painéis planos. Eles são localizados com base em suas características
de distribuição de gradiente. Portanto, não é necessário ver o círculo completo. O tamanho e a
geometria conhecida dos anéis são levados em consideração para localizá-los individualmente.
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23.1.1

Calibração de Raios X

Informações gerais
O posicionamento exato de pacientes durante a radioterapia é essencial para um tratamento de
alta precisão. A radioterapia extracraniana depende amplamente dos marcadores de pele para o
posicionamento do paciente. Erros de grande magnitude podem ocorrer devido ao deslocamento
de pele e a grandes distâncias entre os marcadores e o isocentro. Um método baseado em raios
X para melhorar a posição do paciente é descrito a seguir.

Suposições
Dois tubos de raios X com propriedades de mapeamento conhecidas são montados na área de
tratamento.
• Dois painéis planos são montados acima do Linac. As relações espaciais entre os tubos de
raios X e os painéis planos são conhecidas.
• Duas imagens de raios X (uma para cada tubo) são adquiridas da região do isocentro de um
paciente pré-posicionado.
• Essas imagens são comparadas com duas imagens de raios X simuladas. As imagens
simuladas são DRRs, geradas de dados de tomografia.
• A posição do paciente está correta quando há correspondência entre as estruturas ósseas das
imagens de raios X e as DRRs.
• Se não houver correspondência, será necessário mudar a posição do paciente para se obter
uma correspondência.
• Essa mudança pode ser calculada sem a aquisição de novas imagens de raios X.

Procedimento
Primeiro, as propriedades de mapeamento dos tubos de raios X para os painéis planos devem
ser determinadas por meio de calibração. A Brainlab utiliza um modelo de câmera do tipo “pin-hole” para cada tubo de raios X, devido à sua simplicidade e bom nível de comparação com a
realidade.
• No modelo de câmera “pin-hole”, a posição projetada de um ponto com coordenadas é dada
pela seguinte fórmula:

p11 x + p12 y + p13 z + p14
=u
p31 x + p32 y + p33 z + p34
p21 x + p22 y + p23 z + p24
=v
p31 x + p32 y + p33 z + p34
• Calibração significa a determinação dos parâmetros desconhecidos.
• Durante a calibração, um fantoma de calibração é colocado na mesa. Vários marcadores de
calibração em forma de anel estão integrados ao fantoma, com posições espaciais
conhecidas.
• Um segundo conjunto de marcadores reflexivos no fantoma de calibração (visíveis para o
sistema de câmeras de infravermelho) permite que o posicionamento do fantoma seja
determinado em relação ao sistema de coordenadas do Linac.
• Uma imagem de raios X do fantoma de calibração é adquirida para cada tubo. Isso produz
imagens nas quais os marcadores de calibração são claramente visíveis. Uma detecção de
marcador robusta determina suas posições com precisão de subpixel. Você pode ver uma
imagem simulada do fantoma mostrada na Figura 173.
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Posições de marcadores em um painel plano

Figura 173
• O conjunto de posições 3D e 2D correspondentes dos marcadores de calibração pode ser
utilizado para formar equações para os parâmetros de projeção desconhecidos do modelo da
câmera “pin-hole”.
• Os parâmetros mencionados são determinados pela resolução de um problema de
minimização para os erros de projeção. Esse problema de minimização é eficientemente
solucionado pelo uso de técnicas padrão.
• Como o modelo de câmera “pin-hole” (uma para cada tubo de raios X) agora é conhecido, ele
pode ser utilizado para gerar as imagens DRR, a fim de compará-las com as imagens de raios
X do paciente e para corrigir o posicionamento do paciente, se necessário.
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Geometria de aquisição de imagens

23.2

Geometria de aquisição de imagens

Informações gerais
Para correção da posição do paciente baseada em raios X, duas imagens de raios X são
adquiridas de um tubo de raios X localizado no piso para o painel plano. Todos os parâmetros
individuais de um sistema são medidos durante o teste de aceitação da instalação e são
verificados novamente em cada calibração do sistema.

Figura 174

Figura 175
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23.3

Localização de alvo baseada em marcadores
implantados

23.3.1

Visão geral

Informações gerais
Os marcadores fiduciais rádio-opacos implantados são usados para facilitar o posicionamento do
paciente para tratamentos de radioterapia em regiões do corpo em que é provável que ocorra o
movimento do volume-alvo devido ao deslocamento de órgãos internos. Os marcadores
implantados são usados como substitutos do alvo real.
A localização de alvo baseada em implantes abrange as seguintes etapas:
• Implantação de marcadores perto do alvo
• Aquisição de uma sequência de dados de tomografia usada para planejamento do tratamento
• Identificação dos implantes na sequência de dados de tomografia
• Detecção de implantes em imagens de raios X adquiridas durante a sessão de tratamento e
correspondência entre os implantes detectados e o padrão de implante, conforme definido na
sequência de dados de tomografia
• Cálculo da posição do alvo com base na fusão entre os implantes definidos na tomografia e
detectados na imagem de raios X
Veja nas duas próximas seções uma descrição detalhada das duas últimas etapas.
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23.3.2

Reconstrução das localizações dos marcadores implantados

Informações gerais
Os marcadores definidos no conjunto de dados de tomografia fornecem a base para a fusão de
marcadores implantados. Por meio da definição dos marcadores implantados no conjunto de
dados de tomografia usando coordenadas 3D (xiideal, yiideal, ziideal), a localização original do
marcador implantado é definida.

Projeção de marcador no painel plano
Quando os parâmetros de calibração de raios X do sistema são conhecidos é possível estimar
uma projeção desses marcadores 3D no plano da superfície de cada painel plano. Os planos de
superfície são iguais aos planos de projeção dos feixes de raios X reais de cada tubo de raios X
correspondente. Devido a este fato, a localização de cada marcador 3D pode ser projetada em
uma localização de marcador 2D por plano de superfície (u1ideal, v1ideal) e (u2ideal, v2ideal).
As características de projeção conhecidas de cada imagem de raios X são utilizadas para
determinar quais posições de marcadores 2D em potencial podem ser reconstruídas para
posições 3D. Portanto, duas posições possíveis (u1real, v1real) e (u2real, v2real) permitem uma
projeção inversa das duas coordenadas 2D para uma posição de marcador 3D. Isto é possível
quando as coordenadas 2D são direcionadas para o mesmo ponto.

Flat Panel 2
Flat Panel 1
Implanted Marker
(u2ideal, v2ideal)

Implanted Marker
(u1ideal, v1ideal)

Implanted Marker
(x1ideal, y1ideal, z1ideal)
Tube 2

Tube 1
Figura 176
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Determinação das posições de marcadores 3D
Flat Panel 2
Flat Panel 1
Implanted Marker
(u1real, v1real)

Implanted Marker
(u2real, v2real)

Isocenter

Minimum
distance

Tube 1

Reconstructed Implanted Marker
(xireal, yireal, zireal)
Tube 2

Figura 177
A localização determinada do marcador 3D é representada pela interseção das linhas de
projeção de dois possíveis marcadores 2D. Devido ao fato de que as estruturas aparecem
embaçadas nas imagens de raios X e que as duas imagens não são adquiridas exatamente ao
mesmo tempo, a interseção dos feixes não é perfeita.
Para manter a capacidade de reconstrução das posições dos marcadores 3D, a distância mínima
entre os dois feixes é determinada. Essa é uma linha perpendicular aos dois feixes. Se o
comprimento dessa linha for menor que cinco milímetros, o software aceitará esses dois feixes
como parte de um único ponto.
A posição reconstruída do marcador 3D (xIreal, yIreal, zIreal) é então determinada como o ponto
médio entre os dois feixes.
Todos os possíveis pontos 2D que não puderem ser reconstruídos para uma posição 3D serão
descartados.
Quando todas as posições 3D forem determinadas, elas serão comparadas às posições dos
marcadores implantados definidas na sequência de tomografias. O sistema determina em quais
posições de marcadores em potencial pode haver correspondência do modelo dos marcadores
da sequência de tomografias.
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23.3.3

Determinação da posição do alvo

Precisão
A localização de alvo baseada em implante permite uma definição de alvo precisa, desde que a
posição de cada marcador individual relativa ao alvo permaneça inalterada entre a aquisição da
sequência de dados de tomografia usada para o planejamento do tratamento e o tratamento real,
quando as imagens de raios X são adquiridas para posicionamento do paciente.
Por outro lado, é possível que ocorra um deslocamento de marcador, devido à migração de um
marcador e/ou à deformação ou rotação de tecidos na região do alvo, alterando a posição de um
ou de vários marcadores em relação ao alvo. Qualquer deslocamento de marcador após a
aquisição de tomografia pode ter impacto significativo no cálculo da posição de tratamento,
potencialmente resultando em uma posição incorreta do paciente e, consequentemente, na
irradiação de um volume-alvo diferente do planejado.
Isto se deve ao fato de que o deslocamento entre os marcadores visíveis na sequência de dados
de tomografia e os marcadores visíveis nas imagens de raios X resultará em imprecisões de
correspondência durante o alinhamento da configuração de marcadores detectados por raios X à
configuração de tomografia. Os deslocamentos de marcadores também podem causar o
alinhamento incorreto dos marcadores implantados das imagens de raios X aos marcadores da
sequência de dados de tomografia.
As considerações acima se aplicam aos dois algoritmos de correspondência aplicados pelo
ExacTrac, a correspondência isométrica e a correspondência de centros de gravidade.
Entretanto, a precisão da definição de alvo das duas correspondências depende de condições
exatas e pode ser diferente. Os dois métodos, bem como suas limitações, são descritos nas
seções correspondentes, apresentadas a seguir.

Correspondência isométrica
A correspondência isométrica é o método padrão do ExacTrac para correspondência de
marcadores implantados para posicionamento e verificação e é aplicada para todos os padrões
de marcadores que contêm pelo menos dois marcadores longos ou três marcadores curtos. O
sistema sobrepõe o padrão de marcadores das imagens de raios X sobre os marcadores
definidos na tomografia, utilizando uma correspondência de mínimos quadrados. Diversos
padrões de correspondência, incluindo limites de translação e rotação de padrões, são aplicados,
com o objetivo de eliminar resultados de correspondência inválidos. Se as tolerâncias forem
excedidas ou se nenhuma correspondência for encontrada, a correspondência isométrica falhará.
A correspondência isométrica proporciona uma transformação 6D (i.e., translação e rotação) para
a posição do alvo. Como consequência, o impacto de erros de correspondência no desvio da
posição calculada em relação à posição real do alvo é tipicamente ampliado por uma grande
distância entre o alvo e o centro de gravidade do padrão do marcador implantado (veja a imagem
mostrada a seguir).
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②

①

③

⑤

④
Figura 178
Nº

Descrição

①

Configuração inicial dos marcadores, conforme detectada pelos dados de tomografia.

②

Configuração dos marcadores após a migração dos marcadores M1 e M2 para as novas
posições M1' e M2', conforme detectado pela imagem de raios X.

③

O software procura estabelecer a correspondência entre os marcadores originais na tomografia (pretos) e os marcadores detectados pela imagem de raios X (vermelhos). O resultado é uma fusão de melhor acerto.

④

Efeito da migração de marcadores na posição do isocentro caso o isocentro esteja próximo do centro de gravidade dos marcadores implantados.

⑤

Efeito da migração de marcadores na posição do isocentro caso o isocentro esteja longe
do centro de gravidade dos marcadores implantados.

Portanto, sempre que possível, os marcadores devem ser implantados no entorno próximo do
alvo e, em condição ideal, de maneira que o centro de gravidade de todos os marcadores
implantados coincida com a posição do alvo.
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⑥

⑦
Figura 179

Nº

Descrição

⑥

Posição ideal dos marcadores, circundando o alvo e o isocentro.

⑦

Posição não ideal dos marcadores, intensificando as consequências dos efeitos descritos.

Um padrão de marcador não adequado poderá resultar na falha de uma correspondência
isométrica se, por exemplo, um marcador se deslocar para muito longe ou tiver sido
incorretamente trocado por outro marcador, ou se o padrão do marcador estiver distorcido.
Em caso de falha de uma correspondência isométrica, duas opções estão disponíveis:
• Correspondência de centros de gravidade, como alternativa para a correspondência
automática, ou
• Outra correspondência isométrica, com alinhamento manual de marcadores, usando Shift
Pattern.
Para a segunda opção, realize uma fusão manual. Clique primeiro em Reset Pattern e depois
em Shift Pattern para mover o padrão de marcador para sua posição final aproximada. A
localização precisa pode então ser executada para cada marcador.

