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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

brazil.support@brainlab.com

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 44
Fax: +49 89 991568 5811

Japão

support@brainlab.com

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

Coordenação do Projeto de Instalação
Para entrar em contato com a equipe de Coordenação do Projeto de Instalação para assuntos
relacionados à pré-instalação, use um destes endereços:
• rt.coordination@brainlab.com
ou
• us.rt.coordination@brainlab.com (apenas para clientes dos Estados Unidos)

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
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1.1.2

Informações legais

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

Marcas comerciais da Brainlab
• ExacTrac® 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
• Microsoft® e Windows® são marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos
e em outros países.
• Exact®, TrueBeam®, TrueBeamSTx® e PerfectPitch® são marcas registradas da Varian
Medical Systems, Inc.

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.
OBSERVAÇÃO: a validade da etiqueta CE somente pode ser confirmada em relação aos
produtos fabricados pela Brainlab.

Instruções de descarte
Os colimadores contêm chumbo e somente devem ser descartados de acordo com as normas
legais.
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

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

Programa de Controle de Radiação em Produtos Eletrônicos (EPRC) (Somente para EUA)
De acordo com a classificação de produtos para dispositivos médicos da FDA Center for Devices
and Radiological Health, o ExacTrac é definido como um sistema médico de radioterapia de
partículas carregadas (código de produto IYE).
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Com base na norma CFR 21 (Code of Federal Regulations Title 21) da CDRH, nenhum padrão
de desempenho é aplicável e os requisitos da General Radiological Health se aplicam (21 CFR
1000-1005).

10

Manual de Planejamento da Instalação Rev. 1.0 ExacTrac Ver. 6.x

INFORMAÇÕES GERAIS

1.2

Símbolos

1.2.1

Símbolos usados neste manual

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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Símbolos

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

Cuidado
Número de série

Número do artigo

Data de fabricação

Fabricante

Siga as instruções de uso

Somente sob prescrição
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1.3

Indicações de uso

Indicações de uso
O ExacTrac é um sistema desenvolvido para colocar pacientes em um ponto precisamente
definido dentro do feixe de tratamento de um acelerador médico para radiocirurgia estereotática
ou procedimentos de radioterapia. Os tratamentos incluem lesões, tumores e doenças em
qualquer local do corpo que possa ser tratado por radioterapia. O ExacTrac também pode ser
usado para monitorar a posição do paciente durante o tratamento.

A quem se destina
O sistema ExacTrac somente deve ser usado por profissionais médicos que tenham recebido
treinamento dedicado para este aplicativo, tais como:
Cargo

Formação

Ações

Técnico em Radiação

Educação, treinamento

Fluxo de trabalho principal

Oncologista/Radioterapeuta

Médico

Aprovação de fusões, inicialização
de pacientes

Físico Médico/Físico

PhD em física médica

Controle de Qualidade do Sistema,
manuseio de dados

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

Contraindicações conhecidas
Para evitar lesões a pacientes utilizando marca-passos, entre em contato com o fabricante
do marca-passo para obter informações relativas a possíveis perigos resultantes da
exposição à radiação antes de iniciar o tratamento do paciente.

Local de utilização
O aplicativo deve ser usado em salas de tratamento.

Cuidados ao manusear hardware
Os componentes do sistema e o instrumental acessório são compostos por peças
mecânicas de precisão. Manuseie esses equipamentos com cuidado.
Apenas profissionais treinados da equipe médica podem operar os componentes do
sistema e o instrumental acessório.

Revisão de plausibilidade
Antes de iniciar o tratamento do paciente, reveja a plausibilidade de todas as entradas e
saídas de informações do sistema.
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Indicações de uso

Nenhuma modificação é permitida neste equipamento.
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1.4

Documentação

Público-alvo
Este Manual de Planejamento da Instalação deve ser usado como referência para a efetiva e
correta implementação do sistema ExacTrac em combinação com um Acelerador Linear Varian
TrueBeam. Este manual foi desenvolvido para clientes (em particular clientes que compraram ou
pretendem comprar um sistema ExacTrac), bem como para todos os membros das equipes de
arquitetura, estrutura e consultoria clínica envolvidos no planejamento e na implementação do
sistema ExacTrac ou de partes dele.
Este manual deve ser fornecido a todas as partes relevantes no início do processo de
planejamento e explicado em nível de detalhamento adequado. Leia este manual do usuário
cuidadosamente e familiarize-se suficientemente com o sistema antes de planejar sua
implementação.
Este Manual de Planejamento da Instalação contém informações importantes sobre as
responsabilidades e deveres de todas as partes envolvidas, além de uma descrição detalhada da
instalação. Dedique atenção especial às informações de aviso e cuidado fornecidas neste
manual.