Correspondência de centros de gravidade
A correspondência de centros de gravidade é o método usado pelo ExacTrac para estabelecer a
correspondência entre padrões de marcadores implantados que contêm mais que um marcador
longo ou dois marcadores curtos. Além disso, a correspondência de centros de gravidade é
aplicada, por solicitação do usuário, após a falha de uma correspondência isométrica durante o
processo de posicionamento e verificação.
A correspondência de centros de gravidade proporciona uma transformação 3D (i.e., apenas
translação) para a posição do alvo. Portanto, diferentemente do que ocorre para uma
correspondência isométrica, erros de correspondência não são ampliados por uma grande
distância entre o alvo e o centro de gravidade do padrão de marcador implantado.
Por outro lado, no caso de rotações reais da região-alvo, estas não são compensadas por uma
correspondência de centros de gravidade e, como ocorre para rotações virtuais pela
correspondência de erros de uma correspondência isométrica, o desvio do alvo é ampliado por
uma longa distância entre o alvo e o centro de gravidade do padrão de marcador implantado.
Se a correspondência de centros de gravidade for baseada em um único marcador longo, não
haverá medidas disponíveis para detectar um possível deslocamento do marcador, pois os
critérios relacionados à posição relativa dos marcadores implantados não poderão ser aplicados.
Se o marcador tiver sido deslocado, o centro de gravidade irá mover-se na mesma direção.
Assim, o deslocamento da correção é potencialmente baseado no deslocamento do marcador e
não em qualquer movimentação de órgãos.
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Aviso
Verifique se os marcadores implantados apresentam correspondência correta nas duas
sequências de imagens. Se uma correspondência de centro de gravidade tiver sido
utilizada, a correspondência pode não estar correta, pois o padrão de correspondência em
cada caso não precisa necessariamente ser coincidente. A correção consiste apenas em
translações; rotações não são avaliadas.

Cenários de ambiguidade de correspondência
No caso de cenários de ambiguidade de correspondência, o deslocamento de um ou de vários
marcadores pode até resultar em uma atribuição incorreta entre marcadores de raios X e de
tomografia individuais. Um cenário de ambiguidade de correspondência significa que é possível
realizar mais que uma correspondência como precisão semelhante. Estas são algumas razões
para a ocorrência de cenários de ambiguidade de correspondência:
• Marcadores implantados que estão visíveis nas imagens de raios X, mas não são
selecionados pelo usuário para fazer parte da configuração de marcadores na sequência de
dados de tomografia.
• Um cenário em que os dois padrões específicos de marcador 2D permitem mais que uma
configuração de marcador 3D geometricamente correta (ambiguidades).
Para uma correspondência isométrica, qualquer correspondência ambígua causará uma falha de
detecção se o desvio do alvo entre as correspondências ambíguas exceder um determinado
valor. Isto ocorre porque os desvios entre as posições-alvo de resultados de correspondência
ambíguos dependem da distância entre o alvo e o centro de gravidade do padrão de marcador
implantado, conforme explicado acima.

Detecção automática de marcador
O ExacTrac executa as seguintes etapas para detectar marcadores fiduciais implantados na
imagem de raios X:
• Um núcleo de detecção de marcador especial é aplicado às imagens. Esse filtro avalia a
probabilidade de cada pixel ser parte de um marcador implantado e produz uma imagem
intermediária.
• As imagens intermediárias são processadas por um algoritmo de crescimento de região, para
localizar áreas conectadas pertencentes ao mesmo marcador fiducial.
• As dez posições de marcadores fiduciais “mais prováveis” são extraídas de cada uma das
duas imagens.
As características de projeção conhecidas de cada imagem são utilizadas para determinar quais
posições de marcadores 2D em potencial podem ser reconstruídas para posições 3D. Para
conseguir isso, o ExacTrac verifica quais linhas de projeção de uma imagem fazem intersecção
com as linhas de projeção da outra imagem. Os pontos 2D que não puderem ser reconstruídos
para uma posição 3D são descartados.
Quando todas as posições 3D forem determinadas, elas serão comparadas às posições dos
marcadores implantados definidas na sequência de tomografias. O sistema determina em quais
posições de marcadores em potencial pode haver correspondência do modelo dos marcadores
da sequência de tomografias. Todas as posições adicionais (falso positivo) são descartadas e
apenas os marcadores reais são mantidos.
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23.4

Fusão de imagens (Raios X - DRR)

Informações gerais
Duas imagens de raios X de um paciente pré-posicionado (por exemplo, via marcadores de pele)
são fornecidas. As propriedades de mapeamento do sistema de câmera de infravermelho são
conhecidas (calibração de câmera) e podem ser prontamente utilizadas.
Duas DRRs são calculadas a partir da tomografia de planejamento. A posição da TC no sistema
de coordenadas do Linac corresponde à posição esperada do paciente com base no sistema de
infravermelho. Dessa posição da TC, uma DRR correspondente a cada tubo de raios X é
calculada utilizando os parâmetros de mapeamento desse tubo de raios X.
Se o paciente já está na posição esperada, as imagens de raios X e as DRRs exibem as mesmas
estruturas ósseas nos mesmo locais.
Se o paciente não está na posição esperada, as mesmas estruturas ósseas são visíveis em
diferentes locais. Nesse caso, é necessário determinar uma mudança no posicionamento do
paciente, para que, após a mudança, duas novas imagens de raios X correspondam às DRRs.
O software utiliza uma pré-fusão baseada em três graus de liberdade, que leva em consideração
apenas o deslocamento, e depois faz o ajuste fino do registro utilizando seis graus de liberdade,
que também levam em consideração a rotação.

Registro de imagens 2D/3D com o ExacTrac

Figura 180

Três graus de registro de liberdade
Apenas um deslocamento 3D para o paciente deve ser determinado a partir dos dois
deslocamentos 2D que são necessários para determinar a correspondência das imagens. Essa é
uma tarefa de menor importância, pois as relações espaciais e os fatores de zoom entre os tubos
de raios X e o paciente são conhecidos.
Raios X, DRR e imagens fundidas:

Raios X (tubo 1)
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DRR (tubo 1)

Raios X + DRR (1)

Manual do Usuário Clínico Rev. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5

ALGORITMOS

Raios X (tubo 2)

DRR (tubo 2)

Raios X + DRR (2)

O ExacTrac deve então executar (automaticamente) a correspondência entre as imagens de
raios X e DRR.
Uma medida de similaridade é otimizada para cada par de imagens, pelo deslocamento das
imagens uma em relação à outra. Essa medida de similaridade baseia-se principalmente nas
bordas e oferece uma alta resposta se bordas fortes estiverem visíveis no mesmo local. As
bordas que não correspondem a ossos, tais como os artefatos de grade e a borda do campo de
visão nas imagens de Raios X, não possuem contrapartes na outra imagem e, portanto, têm
pouca influência na medida de similaridade.
A figura a seguir (Figura 181) exibe a resposta da medida de similaridade para diferentes
deslocamentos. Um máximo forte indica a posição de correspondência correta.

Similaridade para vários deslocamentos 2D

Figura 181
O método de otimização utilizado para localização do máximo da medida de similaridade é muito
rápido, preciso e robusto. Ele é insensível a espúrios máximos e pode até mesmo corrigir
deslocamentos iniciais muito grandes. Diversos experimentos evidenciaram que até mesmo
imagens de raios X/DRR de qualidade muito baixa podem ser registradas.

Seis graus de registro de liberdade
Para executar um registro que leve em consideração a posição e também a orientação do
paciente, um registro 6DOF deve ser utilizado. Aqui, algumas centenas de DRRs devem ser
renderizadas a partir de posições diferentes e orientações, para localizar o melhor resultado.
Para calcular o registro de forma eficaz, é utilizado um método de renderização de DRR, rápido e
de alta qualidade.
Para comparar imagens de raios X e DRR, a mesma medida de similaridade é utilizada para a
fusão 3DOF. Em contraste com outros métodos de registro 6DOF, essa medida de similaridade
não é baseada em recurso utilizando referências anatômicas; ela é baseada em imagem e opera
diretamente nos valores de pixel das imagens.
A parte restante do algoritmo de registro 6DOF é um método de otimização eficiente, que exige o
mínimo possível de comparações de imagens. Portanto, a Brainlab utiliza um algoritmo com
convergência quadrática. Para fornecer o algoritmo de otimização com um bom valor inicial, a
fusão 3DOF é utilizada.
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Fatores que influenciam o registro de imagens
Componente
do registro

Descrição

As imagens de raios X são
adquiridas durante o posiImagem de raios cionamento do paciente.
X
Elas podem ser influenciadas antes, durante e após
a aquisição.

Fatores de influência

Descrição

Configurações de
energia de raios X
(kV/mAs)

As configurações de
energia influenciam o
contraste das imagens de
raios X. O contraste apropriado da área de interesse otimiza o registro da
imagem.

Configurações de
contraste

O filtro CLAHE (controle
deslizante de contraste)
pode ser usado para otimização manual do contraste na imagem bruta
adquirida.

Calibração de imagens de correção
por raios X

Consulte a página 357.

Algumas peças do Linac,
como o gantry ou os geradores de imagens de
portal, podem estar no
campo de aquisição de
Visualização obstruíimagens de raios X do
da
ExacTrac e, portanto,
têm o potencial de obstruir a visualização de
estruturas relevantes nas
imagens de raios X.

Imagens de
DRR

Medida de similaridade
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Quando o parâmetro do
sistema (da calibração de
raios X) e a posição do alvo
(do plano de tratamento)
são conhecidos, as DRRs
podem ser calculadas
usando a sequência de dados de tomografia.

Calibração de raios
X

Consulte a página 332.

Tomografia

Consulte a página 100.

Configurações de
DRR

Consulte a página 155.

Volume de interesse

Consulte a página 156 ou
a página 227.

Região de interesse

Consulte a página 227.

A medida de similaridade
não pode ser alterada. O
Calcula a similaridade entre
Coeficiente de corre- coeficiente de correlação
uma imagem de DRR e
das imagens de gradienlação
uma imagem de raios X.
te é calculado em todos
os casos.
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Componente
do registro

Otimizador

Descrição

O otimizador melhora o resultado da fusão de imagens.
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Fatores de influência

Descrição

O desempenho do algoritmo de registro (fusão
de imagens) é otimizado
com melhores posições
iniciais (consulte a página
457).
O otimizador UOBY- * consulte Powell, M. J.
QA* (otimização irD. (Dezembro de 2000).
restrita por aproxi“UOBYQA: unconstrained
mação quadrática) é optimization by quadratic
utilizado
approximation” (Report).
Departamento de Matemática Aplicada e Física
Teórica, Universidade de
Cambridge. DAMTP
2000/NA14. Recuperado
em 06/04/2015
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Correção de imagem por raios X

23.5

Correção de imagem por raios X

Informações gerais
Durante a aquisição de imagens de correção por raios X, diversos tipos de imagens são
armazenados, conforme explicado a seguir.

Imagens em branco
Para os dois painéis planos, cinco imagens devem ser adquiridas durante a aquisição de
imagens de correção por raios X. A exposição dessas imagens deve estar entre 15% e 30%.
Para cada painel plano, calcula-se a média das cinco imagens em branco para uso futuro.

Imagens de compensação
As imagens de compensação levam em consideração o nível de escuro atual de cada pixel do
painel plano. Como resultado, as imagens são lidas do detector sem exposição de raios X. Para
reduzir o nível de ruído, um grande número de imagens de compensação é lido, e sua média é
calculada.

Imagens de ganho
Imagens de ganho são necessárias para homogeneizar diferentes sensibilidades de pixel dentro
de cada imagem de raios X. Imagens de ganho são calculadas com a ajuda de imagens de
compensação e de imagens em branco. Durante a aquisição de imagens de correção por raios X
(consulte a página 355), cinco imagens em branco são adquiridas para cada detector. O software
calcula a média dessas imagens e determina a mediana da imagem gerada. Os pixels das
imagens de ganho são então calculados pela fórmula:

pixel gain = medianwhite

65535
pixelwhite − pixeloffset

Imagens com pixels inválidos
Com a ajuda de imagens com pixels inválidos, os defeitos no painel plano podem ser corrigidos.
Durante a aquisição de raios X, os pixels marcados nas imagens com pixels inválidos são
interpolados a partir do valor médio dos oito pixels adjacentes na imagem de raios X.

Tamanho do campo de raios X
O tamanho do campo do tubo de raios X Varian Rad 21 G-892 é de 430 mm x 430 mm, sem
colimador, a 1.000 mm de distância e um ângulo-alvo (ângulo do feixe) de 12°.
O tamanho final do campo com colimador depende da instalação. A área máxima usada do
painel plano é de 27 cm x 27 cm após a instalação.
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23.6

Janelamento

Informações gerais
Com a função de janelamento é possível alterar as configurações de janelamento das imagens
atualmente exibidas. Isso permite a distribuição variável de níveis de cinza sobre o intervalo
completo das informações de densidade medidas, de forma que a visibilidade ou o contraste das
estruturas possam ser removidos.
Durante a aquisição de tomografias para diagnóstico, as informações de densidade são avaliadas
em Unidades Hounsfield (HU) internacionais, com escala de -1.024 a 3.071. Esta escala é
definida como 0 para água (1,0 g/cm3) e -1.000 para ar. Durante aquisições de tomografias
neurológicas, um nível de 40 HU e uma largura de 100 HU são normalmente usados para
contraste de tecidos cerebrais.

Parâmetros de janelamento

Figura 182
• Left define a menor Unidade de Hounsfield (HU) utilizada para janelamento. Todos os valores
menores que Left são exibidos em preto.
• Right define a maior HU utilizada para janelamento. Todos os valores maiores que Right são
exibidos em branco.
• Level define o valor entre os limiares esquerdo e direito. O aumento ou a diminuição do valor
de Level também altera os limiares esquerdo e direito.
• Width define a diferença entre os limiares esquerdo e direito. Quando se aumenta a largura,
os valores esquerdo e direito se expandem para cada lado. Quando se diminui a largura, os
valores esquerdo e direito se aproximam do valor de Level de cada lado.
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Janelamento
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24 RESOLUÇÃO DE
PROBLEMAS DO
EXACTRAC
24.1

Aumentando a qualidade de imagens de raios X

Informações gerais
Para aumentar a qualidade da imagem, é importante que as configurações do gerador de raios X
e as configurações da barra deslizante de contraste do ExacTrac sejam utilizadas de forma
apropriada.
Dependendo da configuração do sistema, você pode modificar as configurações do gerador
usando o console de raios X ou diretamente no software.
A tensão (kV), a corrente (mA) e o tempo de exposição (ms) representam fatores determinantes
para a exposição apropriada da imagem. Para geradores controlados por software, as
configurações de mA e ms são combinadas em seu produto mAs. A energia emitida pelos tubos
de raios X é proporcional ao produto desses valores. Devido às características dos detectores de
raios X e à geometria oblíqua do ExacTrac para aquisição de imagens, a configuração de kV
apresenta o maior impacto na exposição da imagem. A configuração de um valor alto de kV
proporciona a melhor qualidade de imagem para o intervalo de dose de aquisição de imagem. A
energia necessária para um determinado paciente depende não apenas do tamanho e do peso
do paciente, mas também da região de aquisição da imagem.
A forma mais fácil de determinar se a energia utilizada é suficiente, é observar os histogramas
exibidos nas imagens de raios X (gráficos nos cantos inferiores direito e esquerdo da janela da
imagem). O histograma no canto inferior esquerdo da janela de imagem exibe a distribuição do
valor de cinza da imagem de raios X no momento da exposição.
Se a qualidade da imagem não for suficiente, ajuste os valores acima e certifique-se de que o
botão de acionamento (trigger) de raios X no console foi pressionado durante todo o tempo de
exposição (pressione até que a imagem seja exibida por completo na tela).
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①

②

Figura 183
Nº

Componente

①

Imagem exposta de forma apropriada.

②

Imagem subexposta.

Se o histograma se estender até o meio do gráfico, a exposição é aceitável. Se o histograma
exibir apenas valores do lado esquerdo, a energia é muito baixa. O histograma no canto inferior
direito da janela de imagem exibe o valor de cinza da imagem de raios X após a aplicação do
filtro CLAHE. Para ajustar o janelamento para a exposição atual, mova o mouse pelo gráfico e
depois clique e arraste seu mouse para cima e para baixo.

①
Figura 184
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②
Figura 185
Nº

Componente

①

Imagem subexposta (Energia insuficiente)

②

Boa exposição (Energia suficiente)

A barra deslizante de contraste utiliza a “Equalização de histograma adaptativo limitado por
contraste” para melhorar o contraste da imagem. Para a maioria dos pacientes, é adequado
configurar a barra deslizante para o meio do seu curso.
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24.2

Melhorando a fusão automática de imagens

Informações gerais
Nos casos em que a fusão automática de imagens não produz um resultado satisfatório, o
software oferece várias opções para melhorar as chances de se obter uma fusão bem-sucedida:
1. Utilizar a fusão manual para definir um valor inicial para a fusão automática.
2. Definir um volume de interesse nas estruturas anatômicas relevantes.
3. Modificar o intervalo máximo de fusão.
4. Definir regiões de interesse para as imagens de raios X.
5. Alterar o valor da LUT do cálculo de DRR.
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24.2.1

Configurando um intervalo máximo de fusão

Informações gerais
Nos casos em que a fusão automática resulta em deslocamentos maiores que estão claramente
incorretos, você pode reduzir o intervalo máximo dentro do qual o sistema tentará fundir as
imagens. Isso é especialmente importante se o paciente já estiver corretamente alinhado antes
do início do processo de fusão de imagens.
Para configurar o deslocamento máximo para a fusão automática, utilize a barra deslizante
Fusion Limit para configurar um limite adequado. O limite aplicado à fusão é exibido abaixo da
barra deslizante.
O limite de fusão é aplicado apenas ao registro 3DOF executado durante a fusão automática.
Nessa etapa, um valor inicial adequado é determinado para o registro 6DOF subsequente. O
registro 3DOF não é executado quando se executa a fusão manual antes da fusão automática de
imagens. Um limite de fusão não é aplicado ao próprio registro 6DOF. Portanto, é possível que o
deslocamento geral que foi determinado exceda o limite de fusão.
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24.2.2

Definindo regiões de interesse para imagens de raios X

Informações gerais
As regiões de interesse (ROI) são utilizadas para excluir as partes das imagens que não devem
ser consideradas pelo algoritmo automático de fusão. Você deve excluir os artefatos dos objetos
estranhos, bem como as estruturas anatômicas que sejam móveis em relação à área de destino.
As estruturas móveis a serem excluídas compreendem, mas não se limitam a ossos articulados,
como braços e pernas e, em alguns casos, a costelas que estejam se movendo devido à
respiração. A exclusão dessas estruturas resulta em precisão mais alta no isocentro.

Tratamentos pélvicos

Figura 186
No exemplo acima, o fêmur é excluído devido ao fato de ser móvel em relação à pélvis. Observe
que a região excluída é significativamente maior que o fêmur. Isso é recomendado para
assegurar que o fêmur seja excluído de todas as frações subsequentes, mesmo que ele esteja
posicionado mais alto na imagem.

Tratamentos de coluna

Figura 187
Nesse caso, a região de interesse exclui a pélvis para melhorar a precisão na área-alvo, a
coluna.

458

Manual do Usuário Clínico Rev. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DO EXACTRAC

Tratamentos cranianos

Figura 188
Aqui, o couro cabeludo e a borda do crânio são excluídos para aumentar a precisão da fusão
automática.

Manual do Usuário Clínico Rev. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5

459

Melhorando a fusão automática de imagens

24.2.3

Utilizando a fusão manual para definir um valor inicial para a fusão automática

Informações gerais
Se a fusão automática não efetuar a correspondência das estruturas anatômicas corretas nas
duas imagens entre si, é possível que o algoritmo tenha confundido duas estruturas similares.
Isso pode ocorrer para casos torácicos/de coluna, em que a vértebra e as costelas podem ser
confundidas. Se a fusão automática de imagens estiver desativada devido a uma vértebra, utilize
a fusão manual para definir um valor inicial para a fusão.

Como definir um valor inicial
Etapas
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1.

Selecione a fusão manual e arraste as DRRs para a posição em que elas apresentem
maior correspondência em relação às imagens de raios X sobrepostas.

2.

Inicie uma fusão automática de imagens.
A fusão apenas procura por uma correspondência próxima ao valor inicial definido pela
fusão manual.
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24.3

Utilizando um isocentro virtual

Informações gerais
Se o isocentro virtual for utilizado, o sistema moverá o paciente para uma posição de aquisição
de imagens antes do início da aquisição de imagens de raios X. Quando o paciente está na
posição de aquisição de imagens, o isocentro virtual (do paciente) está no isocentro do Linac.
Nesse ponto, o primeiro par de imagens de raios X é adquirido. A extensão entre o isocentro real
e o isocentro virtual é levada em consideração pelo sistema, de modo que após o cálculo do
deslocamento de correção o paciente seja automaticamente movido para o isocentro do Linac
para tratamento.

Fluxograma para uso do isocentro virtual

①
②

③
④

⑤
⑥
Figura 189
Nº

Ação

①

Defina o isocentro virtual

②

Mova o paciente para a posição de aquisição de imagens

③

Fusão de imagens e cálculo da correção

④

Mova o paciente para a posição de tratamento

⑤

Fusão de imagens e verificação do tratamento

⑥

Iniciar tratamento
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24.3.1

Utilizando um isocentro virtual para evitar confundir vértebras

Informações gerais
Em alguns casos pode ser impossível dizer se a fusão identificou a vértebra correta ao
estabelecer a correspondência. Nessa instância, um isocentro virtual deve ser utilizado. O
isocentro virtual deve ser posicionado de forma que a pré-visualização de DRR mostre uma
estrutura exclusiva que possa ser identificada. Essa estrutura pode ser, por exemplo, a pélvis, a
extremidade caudal da caixa torácica, uma clavícula ou o esterno. Se essa estrutura for visível
nos raios X, a fusão fundirá as estruturas anatômicas corretas.
O resultado da fusão também pode ser verificado por essa estrutura exclusiva. Após a aplicação
do deslocamento de correção ao paciente, as imagens de verificação poderão ser adquiridas.
Nessas imagens não há estrutura exclusiva que possa ser utilizada para detectar uma falta de
correspondência da vértebra. O software soluciona automaticamente esse problema, limitando o
deslocamento máximo a 5 mm, forçando a fusão automática de imagens a ficar próxima à
posição inicial e não pular para outra vértebra.

Coluna do paciente (Séries de estruturas similares)

Figura 190
OBSERVAÇÃO: mesmo que as imagens de verificação mostrem uma série de estruturas
similares, o método acima assegura que nenhum erro de correspondência possa ocorrer, pois o
limite de fusão é automaticamente reduzido a 5 mm para a etapa de verificação.
Não utilize marcadores acoplados à pele do paciente para marcar vértebras. O ângulo
oblíquo sob o qual os raios X são adquiridos pode levar a interpretações incorretas.
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24.3.2

Verificação em combinação com um isocentro virtual

Informações gerais
A verificação é utilizada para confirmar se o paciente foi movido para a posição de tratamento
correta. Mesmo que um isocentro virtual tenha sido utilizado para as imagens de correção, os
raios X de verificação sempre são adquiridos na posição do isocentro. Se o isocentro virtual tiver
sido utilizado por não existirem estruturas ósseas visíveis suficientes próximas ao PTV, não
haverá estruturas suficientes nas imagens de verificação.
Aviso
A ausência de estruturas ósseas visíveis pode tornar a fusão das imagens de verificação
impossível. Nesse caso, a Brainlab recomenda que se mantenha a posição determinada
pelas imagens de correção e se descartem todas as informações incorretas determinadas
pelo procedimento de verificação.
OBSERVAÇÃO: se um isocentro virtual tiver sido utilizado para correção por raios X, a precisão
da etapa de verificação poderá ser menor que a da primeira fusão. Isso é especialmente
verdadeiro quando poucas estruturas ósseas estão visíveis nas imagens de verificação.
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24.4

Resolvendo problemas de detecção automática
de marcadores

Informações gerais
Quando a detecção automática de marcadores não pode localizar os marcadores implantados
nas imagens, é possível melhorar o janelamento das imagens para aumentar as chances de uma
detecção bem-sucedida.

Alinhando os marcadores manualmente
Se ocorrer uma falha na detecção automática de marcadores, pode ser mais rápido alinhar os
marcadores manualmente.
Etapas
1.

Entre no modo de janelamento.

2.

Abra um retângulo na tela clicando e arrastando o botão direito do mouse.
O software executa um processo automático de janelamento para melhorar a região definida pelo retângulo. Para informações sobre outros métodos de modificar o janelamento,
consulte a página 451.

Se você obtiver resultados insatisfatórios regularmente, modifique as configurações do gerador
de raios X. Normalmente, uma configuração de energia mais alta proporciona melhores
resultados.
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24.5

Resolvendo problemas de detecção de
marcadores de corpo infravermelhos

Informações gerais
Podem ocorrer ambiguidades com o Sistema de posicionamento de paciente ExacTrac da
Brainlab causadas pela imprecisão do posicionamento de marcadores. Essa seção explica a
base do algoritmo utilizado pelo ExacTrac para detectar as posições dos marcadores e a causa
das ambiguidades. Além disso, fornecemos dicas para evitar ambiguidades na utilização diária.
OBSERVAÇÃO: o ExacTrac pode resolver ambiguidades na detecção de marcadores
infravermelhos, comparando os marcadores visíveis com a referência da sequência de
tomografias (se houver marcadores disponíveis na sequência de tomografias). Esse método
funciona apenas enquanto o ExacTrac pode reconhecer o paciente. Se o ExacTrac deixar de
reconhecer o paciente quando o padrão de marcadores ficar muito diferente da referência de TC,
as ambiguidades não poderão mais ser resolvidas.
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24.5.1

O princípio da detecção de marcadores de corpo

Informações gerais
Todos os sinais de marcadores (luzes infravermelhas refletidas na superfície de um marcador de
corpo) são registrados eletronicamente no chip CCD da câmera. Antes de serem detectados,
todos os sinais se cruzam no Ponto focal, conforme mostrado na Figura 191.

Aquisição de sinais de marcadores

①
③

④

②

Figura 191
Nº

Componente

①

Marcador

②

Ponto focal da câmera

③

Projeção de marcadores no chip CCD da câmera

④

Câmera de infravermelho

O ExacTrac calcula a posição dos marcadores no espaço 3D, levando em consideração o ponto
focal das duas lentes da câmera. Uma lente da câmera pode calcular apenas uma linha virtual
em que o marcador está localizado. Essa linha começa na posição de marcador adquirida no chip
CCD e passa através do foco. Uma única lente da câmera fornece diversas posições de
marcador possíveis ao longo da linha virtual, como mostrado na Figura 192:

Figura 192
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Calculando a posição 3D exata
A segunda câmera do ExacTrac determina o grau de liberdade restante no ponto de intersecção
das duas linhas virtuais. Dessa forma, a posição 3D exata de um marcador pode ser calculada,
conforme mostrado na Figura 193:

Figura 193
O ExacTrac requer diversos marcadores para melhorar a precisão do procedimento de
posicionamento do paciente e para detectar movimentos adicionais do corpo, como contorções
ou rotações, etc. O uso de marcadores adicionais pode levar a padrões com várias possibilidades
de reconstrução das posições de marcadores especificadas. Quando dois marcadores estão no
mesmo plano 2D que o ponto focal das duas lentes da câmera, todas as quatro linhas se cruzam
e uma posição de marcador é possível em cada intersecção das linhas virtualmente calculadas,
das posições dos marcadores no chip CCD até o ponto focal (Figura 194).

①
②

Figura 194
Nº

Descrição

①

Posição real do marcador

②

Posição alternativa com dados de aquisição similares
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24.5.2

Solucionando ambiguidades automaticamente

Informações gerais
O ExacTrac compara todas as posições possíveis de marcadores detectadas pelo sistema de
câmeras de infravermelho, as posições de marcadores reais e as posições possíveis devido a
ambiguidades, com uma lista de referências internas no programa, a tabela de pesquisa (LUT). A
tabela de pesquisa contém as posições reais de marcadores geradas de uma das seguintes
formas:
• Utilizando os dados de tomografias 3D originais.
• Salvando um padrão de marcador livre de ambiguidade do paciente, conforme detectado pelo
sistema de câmeras, como, por exemplo durante a configuração inicial do paciente em um
simulador.

Procedimento de eliminação
A rotina de software automática descarta todas as posições de marcadores calculadas que não
correspondam à tabela de pesquisa (Figura 195). A maioria das ambiguidades possíveis é
automaticamente solucionada dessa forma.

①

②

Figura 195
Nº

Descrição

①

Posições de marcadores a partir de TC ou simulação.

②

Os marcadores reais (preto) e as outras posições devido a ambiguidades (branco) conforme calculado pelo sistema de câmeras infravermelhas.

Motivos para ambiguidades restantes
Podem ocorrer ambiguidades devido ao posicionamento simétrico dos marcadores, conforme
mostrado na Figura 196:
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①

Figura 196
Nº
①

Descrição
Rotação exata sem definição exclusiva

Aviso
Evite o posicionamento simétrico do marcador.
Podem ocorrer ambiguidades devido ao deslocamento do marcador, causadas por um dos
seguintes motivos:
• Reaplicação imprecisa de marcadores.
• Deslocamento de pele que causa um inter-relacionamento diferente entre os marcadores.
• (Re)posicionamento impreciso do paciente.

①

Figura 197
Nº
①

Descrição
Nenhum alinhamento possível

Aviso
Posicione os marcadores de forma precisa e cuidadosa. Selecione áreas imóveis da pele
para posicionamento de marcadores.

Ambiguidades causadas por marcadores ocultos/invisíveis
Para o correto rastreamento IV e posicionamento do paciente, pelo menos cinco marcadores de
infravermelho para a Estrela de Posicionamento de Radiocirurgia Frameless e a Estrela de
Posicionamento do ET e quatro marcadores de corpo para tratamentos baseados em
marcadores de corpo devem obrigatoriamente estar visíveis.
Recomenda-se usar de 5 a 8 marcadores de corpo durante a aquisição de tomografias.
Ambiguidades podem ser causadas por que:
• Um número reduzido de marcadores foi aplicado.
• Um marcador está danificado ou refletindo insuficientemente.
• O corpo do paciente cobre um segundo marcador.
• Um marcador está coberto por outro marcador.
• O gantry do Linac está bloqueando marcadores para o campo de visão da câmera, como
ocorre, por exemplo, em pacientes de próstata com marcadores aplicados no tórax.
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①

Figura 198

②

Figura 199
Nº

Descrição

①

Marcadores ocultos pelo corpo do paciente

②

Um marcador oculto por outro marcador

Aviso
Manipule os marcadores cuidadosamente e troque os marcadores danificados ou que não
sejam claramente visíveis.
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24.6

O Linac Elekta não entra no modo Beam On

Informações gerais
Se ocorrer uma falha no ExacTrac (p.ex., travamento do software) e a função Beam On estiver
inibida, reinicie os serviços do ExacTrac (consulte a página 110) e depois reinicie o ExacTrac.
Se o intertravamento externo permanecer ativo devido a uma falha no ExacTrac (sem
possibilidade de reinicialização), configure a chave de desvio do Insertor ET LIN como On.
Consulte a página 70.
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25 INFORMAÇÕES SOBRE
LICENCIAMENTO
25.1

Licenciamento

25.1.1

GNU GPL
O ExacTrac é um software proprietário. O software ExacTrac é protegido por direitos autorais.
Além do software do ExacTrac, outros aplicativos de software instalados na estação de trabalho
ExacTrac também são licenciados sob a Licença Pública Geral (GPL) GNU. O software
proprietário e o software livre são utilizados de acordo com a cláusula de “mera agregação”
definida pela Licença Pública Geral GNU.
Os termos e condições completos da Licença Pública Geral GNU podem ser consultados aqui:
http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html.

25.1.1

OFFIS DCMTK Dicom Dumper
O software ExacTrac contém software desenvolvido pela Offis e.V. Informações detalhadas sobre
direitos autorais podem ser encontradas aqui: http://dicom.offis.de/dcmtk.php.en.
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26 APÊNDICE
26.1

Ícones de status

OK
Quando este ícone é exibido, o isocentro está na posição de tratamento
planejada.
Este ícone é exibido quando o comprimento do vetor translacional (que é
o vetor resultante dos deslocamentos vertical, longitudinal e lateral) está
abaixo dos limites de precisão translacional definidos nas configurações
do paciente, e não em cada deslocamento separado. Além disso, cada um
dos ângulos de Long., Lat. e Couch Angle devem ficar abaixo dos limites
do ângulo de infravermelho definidos nas configurações do paciente.
Não ative o feixe de tratamento se o ícone OK não estiver sendo exibido.
OBSERVAÇÃO: para translações, o sinal OK depende do comprimento do
vetor e das barras de distância nos valores individuais. É possível que todas as barras de distância mostrem OK, mas o ícone OK não apareça.
Neste caso, traga manualmente a mesa para uma posição próxima de 0.

Falha

Este ícone indica que uma ação não pôde ser concluída com sucesso.

Status/Aviso
Esses ícones aparecem junto ao texto em mensagens de status e aviso:

Verde indica um fluxo de trabalho bem-sucedido,
tudo está OK.

Amarelo indica que o resultado deve ser monitorado ou usado com cautela.
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Vermelho indica perigo.

Precisão Reduzida

Este ícone indica precisão reduzida do posicionamento translacional. O limite para marcadores de corpo pode ser ajustado nas configurações do
paciente (consulte a página 144). Aplicam-se os valores padrão para as
estrelas de posicionamento (consulte a página 197).

Baixa precisão

Este ícone indica precisão insuficiente do posicionamento translacional. O
limite para marcadores de corpo pode ser ajustado nas configurações do
paciente (consulte a página 144). Aplicam-se os valores padrão para as
estrelas de posicionamento (consulte a página 197).

Pressione o Botão de Ativação
Um dos ícones seguintes é mostrado quando o sistema está pronto para posicionamento
automático de mesa:

Usando os botões de ativação no controle da mesa do Exact/ETR.

Usando a interface de controle da mesa do ExacTrac ADI para TrueBeam.

Usando o controle manual suspenso da Brainlab.

Informações adicionais sobre o posicionamento automático da mesa são fornecidas na página
73.
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Pressione a Tecla de Ativação

Este ícone é mostrado quando o sistema está pronto para efetuar o posicionamento automático da mesa do Exact/ETR. Este ícone é mostrado
apenas em casos em que o posicionamento pode ser executado de fora
da sala de tratamento. Informações adicionais sobre o posicionamento automático da mesa são fornecidas na página 73.

Pressione o Botão de Acionamento

Quando um desses ícones é mostrado, a aquisição da
imagem de raios X pode ser executada usando o acionador de raios X ou o botão X-ray no console do ExacTrac.

Mesa em Movimento

Um ícone de aviso intermitente é exibido durante o movimento automático
da mesa quando se usa a mesa Exact/ETR. Informações adicionais sobre
o posicionamento automático da mesa são fornecidas na página 73.

Prossiga com Raios X

Após a configuração inicial baseada em marcadores de corpo infravermelhos, este ícone indica que a correção por raios X deve ser utilizada para
corrigir a posição do paciente. Este ícone não aparecerá se a configuração de software do ExacTrac não incluir a correção por raios X.

Prossiga com a Verificação
Após a configuração do paciente baseada na correção por raios X, este
ícone indica que é necessário executar a verificação por raios X (ou monitoramento por raios X) da posição do paciente. Este ícone também aparece quando o deslocamento da correção inicialmente determinado pelo sistema excede 20 mm ou quando a mesa é girada para um campo não coplanar. A verificação por raios X é recomendada para todos esses cenários. Este ícone não aparecerá se a configuração de software do ExacTrac não incluir a correção por raios X.
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Acionador de Raios X Desativado

O acionador de raios X ou o botão X-ray está inativo, pois
o paciente não está na posição de tratamento.

Detectando marcadores de corpo

O ExacTrac está atualmente detectando os marcadores de corpo no campo de visão da câmera
de infravermelho.

Estrela de Posicionamento sem Arco
Durante tratamentos com radiocirurgia frameless (consulte a página 181),
o ExacTrac requer uma Estrela de Posicionamento sem Arco. Esta pode ser selecionada automaticamente em Patient Settings para dados localizados, ou pode ser selecionada manualmente para todos os outros tratamentos cranianos.

Ferramenta de Infravermelho Não Detectada

O ExacTrac não detectou a configuração de marcador de infravermelho
do paciente.

Alerta

O ExacTrac detectou uma ação malsucedida.
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Ferramenta Visível

A estrela exibida no ícone está visível para o ExacTrac.

Armazenar Referência de Infravermelho

Durante o início do Monitoramento por Infravermelho, este ícone indica
que é necessário armazenar uma referência para marcadores de corpo infravermelhos, para permitir o monitoramento do paciente usando infravermelho.

Desvio Rotacional

Durante o posicionamento, este ícone é exibido caso a precisão rotacional
(ângulo latitudinal, longitudinal e da mesa) estiver reduzida. O limite é definido nas configurações do paciente.

Durante o posicionamento, este ícone é exibido caso a precisão rotacional
(ângulo latitudinal, longitudinal e da mesa) estiver baixa. O limite é definido
nas configurações do paciente.

Robotics Pronto

Robotics está pronto para se movimentar.
Ao usar a janela de diálogo Manual Tilt, clique em um botão de movimento
para movimentar o Robotics.

Robotics Bloqueado

O Robotics está bloqueado por Lock All.
Nenhum movimento é possível até que Lock All seja desbloqueado pelo
usuário.
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Robotics Bloqueado

O Robotics está bloqueado por Service Lock.
Nenhum movimento é possível até que Service Lock e depois Lock All
sejam desbloqueados pelo usuário.
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26.2

Mensagens: Avisos, Erros, Perguntas, Dicas

Mensagens de Aviso
Mensagem
Patient Support Angle from DICOM Plan (<XX>°) differs more than 5 degree from the planned
Couch Angle received via ADI (<YY>°). Continue with Treatment is NOT recommended. (O Ângulo de Suporte do Paciente do Plano DICOM (<XX>°) difere em mais de 5 graus do Ângulo de
Mesa planejado recebido via ADI (<YY>°). NÃO é recomendado prosseguir com o tratamento.)
Before approving, ensure that the plan on ExacTrac corresponds to the plan on MOSAIQ. Press
'Yes' to proceed to approving. Press 'No' to return to the 'Beam Mapping' dialog. (Antes da aprovação, assegure que o plano no ExacTrac e o plano no MOSAIQ sejam correspondentes. Pressione “Yes” para prosseguir com a aprovação. Pressione “No” para retornar à janela de diálogo
“Beam Mapping”.)
The selected patient was treated with ExacTrac Version <XX>. The PDF output might be erroneous. Continue anyway? (O paciente selecionado foi tratado com o ExacTrac Versão <XX>. O
PDF gerado pode estar incorreto. Deseja prosseguir mesmo assim?)
It seems that the pendant was enabled before entering the Robotic Tilt dialog. Please release
pendant and re-enter this dialog. If problem persists please check all cable connections or call
Brainlab support. (Parece que o controle suspenso foi ativado antes do acesso à janela de diálogo Robotic Tilt. Libere o controle suspenso e acesse novamente aquela janela de diálogo. Se
o problema persistir, verifique todas as conexões de cabos ou entre em contato com o suporte
da Brainlab.)
Marker configuration is symmetric within a certain security level! A matching ambiguity cannot be
excluded! The treatment of the patient is not recommended! (A configuração do marcador é simétrica dentro de um determinado nível de segurança! Uma ambiguidade de correspondência
não pode ser excluída! Não é recomendado realizar o tratamento do paciente!)
DICOM RT Plan was changed after import. Plan date and time do not match with the imported
plan. Do you still want to open this patient? (O Plano DICOM RT foi alterado após a importação.
A data e a hora do plano não correspondem ao plano importado. Deseja abrir o paciente mesmo assim?)
Copying data may take several minutes. Do you really want to continue? (A cópia dos dados pode levar vários minutos. Deseja realmente prosseguir?)
Destination folder already exists. Data will be overwritten. Do you really want to continue? (A
pasta de destino já existe. Os dados serão sobrepostos. Deseja realmente prosseguir?)
It seems that the pendant was enabled before entering the positioning mode. The autopositioning mode will be disabled. Please release pendant and re-enter the positioning mode. If problem persists please check all cable connections or call Brainlab support. (Parece que o controle
suspenso foi ativado antes de entrar no modo de posicionamento. O modo de posicionamento
automático será desativado. Libere o controle suspenso e entre novamente no modo de posicionamento. Se o problema persistir, verifique todas as conexões de cabos ou entre em contato
com o suporte da Brainlab.)
Reference Star has moved! Please reload patient data and restart positioning. (A Matriz de Referência foi movida! Recarregue o paciente e reinicie o posicionamento.)
Volume of Interest is enabled for this patient. This version of ExacTrac features no 'Volume of
Interest' license. Feature will be disabled. (O Volume de Interesse está ativado para o paciente.
Esta versão do ExacTrac não inclui licença para “Volume de Interesse”. O recurso será desativado.)
It is strongly recommended to check the applied correction on plausibility! (É altamente recomendável verificar a plausibilidade da correção aplicada!)
Please be aware that using the windowing parameters influences the result of the Automatic
Image Fusion. (Observe que o uso de parâmetros de janelamento influencia o resultado da Fusão Automática de Imagens.)
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Mensagem
Make sure that the patient is in the final position for CBCT acquisition. The correction shift will be
applied relative to this position. (Assegure que o paciente esteja na posição final para aquisição
de CBCT. O deslocamento de correção será aplicado em relação a essa posição.)
Infrared Tool not visible. Please retry. (A Ferramenta de Infravermelho não está visível. Tente novamente.)
OBI did apply an offset before acquisition to avoid collision with the couch. Make sure that the
stored position is this offset position. Otherwise this will lead to an incorrect treatment position.
(O OBI aplicou uma compensação antes da aquisição para evitar colisões com a mesa. Assegure que a posição armazenada seja a posição de compensação. Caso contrário, isto resultará
em uma posição de tratamento incorreta.)
Daily check was not successful. Do you want to continue and recalibrate? Answering 'YES' will
invalidate the current calibration. (A verificação diária não foi bem-sucedida. Deseja prosseguir e
realizar a calibração? Se você responder “YES”, a calibração será invalidada.)
Positioning is based on 'Stent Detection' according to patient settings. This version of ExacTrac
does not feature respective license. Positioning changed to 'Bony Anatomy'. (O posicionamento
é baseado na “Detecção de Stent”, de acordo com as configurações do paciente. Esta versão
do ExacTrac não inclui a licença correspondente. O posicionamento foi alterado para “Anatomia
Óssea”.)
The isocenter position you are about to define is significantly different from the currently stored
isocenter position. Make sure that the isocenter phantom is really in the correct position! Do you
really want to continue the calibration? (A posição do isocentro que você está pretendendo definir é significativamente diferente da posição de isocentro atualmente armazenada. Assegure
que o fantoma de isocentro esteja realmente na posição correta! Deseja realmente prosseguir
com a calibração?)
The Camera Calibration was performed far from the isocenter, which can result in low accuracy
around the isocenter! Please calibrate IR cameras again for safety! (A Calibração da Câmera foi
realizada longe do isocentro, o que pode resultar em baixa precisão em torno do isocentro! Para
garantir a segurança, calibre novamente as câmeras de infravermelho!)
Couch is not calibrated: Positioning of x-ray calibration phantom will not be possible! Please calibrate couch first. (A mesa não está calibrada: não será possível posicionar o fantoma de calibração de raios X! Calibre a mesa primeiro.)
Patient could not be loaded! (Não foi possível carregar o paciente!)
Specified folders on left and right side are identical. (As pastas especificadas nos lados esquerdo e direito são idênticas.)
Additional comment was modified. Save changes? (O comentário adicional foi modificado. Salvar alterações?)
WARNING! Received 'Patient Opened' via ADI. Multiple plans in ExacTrac are mapped to this
plan! (AVISO! Mensagem “Paciente Aberto” recebida via ADI. Vários planos no ExacTrac estão
mapeados neste plano!)
There are no Body Markers defined for this patient (Não existem Marcadores de Corpo definidos
para este paciente.)
Do you really want to change assignment of PTVs? (Deseja realmente alterar a designação de
PTVs?)
Only <XX> marker identified. Please, either define no markers at all or more than three. (Apenas
o marcador <XX> foi identificado. Defina mais que três marcadores ou nenhum marcador.)
No Body Markers defined! Only X-ray correction will be possible. (Nenhum Marcador de Corpo
foi definido. Apenas a correção por raios X será permitida.)
Copying from the same selected isocenter is not possible. (Não é possível copiar do mesmo isocentro selecionado.)
There are already markers defined for the currently selected isocenter. These markers will be
lost when the copy procedure is performed. Do you want to continue? (Já existem marcadores
definidos para o isocentro atualmente selecionado. Esses marcadores serão perdidos quando o
procedimento de cópia for realizado. Deseja prosseguir?)
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Mensagem
<XX> markers copied. Please verify these marker coordinates. (<XX> marcadores copiados. Verifique essas coordenadas de marcadores.)
Do you really want to change the assigned Physician? (Deseja realmente alterar o Médico designado?)
Could not enable 'Lock All'. Movement has been aborted. Ensure that Robotics is powered and
switched on. If the problem persists, please contact Brainlab support. (Não foi possível ativar
“Lock All”. O movimento foi abortado. Assegure que o Robotics esteja energizado e ligado. Se o
problema persistir, entre em contato com o suporte da Brainlab.)
The software detected a time-out problem. It is not recommended to continue! (O software detectou um problema de tempo de expiração de sessão. Não é recomendável prosseguir!)
Couch doesn't move at all! Please check couch communication! (A mesa não faz nenhum movimento! Verifique a comunicação com a mesa!)
Either patient was shifted during movement or couch moves in wrong direction! (Ou o paciente
foi deslocado durante o movimento ou a mesa foi movida na direção incorreta!)
The Patient is rotated more than 15° to the correct position or a matching ambiguity occurred!
The treatment of the patient is not recommended! (O paciente foi girado em mais que 15° para a
posição correta ou ocorreu uma ambiguidade de correspondência! Não é recomendável realizar
o tratamento do paciente!)
Couch is not calibrated for automatic movement although there is a couch interface! (A mesa
não está calibrada para movimento automático, embora exista uma interface de mesa!)
Treatment Beam Interlock will be disabled. Make sure that Linac is disabled to prevent unintended irradiation! (O Intertravamento de Feixe de Tratamento será desativado. Assegure que o Linac esteja desativado para evitar irradiação não intencional!)
Tool already exists. Overwrite? (A ferramenta já existe. Substituir?)
Tool definition will be lost. Do you want to exit now? (A definição da ferramenta será perdida.
Deseja sair agora?)
Warning: Could not create session folder (<folder>). Saving is disabled. (Aviso: não foi possível
criar a pasta da sessão (<pasta>). A função Salvar foi desativada.)
Beam Interlock will be cleared. Please turn off Treatment beam before repositioning. (O Intertravamento de Feixe será liberado. Desative o Feixe de Tratamento antes de realizar o reposicionamento.)
Beam Interlock will be cleared. Treatment Beam delivery will continue. (O Intertravamento de
Feixe será liberado. A aplicação do Feixe de Tratamento prosseguirá.)
<tool> will be visible in both X-ray images! Do you really want to continue? (<ferramenta> será
visível nas duas imagens de raios X! Deseja realmente prosseguir?)
There are no markers defined. (Não existem marcadores definidos.)
Couch moves in wrong direction! (A mesa se move na direção incorreta!)
Shift to External Reference is exceeding 20 mm in at least one dimension. Make sure that the
patient was positioned correctly. Do you still want to proceed? (O Deslocamento para Referência
Externa está excedendo 20 mm em pelo menos uma dimensão. Assegure que o paciente tenha
sido posicionado corretamente. Deseja prosseguir mesmo assim?)
Shift to Reference Position is exceeding 20 mm in at least one dimension. Make sure that the
patient is still positioned correctly. Do you still want to proceed? (O Deslocamento para Posição
de Referência está excedendo 20 mm em pelo menos uma dimensão. Assegure que o paciente
ainda esteja posicionado corretamente. Deseja prosseguir mesmo assim?)
Tilt Device Calibration aborted. (A Calibração do Dispositivo de Inclinação foi abortada.)
Cannot restart services because ExacTrac application is still running. Please close ExacTrac application before restart services. (Não é possível reiniciar serviços porque o aplicativo ExacTrac
ainda está em execução. Feche o aplicativo ExacTrac antes de reiniciar os serviços.)
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Mensagem
Failed to establish a connection to the R&V system. Check if the network connection is OK and
properly configured. Retry? (Falha na conexão ao sistema R&V. Verifique se a conexão da rede
está OK e apropriadamente configurada. Tentar novamente?)
Positioning Accuracy Settings were set back to Default due to detected inconsistencies. Please
verify the values and adjust if necessary. See log file for more details. (As configurações de precisão de posicionamento foram restauradas para o padrão devido à detecção de inconsistências. Verifique os valores e faça ajustes, se necessário. Veja detalhes no arquivo de log.)
Detection marker pattern does not match the reference markers defined in the CT scan. The
planned 6D alignment cannot be performed as intended. Press “Cancel” to abort the positioning
procedure. Press “OK” to switch to a 3D “center of gravity match”. Please make sure you have
understood the limitations of this approach. (O padrão de marcador detectado não corresponde
aos marcadores de referência definidos na tomografia. O alinhamento 6D planejado não pôde
ser realizado conforme planejado. Pressione “Cancel” para abortar o procedimento de posicionamento. Pressione “OK” para alternar para um procedimento de “correspondência de centros
de gravidade” 3D. Certifique-se de ter compreendido as limitações desta abordagem.)
ExacTrac could not calculate a unique match between the reference markers defined in the CT
scan and the markers detected from x-ray images. Press “Cancel” to abort the positioning procedure. Press “OK” to switch to a 3D “center of gravity match”. Please make sure you have understood the limitations of this approach. (O padrão de marcador detectado não corresponde
aos marcadores de referência definidos na tomografia. O alinhamento 6D planejado não pôde
ser realizado conforme planejado. Pressione “Cancel” para abortar o procedimento de posicionamento. Pressione “OK” para alternar para um procedimento de “correspondência de centros
de gravidade” 3D. Certifique-se de ter compreendido as limitações desta abordagem.)
Confirm that PerfectPitch is leveled (pitch/roll =0°)! (Confirme que o PerfectPitch está nivelado
(inclinação/rolagem = 0°)!)

Mensagens de erro
Mensagem
AuthenticationFailed Error received. Cannot connect to Treatment Application. (Erro AuthenticationFailed recebido. Não é possível estabelecer conexão com o Aplicativo de Tratamento.)
Cannot connect to Treatment Application. MaxUsers Error received. Treatment Application
needs to be restarted. (Não é possível estabelecer conexão com o Aplicativo de Tratamento. Erro MaxUsers recebido. O Aplicativo de Tratamento precisa ser reiniciado.)
UnknownRequest Error' received. Does the Treatment Application support the required ADI Version? (Erro UnknownRequest recebido. O Aplicativo de Tratamento suporta a Versão de ADI
exigida?)
No tool file for the <array> found! Please contact Brainlab support. (Nenhum arquivo de ferramenta encontrado para <estrela>! Entre em contato com o suporte da Brainlab.)
The loaded CBCT scan is not the one of the correction to replay. Do you still want to continue
the replay? (A aquisição de imagem de CBCT carregada não é a da correção a ser reproduzida.
Deseja realmente prosseguir com a reprodução?)
Multiple Motion Enable Buttons pressed simultaneously. Movement disabled. (Vários botões de
Ativação de Movimento foram pressionados simultaneamente. Movimento desativado.)
Unable to store Summary file. (Não foi possível armazenar o arquivo de Resumo.)
No Users found. Administrators can create users in the User Manager. (Nenhum Usuário encontrado. Administradores podem criar usuários no Gerenciador de Usuários.)
Could not find Dicom2Chunk Converter executable. Please specify the location of Dicom2Chunk
Converter. (Não foi possível encontrar o executável do Conversor Dicom2Chunk. Especifique a
localização do Conversor Dicom2Chunk.)
No plan selected. Please select at least one DICOM plan. (Nenhum plano selecionado. Selecione pelo menos um plano DICOM.)
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Plan <planname> already imported. Please remove this imported plan first. (Plano <nomedoplano> já importado. Remova o plano importado primeiro.)
Could not find the DICOM Dump executable. Please contact Brainlab support. (Não foi possível
encontrar o executável do DICOM Dump. Entre em contato com o suporte da Brainlab.)
Patient has no DICOM data. Transfer to MOSAIQ not possible. (O paciente não possui dados
DICOM. Não possível efetuar a transferência para o MOSAIQ.)
Transfer to MOSAIQ is only possible if Couch Angle is below 5 degrees! (A transferência para o
MOSAIQ somente é possível quando o Ângulo de Mesa é inferior a 5 graus!)
Automatic Table Movement is only possible with COPLANAR treatments. Please use manual table positioning! (O Movimento Automático de Mesa somente é possível com tratamentos COPLANARES. Use o posicionamento de mesa manual!)
Acquisition of IR reference failed! Please ensure at least 4 markers visible to the system. (Falha
na aquisição da referência de infravermelho! Assegure que pelo menos 4 marcadores estejam
visíveis para o sistema.)
Acquisition of IR reference failed! Please avoid moving IR markers. (Falha na aquisição da referência de infravermelho! Evite mover marcadores de infravermelho.)
The Robotics center position is invalid. Please contact Brainlab support. (A posição central do
Robotics é inválida. Entre em contato com o suporte da Brainlab.)
Movement cannot be served by Robotics device. The target position has not been reached.
Please contact Brainlab support. (O dispositivo Robotics não consegue suprir movimento. A posição-alvo não foi alcançada. Entre em contato com o suporte da Brainlab.)
The scheduled Robotics position is not valid. (A posição programada para o Robotics não é válida.)
Movement has been aborted. The target position has not been reached. (O movimento foi abortado. A posição-alvo não foi alcançada.)
Movement is not possible as Robotics is not homed. The target position has not been reached.
(Não é possível realizar movimentos, pois o Robotics não está na posição inicial. A posição-alvo
não foi alcançada.)
An error occurred while trying to set the new Robotics center position. Please contact Brainlab
support. (Ocorreu um erro ao tentar configurar a nova posição central do Robotics. Entre em
contato com o suporte da Brainlab.)
Cannot move to center as the Robotics center position is invalid. Please contact Brainlab support. (Não é possível mover para a posição central, pois a posição central do Robotics é inválida. Entre em contato com o suporte da Brainlab.)
Robotics cannot serve the designated movement. (O dispositivo Robotics não consegue suprir o
movimento designado.)
Do you really want to re-initialize the device? (Deseja realmente reinicializar o dispositivo?)
Could not close device. (Não foi possível fechar o dispositivo.)
Device calibration is invalid. Please redo calibration procedure. (A calibração do dispositivo é inválida. Refaça o procedimento de calibração.)
Could not initialize device. (Não foi possível inicializar o dispositivo.)
Please start automatic positioning. (Inicie o posicionamento automático.)
Could not connect to ElektaCommunicationService. Verify Service is up and running. (Não foi
possível estabelecer conexão com ElektaCommunicationService. Verifique se o serviço está ativo e funcionando.)
Failed to load patient data. No valid Dicom information found for this patient. (Falha ao carregar
dados do paciente. Nenhuma informação DICOM válida encontrada para o paciente.)
Tool file HNStar.tool not found. Please contact Brainlab support. (Arquivo de ferramenta
HNStar.tool não encontrado. Entre em contato com o suporte da Brainlab.)
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Mensagem
Patient is localized. Loading is aborted as there is no ET_FRAMELESS license. (O paciente foi
localizado. O carregamento foi abortado, pois não existe nenhuma licença para ET_FRAMELESS.)
Due to lack of memory Volume of Interest had to be deactivated for this patient. (Devido à falta
de memória, foi necessário desativar o Volume de Interesse para este paciente.)
Source and destination folder must not be the same. (A pasta de origem não pode ser igual à
pasta de destino.)
The patient files are currently locked by another computer and cannot be moved. (Os arquivos
do paciente estão atualmente bloqueados por outro computador e não podem ser movidos.)
Patient has no treatment data. Export canceled. (O paciente não possui dados de tratamento.
Exportação cancelada.)
No file types selected for R&V export. Export canceled. (Nenhum tipo de arquivo foi selecionado
para exportação para o Sistema de Registro e Verificação. Exportação cancelada.)
The destination export folder (<folder>) could not be deleted. Close applications referring to files
within the export folder and retry export. R&V export canceled. (A pasta de destino de exportação (<pasta>) não pôde ser excluída. Feche os aplicativos que referenciam arquivos da pasta
de exportação e tente exportar novamente. Exportação de Registro e Verificação cancelada.)
R&V Export: Some files could not be copied. (Exportação de Registro e Verificação: alguns arquivos não puderam ser copiados.)
Error during R&V export. Files could not be created or copied. (Erro durante a exportação de
Registro e Verificação. Não foi possível criar ou copiar arquivos.)
Invalid R&V export settings. Please check your R&V settings in the ExacTrac ini or contact
Brainlab support. (Configurações de Exportação de Registro e Verificação inválidas. Verifique
suas configurações de Registro e Verificação no arquivo ExacTrac ini ou entre em contato com
o suporte da Brainlab.)
ET DXR Board is not connected. Unable to initialize X-ray hardware. (A Placa ET DXR não está
conectada. Não foi possível inicializar o hardware de raios X.)
Unable to read flatpanel specification from ini. (Não foi possível ler as especificações de painel
plano no arquivo ini.)
Could not initialize interface to X-ray generator remote control. See log file for further information. X-ray Generator remote control disabled. (Não foi possível inicializar a interface do controle
remoto do gerador de raios X. Veja informações adicionais no arquivo de log. O controle remoto
do gerador de raios X foi desativado.)
Bumpsensor in camera was activated! Camera tracking may be incorrect! Please call Brainlab
support for further assistance. (O sensor de colisão da câmera foi ativado! O rastreamento da
câmera pode ser incorreto! Entre em contato com o suporte da Brainlab para obter assistência.)
Approval was not successful. Patient loading is canceled. (A aprovação não foi bem-sucedida. O
carregamento do paciente foi cancelado.)
Unable to initialize patient. See log file for details. (Não foi possível inicializar o paciente. Veja
detalhes no arquivo de log.)
Treatment file (<filename>) could not be loaded! Canceling summary creation. (Não foi possível
carregar o arquivo de tratamento (<nomedoarquivo>)! Cancelando a criação do resumo.)
Patient Position significantly changed since starting the import. Are you sure that you want to
continue? (A Posição do Paciente foi alterada significativamente desde o início da importação.
Tem certeza de que deseja prosseguir?)
Cannot start couch calibration. Ensure that the couch is properly connected. (Não foi possível
iniciar a calibração da mesa. Assegure que a mesa esteja apropriadamente conectada.)
Error during X-ray hardware initialization (Erro durante a inicialização do hardware de raios X.)
The action on the page was not successful and there is no failure case defined! (A ação da página não foi bem-sucedida e não existe nenhum caso de falha definido.)
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The selected patient is currently locked by another computer. The patient needs to be unlocked
for anonymization. (O paciente selecionado está atualmente bloqueado por outro computador. O
paciente precisa ser desbloqueado para anonimização.)
Target patient folder already exists in the backup directory! Please choose a different name. (A
pasta de destino do paciente já existe no diretório de backup! Escolha outro nome.)
Copying failed. Files could not be written to destination directory. (Falha durante a cópia. Não foi
possível gravar arquivos no diretório de destino.)
File <path> is write protected. Unable to change access rights! (O arquivo <caminho> está protegido contra gravação. Não foi possível alterar os direitos de acesso!)
Patient loading is disabled due to an invalid IR calibration. Please calibrate the system. (O carregamento do paciente foi desativado devido a uma calibração de infravermelho inválida. Calibre
o sistema.)
Failed to convert from internal to external Coordinates! Do not continue and contact Brainlab
support! (Falha na conversão de Coordenadas internas para externas! Não prossiga e entre em
contato com o suporte da Brainlab!)
It is recommended to perform localization again. (É recomendável executar a localização novamente.)
Unable to read from flat panel. Close this wizard, check connection and start wizard again. (Não
foi possível ler o painel plano. Feche este assistente, verifique a conexão e reinicie o assistente.)
An error occurred. Please start correction again. (Ocorreu um erro. Inicie a correção novamente.)
Position of Calibration Phantom is not set. Define position first. (A Posição do Fantoma de Calibração não está definida. Defina a posição primeiro.)
The Robotics Driver DLL could not be initialized. Please contact Brainlab support. (A DLL do Driver do Robotics não pôde ser inicializada. Entre em contato com o suporte da Brainlab.)
No connection to the Robotics Remote Control Module. Check the connection and try again.
(Nenhuma conexão com o Módulo de Controle Remoto do Robotics. Verifique a conexão e tente
novamente.)
No Robotics device seems to be connected. Ensure that the Robotics device is powered and
switched on. (Nenhum dispositivo Robotics parece estar conectado. Assegure que o dispositivo
Robotics esteja energizado e ligado.)
The Robotics battery is empty. Robotics will not be able to move. (A bateria do Robotics está
completamente descarregada. O Robotics não poderá ser movido.)
Autocalibration or initialization failed. Press 'Retry' to re-initialize or 'Cancel' to abort. (Falha na
autocalibração ou na inicialização. Pressione “Retry” para reinicializar ou “Cancel” para abortar.)
Device is in security timeout. Press 'OK' to continue. Press 'ESC' to abort auto-alignment. (O dispositivo está no modo de tempo de expiração de segurança. Pressione “OK” para prosseguir.
Pressione “ESC” para abortar o autoalinhamento.)
Auto-alignment failed. Please check device or patient setup. (Falha no autoalinhamento. Verifique a configuração do dispositivo ou do paciente.)
Angles larger than 0.2° detected. Please move isocenter phantom to isocenter position and restart the calibration. (Ângulos superiores a 0,2° detectados. Mova o fantoma de isocentro para a
posição de isocentro e reinicie a calibração.)
Unable to initialize x-ray acquisition. See log file for details. (Não foi possível inicializar a aquisição de raios X. Veja detalhes no arquivo de log.)
Wrong or missing Isocenter Phantom DLL. Please contact Brainlab support. (DLL de Fantoma
de Isocentro incorreta ou ausente. Entre em contato com o suporte da Brainlab.)
Connection Issues detected in ADI Connection. Received Tag </YMessage> is not 2 byte aligned. It is NOT safe to continue with Treatment. Please contact Brainlab support! (Problemas de
conexão detectados na Conexão ADI. A Tag </YMessage> recebida não é alinhada em 2 bytes.
NÃO é seguro prosseguir com o tratamento. Entre em contato com o suporte da Brainlab!)
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Mensagem
Rotation (<XX>°) out of range. Allowed values are -360 ... +360. (A rotação (<XX>°) está fora do
intervalo. Os valores permitidos são -360 ... +360.)
Could not open com port. Please check settings. (Não foi possível abrir a porta Com. Verifique
as configurações.)
Internal failure of motor controllers. Please lock Robotics mechanically to continue patient treatment. Please call Brainlab support for further assistance. (Falha interna nos controladores do
motor. Trave o Robotics mecanicamente para prosseguir com o tratamento do paciente. Entre
em contato com o suporte da Brainlab para obter assistência.)
CBCT data not in R&V system (Dados de CBCT não estão no Sistema Record & Verify.)
Could not create CBCT Volume Data. (Não foi possível criar Dados de Volume de CBCT.)
Could not find a log file for current plan. (Não possível localizar um arquivo de log para o plano
atual.)
Tool is not visible!! (A ferramenta não está visível!!)
Error during write operation. (Erro durante a operação de gravação.)
Failed to initialize Acrobat Reader. Please contact Brainlab support. (Falha ao inicializar o Acrobat Reader. Entre em contato com o suporte da Brainlab.)
Error during PDF creation. PDF file (<PDFPath>) not accessible. (Erro durante a criação do
PDF. O arquivo PDF (<PDFPath>) não está acessível.)
Unhandled exception in LoadSliceImage()! (Exceção não tratada em LoadSliceImage()!)
Invalid logfile. (Arquivo de log inválido.)
Logfile could not be loaded. (Não foi possível carregar o arquivo de log.)
Source folder does not exist. (A pasta de origem não existe.)
Destination folder could not be created. (Não foi possível criar a pasta de destino.)
<patientname> could not be copied to <destination> (<nomedopaciente> não pôde ser copiado
para <destino>.)
Files could not be copied. (Não foi possível copiar arquivos.)
Automatic treatment beam interlock could not be initialized. Patient Monitoring will be disabled.
(Não foi possível inicializar o intertravamento automático de feixe de tratamento. O Monitoramento de Paciente será desativado.)
Automatic treatment beam interlock interface could not be closed. Please refer to user manual
how to enable Linac Interface manually. (Não foi possível fechar a interface de intertravamento
automático de feixe de tratamento. Consulte o manual de usuário para saber como ativar a interface do Linac manualmente.)
No valid ExacTrac license found! (Nenhuma licença válida do ExacTrac foi encontrada!)
No tool files found! Please check path. (Nenhum arquivo de ferramenta encontrado! Verifique o
caminho.)
No functional Linac Interface. (Nenhuma Interface de Linac funcional.)
Please calibrate X-ray first. (Calibre os raios X primeiro.)
Could not switch to continuous mode. (Não foi possível alternar para o modo contínuo.)
Unsupported Correction Mode (Modo de Correção Não Suportado)
Unhandled exception during couch calibration! (Exceção não tratada durante a calibração da
mesa!)
Selected patient is currently locked by another computer. The patient needs to be unlocked for
backup. (O paciente selecionado está atualmente bloqueado por outro computador. O paciente
precisa ser desbloqueado para backup.)
Treatment file could not be saved. (Não foi possível salvar o arquivo de tratamento.)
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Selected patient is currently locked by another computer. The patient needs to be unlocked to be
overwritten. (O paciente selecionado está atualmente bloqueado por outro computador. O paciente precisa ser desbloqueado para ser substituído.)
The patient files are currently locked by another computer and cannot be deleted. (Os arquivos
do paciente estão atualmente bloqueados por outro computador e não podem ser excluídos.)
Error occurred during Dicom export: (Erro ocorrido durante a exportação DICOM:)
Could not find tool <tool>. Please contact Brainlab support for assistance. (Não foi possível encontrar a ferramenta <ferramenta>. Entre em contato com o suporte da Brainlab para obter assistência.)
Couch Move Cancelled (Movimento da Mesa Cancelado)
No 4DC address entered. (Nenhum endereço 4DC inserido.)
Invalid port entered (default: 56050). (Porta inválida inserida (padrão: 56050).)
No description entered. (Nenhuma descrição inserida.)
Invalid ID entered (default: 3263). (ID inválido inserido (padrão: 3263).)
TCP/IP connect failed. (Falha na conexão com TCP/IP.)
TCP/IP disconnect failed. (Falha na desconexão com TCP/IP.)
ERROR: Error during file handling! (ERRO: Erro durante o manuseio de arquivos!)
ExacTrac background services encountered a failure. Please close the current patient and quit
the ExacTrac application. Restart the background services with the "ExacTrac Service Manager
GUI". Wait until all services returned to the state 'Running'. Start the ExacTrac application again
to continue working. (Falha nos serviços de segundo plano do ExacTrac. Feche o paciente atual
e saia do aplicativo ExacTrac. Reinicie os serviços de segundo plano com a “ExacTrac Service
Manager GUI”. Aguarde até que todos os serviços retornem ao status “Running”. Reinicie o aplicativo ExacTrac para continuar trabalhando.)
ExacTrac application cannot be started because background services are not started properly
yet. (O aplicativo ExacTrac não pode ser iniciado porque os serviços de segundo plano ainda
não foram apropriadamente iniciados.)
Failed to retrieve CBCT scan! Retry? (Falha ao recuperar a aquisição de CBCT! Tentar novamente?)
CBCT directory could not be created in patient folder. ExacTrac will now return to the Positioning
screen! (Não foi possível criar o diretório CBCT na pasta do paciente. O ExacTrac retornará à
tela de posicionamento!)
Connection to R&V system was lost and could not be re-established! (A conexão ao Sistema
R&V foi perdida e não pôde ser restabelecida!)
The R&V system response to a patient related query did not yield the expected results or could
not be interpreted correctly. Please check the logfile for more information. ExacTrac will now return to the Positioning screen! (A resposta do sistema R&V a uma consulta relacionada ao paciente não produziu os resultados esperados ou não pôde ser interpretada corretamente. Veja informações adicionais no arquivo de log. O ExacTrac retornará à tela de posicionamento!)
Plausibility check for isocenters failed. Do you still want to continue? (Falha na verificação de
plausibilidade dos isocentros. Deseja prosseguir mesmo assim?)
Failed to establish a connection to the R&V system. Check if the network connection is OK and
properly configured. Retry? (Falha na conexão ao sistema R&V. Verifique se a conexão da rede
está OK e apropriadamente configurada. Tentar novamente?)
ExacTrac is not ready for CBCT retrieval and will now return to the Positioning screen! (O ExacTrac não está pronto para recuperação de CBCT e retornará à tela de posicionamento!)
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Mensagens de Perguntas
Mensagem
Do you really want to send a manual Authorization? Make sure the correct patient plan is loaded
and the patient is positioned properly. (Você deseja realmente enviar uma Autorização manual?
Assegure que o plano de paciente correto esteja carregado e que o paciente esteja apropriadamente posicionado.)
CBCT data not found on local disk. Shall the dataset be retrieved from R&V? (Dados de CBCT
não foram encontrados no disco local. A sequência de dados deve ser recuperada do Sistema
R&V?)
You selected an empty physician as treatment filter. Do you want to change the <Assigned Physician> to the <All Patients> filter? (Você selecionou um médico vazio como filtro de tratamento.
Deseja alterar <Médico Designado> para o filtro <Todos os Pacientes>?)
Do you want to exit ExacTrac? (Deseja sair do ExacTrac?)
Reset will remove all existing beam mappings for this plan. Do you want to reset anyway? (A
função Restaurar removerá todos os mapeamentos de feixe existentes para este plano. Deseja
restaurar mesmo assim?)
The plan mapping was modified. If you cancel, all recent modifications are lost. Do you want to
cancel anyway? (O mapeamento do plano foi modificado. Se você cancelar, todas as modificações recentes serão perdidas. Deseja cancelar mesmo assim?)
Do you really want to remove <username> from the user list? (Deseja realmente remover <nomedousuário> da lista de usuários?)
Do you really want to remove user? (Deseja realmente remover o usuário?)
You did not define a user password. For security reasons, this is not recommended. Do you want
to continue and keep the empty password for <user>? (Você não definiu uma senha. Por razões
de segurança, isto não é recomendável. Deseja prosseguir, mantendo a senha vazia para <usuário>?)
Do you really want to discard your current changes? (Deseja realmente descartar suas alterações atuais?)
You did not save the currently edited user. Do you really want to leave the Password Manager
and discard the changes? (Você não salvou o usuário atualmente editado. Deseja realmente sair do Password Manager e descartar as alterações?)
You did not approve the fusion. Do you really want to finish? (Você não aprovou a fusão. Deseja
realmente terminar?)
Do you really want to cancel? (Deseja realmente cancelar?)
Are you sure you want to undo your approval? (Tem certeza de que deseja desfazer sua aprovação?)
Do you really want to undo your approval? (Deseja realmente desfazer sua aprovação?)
Are you sure you want to set the current position of Robotics as the new Robotics center position? (Tem certeza de que deseja definir a posição atual do Robotics como a nova posição central do Robotics?)
You did not approve the fusion. Continue anyway? (Você não aprovou a fusão. Deseja prosseguir mesmo assim?)
The filename <filename> already exists. Save (with another name) anyway? (O arquivo <nomedoarquivo> já existe. Deseja salvar (com outro nome) mesmo assim?)
The Dicom Plan UID references already exist. Do you really want to overwrite the existing information? (As referências do UID do Plano Dicom já existem. Deseja realmente substituir as informações existentes?)
The destination export folder <path> already exists. Do you want to overwrite this data? (A pasta
de exportação de destino <caminho> já existe. Deseja substituir esses dados?)
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The file <filename> already exists! Do you want to overwrite it? (O arquivo <nomedoarquivo> já
existe. Deseja substituí-lo?)
Your file prefix is empty. Do you still want to continue? (O prefixo de seu arquivo está vazio. Deseja prosseguir mesmo assim?)
You did not select any files to export. Do you want to cancel R&V Export? (Você não selecionou
nenhum arquivo para exportação. Deseja cancelar a exportação do Sistema Record & Verify?)
Detected marker pattern does not match reference pattern defined in the CT scan! Press 'Cancel' to manually improve alignment of markers in X-rays or CT set. If necessary delete a marker.
Press 'Retry' to proceed using the center of gravity match instead. (O padrão do marcador detectado não corresponde ao padrão de referência definido na tomografia! Pressione “Cancel”
para melhorar manualmente o alinhamento dos marcadores na série de raios X ou TCs. Se necessário, exclua um marcador. Pressione “Retry” para prosseguir usando a correspondência do
centro de gravidade em substituição.)
You did not approve the fusion. Do you really want to continue? (Você não aprovou a fusão. Deseja realmente prosseguir?)
Infrared Tool not visible. Retry? (A ferramenta de infravermelho não está visível. Tentar novamente?)
Fusion has revealed a deviation! Do you really want to APPLY the shift? (A fusão revelou um
desvio! Deseja realmente APLICAR o deslocamento?)
Fusion has revealed a deviation! Do you really want to IGNORE the shift? (A fusão revelou um
desvio! Deseja realmente IGNORAR o deslocamento?)
Deselecting the Video Calibration will lead to an invalid calibration. Advanced Video Options
cannot not be used. Do you want to deselect anyway? (Desmarcar a Calibração de Vídeo resultará em uma calibração inválida. As Opções Avançadas de Vídeo não poderão ser usadas. Deseja desmarcar mesmo assim?)
Deselecting the FlatPanel calibration will lead to an invalid calibration. DRR Fusion cannot be
performed. Do you want to deselect anyway? (Desmarcar a Calibração do Painel Plano resultará em uma calibração inválida. A Fusão de DRR não poderá ser realizada. Deseja desmarcar
mesmo assim?)
The current loaded patient needs to be unloaded in order to view the settings of the selected
patient. Proceed? (O paciente atualmente carregado precisa ser descarregado, para permitir a
visualização das configurações do paciente selecionado. Prosseguir?)
Destination folder exists. Do you want to overwrite backuped patient data? (A pasta de destino
já existe. Deseja sobrescrever o backup de dados de pacientes?)
Another plan of the Patient <name> with Patient ID <ID> already exists in destination folder.
Both plans will coexist if you continue. Do you want to copy the plan anyway? (Outro plano do
Paciente <nome> com ID de Paciente <ID> já existe na pasta de destino. Se você prosseguir,
os dois planos irão coexistir. Deseja copiar o plano mesmo assim?)
Do you wish to view the patient settings now? (Deseja visualizar as configurações do paciente
agora?)
This patient is currently loaded and active. Do you want to discard this patient and delete it anyway? (Este paciente está atualmente carregado e ativo. Deseja descartar este paciente e excluí-lo mesmo assim?)
(Do you really want to permanently delete this patient data (<name>)?) Do you really want to
move this patient data (<name>) to the Recycle Bin? (Deseja realmente excluir os dados deste
paciente (<nome>) permanentemente? Deseja realmente mover os dados deste paciente (<nome>) para a Lixeira?)
Do you really want to remove all jobs in the queue list? (Deseja realmente remover todos os trabalhos da lista da fila?)
Patient data of %s from %s-%d already exported. Do you really want to export the data again?
(Os dados de paciente de %s a %s-%d já foram exportados. Deseja realmente exportar os dados novamente?)
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Mensagem
Do you wish to use these exposure values: Tube 1 <XX> kV <YY> mAs Tube 2 <XX> kV <YY>
mAs as default patient exposure settings? (Deseja realmente usar estes valores de exposição:
Tube 1 <XX> kV <YY> mAs Tube 2 <XX> kV <YY> mAs como configurações padrão de exposição de paciente?)
Gain image's acquired intensity should be between <XX> and <YY> percent of its maximum signal. Acquired intensity is <ZZ> percent on average. Do you want to store the gain correction
image? (A intensidade adquirida da imagem de ganho deveria estar entre <XX> e <YY> por
cento de seu sinal máximo. A intensidade adquirida média é <ZZ> por cento. Deseja armazenar
a imagem de correção de ganho?)
Do you want to apply the Winston-Lutz-Shift to your Isocenter Calibration? (Deseja aplicar o
deslocamento Winston-Lutz à sua Calibração de Isocentro?)
Do you really want to remove preset <presetname>? (Deseja realmente remover a predefinição
<nomedapredef>?)
Did the test really fail? Please check the test box if the test was successful. (O teste falhou realmente? Verifique na caixa de teste se o teste foi bem-sucedido.)
Do you want to save the test results? (Deseja salvar o resultado do teste?)
WARNING! A directory with the same name already exists on the remote computer! Overwrite
directory? (AVISO! Um diretório com o mesmo nome já existe no computador remoto! Substituir
diretório?)
sTmp + CString("" is read only. Do you want delete it? (sTmp + CString("" é somente para leitura. Deseja excluir?)
Close current patient files (<file>)? (Fechar o arquivo de paciente (<arquivo>) atual?)
Do you really want to exit? (Deseja realmente sair?)
Are you sure you want to log-off? (Tem certeza de que deseja efetuar logoff?)
Do you want to export all data again? (Deseja exportar todos os dados novamente?)
Start IR only workflow? (Iniciar o fluxo de trabalho Apenas infravermelho?)
ERROR: Copy Patient Folder Check source/destination directories! Source: <source> Destination: <destination>. (ERRO: Erro na Cópia de Pasta de Paciente diretórios de origem / destino!
Origem: <origem> Destino: <destino>.)
Do you want to detect the Brainlab Frameless SRS Mask Base? (Deseja detectar a Base da
Máscara de SRS sem Arco da Brainlab?)
‘Yes’ will enable automatic Pre-positioning for the Cranial Positioning Array. (“Yes” ativará o pré-posicionamento automático da Estrela de Posicionamento Craniano.)
‘No’ will require manual Pre-positioning for the Cranial Positioning Array. (“No” exigirá o pré-posicionamento manual da Estrela de Posicionamento Craniano.)
‘Cancel’ will abort this selection. (“Cancel” abortará esta seleção.)

Mensagens de sugestão
Mensagem
Marker configuration is possibly symmetric! Please choose another marker pattern! (A configuração do marcador é possivelmente simétrica! Escolha outro padrão de marcador!)
Marker configuration was moving during marker acquisition! (A configuração do marcador estava em movimento durante a aquisição do marcador!)
There are ambiguities! But the defined Marker Configuration will ignore the ambiguous marker
points by pressing 'Yes'. Press 'No' to correct the marker configuration. (Existem ambiguidades!
Pressione “Yes” para que a Configuração de Marcador definida ignore os pontos de marcador
ambíguos. Pressione “No” para corrigir a configuração do marcador.)
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Mensagem
The Marker Configuration is not well defined due to ambiguities and will contain additional virtual
markers! Do you want to store the Marker Configuration anyway? (A Configuração do Marcador
não está bem definida devido a ambiguidades e irá conter marcadores virtuais adicionais! Deseja armazenar a Configuração do marcador mesmo assim?)
Patient was moving during marker acquisition! (O paciente estava em movimento durante a
aquisição do marcador!)
Another ExacTrac application is running, which should be closed first! (Outro aplicativo ExacTrac
está em execução e deve ser fechado primeiro!)
Your current display is set to <XX> colors. Please change your display to 16Mio colors in order
to use the video option properly! (Sua exibição atual está configurada para <XX> cores. Altere
sua exibição para 16 Milhões de cores, para usar a opção de vídeo de forma apropriada!)
The Robotics self test has failed. Robotics may not be able to move. (O autoteste do Robotics
falhou. O Robotics pode não ser capaz de mover-se.)
Unable to access 3D tracking system. (Não foi possível acessar o sistema de rastreamento 3D.)
There was a system break-down during calibration! Please calibrate your system for safety!
(Ocorreu um travamento do sistema durante a calibração! Para garantir a segurança, calibre
seu sistema!)
Tracking will be disabled from now on, but it is possible to override the bump sensor. 'YES' will
override bump sensor. Warning: tracking may be inaccurate! (O rastreamento será desativado a
partir de agora, mas será possível redefinir o sensor de colisão. “YES” redefinirá o sensor de
colisão. Aviso: a calibração poderá ser imprecisa!)
There was an inconsistency during loading. For safety reasons Settings Wizard is started. See
logfile for details. (Ocorreu uma inconsistência durante o carregamento. Por razões de segurança, o Assistente de Configurações é iniciado. Veja detalhes no arquivo de log.)
No implanted markers defined for patient. Please define implanted markers first. Use the \""Define Implanted Markers\"" entry in the \""Pre-Planning\"" menu. (Nenhum marcador implantado definido para o paciente. Defina marcadores implantados primeiro. Use a entrada \"'Define Implanted Markers\'" no menu \""Pre-Planning\"'.)
No active patient. Please load patient first. (Nenhum paciente ativo. Carregue o paciente primeiro.)
Only for Brainlab service. Continue? This function is only used by service personnel of Brainlab
and should not be available for normal use. Please contact Brainlab support to disable this function. (Somente para a equipe de Serviço da Brainlab. Prosseguir? Esta função é usada somente
pela equipe de Serviço da Brainlab e não deve estar disponível para uso normal. Entre em contato com o suporte da Brainlab para a desativação desta função.)
No CT image set for patient. Please load patient with image set (Nenhuma sequência de tomografias para o paciente. Carregue o paciente com uma sequência de imagens.)
Please perform Isocenter calibration first. (Execute a calibração do isocentro primeiro.)
Please perform X-ray calibration first. (Execute a calibração de raios X primeiro.)
It is strongly recommended to do a Daily Check first! (É altamente recomendável realizar uma
Verificação Diária primeiro!)
This treatment is already queued and was not added to the queue again. (Este tratamento já está na fila e não foi adicionado à fila novamente.)
Object <object> already assigned to Isocenter <isocenter>. (Objeto <objeto> já designado para
o Isocentro <isocentro>.)
<Robotics> will move towards the gantry for more than 1°. Please ensure there is no risk for a
collision with the gantry. (O <Robotics> será movido em direção ao gantry em mais que 1°. Assegure que não haja risco de colisão com o gantry.)
The Robotics battery is very low. Expect any movement to abort suddenly. Please recharge as
soon as possible. (A bateria do Robotics está com a carga muito baixa. Qualquer movimento
pode ser abortado repentinamente. Recarregue o mais rápido possível.)
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Mensagem
Inconsistency between case file and additional case data detected. Settings Wizard is restarted
for safety reasons. Please verify settings. See logfile for details. (Inconsistência detectada entre
o arquivo de caso e dados de caso adicionais. Por razões de segurança, o Assistente de Configurações é iniciado. Veja detalhes no arquivo de log.)
This is a QA feature. Do not use this feature for patient setup. (Este é um recurso de Controle de
Qualidade. Não use este recurso para posicionamento de pacientes.)
<Robotics> will autocalibrate. Please ensure, that there is no patient on the table and 'Lock All' is
disabled! Pressing 'OK' will start the procedure. (O <Robotics> realizará a autocalibração. Assegure que nenhum paciente esteja na mesa e que “Lock All” esteja desativado! Pressione “OK”
para iniciar o procedimento.)
No markers visible! (Nenhum marcador está visível!)
Marker configuration is symmetric! Please choose another marker pattern! (A configuração do
marcador é simétrica! Escolha outro padrão de marcador!)
Do you want to update the X-ray generator preset: <preset> to <XX> kV and <YY> mAs? (Deseja atualizar a predefinição do Gerador de Raios X: <predefinição> para <XX> kV e <YY> mAs?)
identical with messages \DlgDefineIRTool.cpp only different title (Idêntico às mensagens \DlgDefineIRTool.cpp - apenas o título é diferente)
Not enough markers visible! (Não existem marcadores suficientes visíveis!)
No CT set available. (Nenhuma sequência de tomografias disponível.)
Are you sure you want to override ExacTrac’s MV beam interlock? This will clear the interlock on
the Linac and allow treatment. Ensure that the patient is in the correct treatment position. (Tem
certeza de que deseja redefinir o intertravamento de feixe MV do ExacTrac? Isto limpará o intertravamento no Linac e permitirá o tratamento. Assegure que o paciente esteja na posição de
tratamento correta.)
‘Yes’, ‘No’ (“Sim”, “Não”)
The ExacTrac MV beam interlock is disabled as long as this window is open. Selecting Close will
restore the interlock. (O intertravamento de feixe MV do ExacTrac é desativado no momento em
que esta janela é aberta. Selecione Close para restaurar o intertravamento.)
‘Ok’ (“OK”)
Multiple matches found! Beams successfully mapped to one of them. (Várias correspondências
foram encontradas. Os feixes foram mapeados com sucesso para uma delas.)
Not enough marker found in left / right image! Try to adjust windowing of images or manually
detect implanted markers. (Quantidade insuficiente de marcadores encontrada na imagem esquerda/direita! Tente ajustar o janelamento das imagens ou detectar marcadores implantados
manualmente.)
Not enough corresponding marker pairs detected! Try to adjust windowing of images or manually
detect implanted markers. (Quantidade insuficiente de pares de marcadores encontrada! Tente
ajustar o janelamento das imagens ou detectar marcadores implantados manualmente.)
No suitable configuration detected! Try to adjust windowing of images or manually detect implanted markers. (Nenhuma configuração adequada foi detectada! Tente ajustar o janelamento das
imagens ou detectar marcadores implantados manualmente.)
Unknown marker type for the patient. Please select a correct marker type. (Tipo de marcador
desconhecido para o paciente. Selecione um tipo de marcador correto.)
Unable to reconstruct marker <yy>. Most likely the markers in both windows do not match the
same structure! (Não foi possível reconstruir o marcador <yy>. Provavelmente os marcadores
das duas janelas não apresentam correspondência de estrutura!)
Marker <yy> is out of sight in both X-ray images. Do you want to delete it (recommended)? (O
marcador <yy> está fora do campo de visão nas duas imagens de raios X. Deseja excluí-lo (recomendado)?)
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26.3

Conformidades

26.3.1

Emissões eletromagnéticas

Ambiente eletromagnético
Os sistemas ExacTrac são destinados ao uso nos ambientes eletromagnéticos especificados na
tabela a seguir.
O usuário é responsável por assegurar que os sistemas sejam usados em tais ambientes.

Declaração
Orientação e declaração do fabricante em relação a emissões eletromagnéticas:
Teste de emissões

Padrão

Nível de conformidade

Emissões de RF conduzidas e
CISPR 11
irradiadas

Grupo 1
Classe A

Distorção harmônica

IEC 61000-3-2

Classe A

Flutuações e oscilações de
tensão

IEC 61000-3-3

Está em conformidade

As características das emissões deste equipamento fazem com ele seja adequado para uso em
áreas industriais e em hospitais (CISPR 11 classe A). Se for usado em ambientes residenciais
(que normalmente exigem a classificação CISPR 11 classe B), é possível que este equipamento
não ofereça proteção adequada para serviços de comunicação por radiofrequência. É possível
que o usuário precise adotar medidas atenuantes, como a reorientação ou o reposicionamento do
equipamento.
Aviso
O ExacTrac é destinado ao uso somente por profissionais da área médica. O sistema pode
causar interferência de rádio ou interromper a operação de equipamentos próximos. Pode
ser necessário tomar ações corretivas, como a reorientação ou o reposicionamento do
dispositivo ou a blindagem do local.
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26.3.2

Imunidade eletromagnética geral

Ambiente eletromagnético
Os sistemas ExacTrac destinam-se ao uso nos ambientes eletromagnéticos especificados nas
próximas seções.
O usuário é responsável por assegurar que os sistemas sejam usados em tais ambientes.

Declaração de imunidade eletromagnética
As tabelas mostradas nas próximas seções fornecem orientações de acordo com a declaração
de imunidade eletromagnética do fabricante.
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26.3.3

Imunidade eletromagnética, ExacTrac

Testes de imunidade eletromagnética
Teste de imunidade

Padrão

Nível de teste IEC
60601-1-2

Nível de conformidade

±8 kV

±8 kV

Descarga eletrostática
(ESD) - ar

±2 kV, ±4 kV, ±8 kV
±15 kV

±2 kV, ±4 kV, ±8 kV
±15 kV

Campos eletromagnéIEC 61000-4-3
ticos de RF irradiada

3V
80 MHz a 2,7 GHz
6 V em bandas ISM
80% AM em 1 kHz

3V
80 MHz a 2,7 GHz
6 V em bandas ISM
80% AM em 1 kHz

Campos de proximidade de equipamento de
comunicação sem fio
via RF - 385 MHz

27 V/m

27 V/m

Campos de proximidade de equipamento de
comunicação sem fio
via RF - 450 MHz

28 V/m

28 V/m

Campos de proximidade de equipamento de
comunicação sem fio
via RF - 710 MHz,
745 MHz, 780 MHz

9 V/m

9 V/m

Campos de proximidade de equipamento de
comunicação sem fio
IEC 61000-4-3
via RF - 810 MHz,
870 MHz, 930 MHz

28 V/m

28 V/m

Campos de proximidade de equipamento de
comunicação sem fio
via RF - 1720 MHz,
1845 MHz, 1970 MHz

28 V/m

28 V/m

Campos de proximidade de equipamento de
comunicação sem fio
via RF - 2.450 MHz

28 V/m

28 V/m

Campos de proximidade de equipamento de
comunicação sem fio
via RF - 5.240 MHz,
5.500 MHz,
5.785 MHz

9 V/m

9 V/m

Transiente rápido/
surto elétrico - porta
de entrada de alimentação CA

±2 kV
Frequência de repetição 100 kHz

±2 kV
Frequência de repetição 100 kHz

±1 kV
Frequência de repetição 100 kHz

±1 kV
Frequência de repetição 100 kHz

Descarga eletrostática
(ESD) - contato
IEC 61000-4-2

IEC 61000-4-4
Transiente rápido/
surto elétrico - portas
de sinal de entrada/
saída
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Teste de imunidade

Padrão

Nível de teste IEC
60601-1-2

Nível de conformidade

Surto - Porta de entrada de alimentação CA
linha-linha

±0,5 kV, ±1 kV

±0,5 kV, ±1 kV

Surto - Porta de entrada de alimentação CA IEC 61000-4-5
linha-aterramento

±0,5 kV, ±1 kV, ±2 kV

±0,5 kV, ±1 kV, ±2 kV

Surto - Portas de entrada/saída linha-aterramento

±2 kV

±2 kV

Distúrbios conduzidos
induzidos por RF

IEC 61000-4-6

3V
0,15 MHz a 80 MHz
6 V em bandas ISM
80% AM em 1 kHz

3V
0,15 MHz a 80 MHz
6 V em bandas ISM
80% AM em 1 kHz

Campo magnético de
frequência elétrica

IEC 61000-4-8

30 A/m
50 Hz ou 60 Hz

30 A/m
50 Hz ou 60 Hz

0%
UT; 0,5 ciclo
Quedas de tensão
IEC 61000-4-11

Interrupções de tensão

Em 0°, 45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270° e
315° 0% UT; 1 ciclo

Está em conformidade

E 70% UT; 25/30 ciclos
Monofásico: em 0°
0% UT; 250/300 ciclos Está em conformidade

IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-3
Teste de imunidade

Nível de Teste IEC 60601

Nível de conformidade

RF conduzida IEC 61000-4-6

3 Vrms 150 kHz a 80 MHz

[V1] 3 V

RF irradiada IEC 61000-4-3

3 V/m 80 MHz a 2,7 GHz

[E1] 3 V/m

OBSERVAÇÃO: em 80 MHz e 800 MHz aplica-se o intervalo de frequência mais alto.
OBSERVAÇÃO: essas diretrizes podem não se aplicar a todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão geradas por estruturas, objetos e pessoas.
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26.3.4

Equipamento de comunicação por RF

Ambiente eletromagnético
Equipamentos de comunicação por RF portáteis e móveis podem afetar os sistemas.
O ExacTrac foi desenvolvido para uso em ambientes eletromagnéticos em que as perturbações
de RF irradiadas sejam controladas.
Os usuários do sistema ExacTrac podem ajudar a evitar a interferência eletromagnética,
mantendo uma distância mínima entre o ExacTrac e os equipamentos de comunicação por RF
portáteis e móveis (transmissores), conforme recomendado a seguir, de acordo com a potência
de saída máxima do equipamento de comunicação.

Distâncias de separação
Nenhum dispositivo de comunicação por RF deve ser usado a menos de 30 cm (12 polegadas)
de qualquer parte do ExacTrac, incluindo os cabos especificados pela Brainlab.
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