Leitura dos Manuais do Usuário
Os manuais do usuário descrevem dispositivos médicos e produtos de software de grande
complexidade, que devem ser usados com cautela.
É importante que todos os usuários do sistema, de instrumentos e de software:
• Leiam atentamente os manuais do usuário antes de manusear o equipamento
• Tenham acesso permanente aos manuais do usuário

Informações de pré-instalação
É altamente recomendada a leitura deste documento antes da instalação do sistema principal. O
cliente é responsável por finalizar todas as etapas de pré-trabalho/pré-montagem, para assegurar
que a instalação do sistema ocorra de forma simples e no prazo especificado. Também é
importante entregar à Brainlab todas as informações relacionadas às condições de elétrica e
espaço do hospital.
Você pode usar a lista de verificação incluída no final do documento para assegurar que todos os
requisitos listados estejam concluídos e finalizados.
Se as etapas de pré-trabalho/pré-montagem exigidas forem executadas por uma empresa
subcontratada, o cliente é responsável por fornecer a essa empresa as informações completas
de pré-instalação, incluindo todos os avisos de segurança.
Observe que nem todos os componentes e itens descritos neste documento pertencem a todos
os sistemas instalados. Entre em contato com o suporte da Brainlab para obter detalhes ou
alguma restrição não puder ser atendida.
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2

VISÃO GERAL DO
SISTEMA

2.1

Introdução

Responsabilidades do cliente
Toda a preparação estrutural, como reforços para itens montados no teto, tetos, superestruturas
ou quaisquer objetos relacionados são de responsabilidade do cliente.
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Principais recursos técnicos

2.2

Principais recursos técnicos

Componentes de infravermelho
Os componentes de infravermelho consistem nos seguintes itens:
• Sistema de câmera infravermelho e de vídeo montado no teto.
• Monitor com tela sensível ao toque montado em parede (padrão).
• Área de trabalho na sala de controle, com monitor, teclado e mouse.
• Rack de tamanho compacto para computador, fontes de alimentação, dispositivos de
segurança elétrica, dispositivos de controle eletrônicos e metragem adicional de cabos
(Gabinete do computador do ExacTrac).

Componentes de raios X
Os componentes de raios X consistem nos seguintes itens:
• Dois tubos de raios X rebaixados no piso da sala do Linac.
• Painéis planos Dois detectores de silicone amorfo montados no teto (Painéis planos do
ExacTrac).
• Console do ExacTrac.
• Gerador de raios X duplo de 65 kW com transformador integrado.

Componentes opcionais
Estes são alguns componentes opcionais do sistema:
• Monitor com tela sensível ao toque montado no teto, para conveniência no manuseio
(opcional, a solução padrão é a montagem em parede).
• Dois tubos de raios X montados sobre o piso da sala do Linac (opcional, a solução padrão é a
montagem no piso).
• Alinhamentos de inclinação do volume-alvo via ExacTrac Robotics.
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3

ESPECIFICAÇÕES DO
LOCAL

3.1

Sala de tratamento

3.1.1

Visão geral

Informações gerais
O sistema ExacTrac somente deve ser instalado em um bunker para aceleradores médicos para
radioterapia que possua uma fundação estável. As vibrações devem ser mínimas, para não
influenciar a precisão do sistema de rastreamento.
A exposição à radiação por nêutrons de alta energia pode resultar em avarias recorrentes
e danos permanentes ao hardware do computador e aos componentes eletrônicos. Para
locais em que os pacientes são tratados com energias iguais ou superiores a 10 MV, não
coloque o gabinete do computador na sala de tratamento, pois ela não é projetada para
exposição à radiação por nêutrons de alta energia.
O sistema não pode ser exposto a umidade. A umidade pode destruir o sistema e pode
resultar em curtos-circuitos.
O sistema ExacTrac não foi projetado para uso em áreas com riscos de explosão. Além disso, o
sistema não deve ser colocado próximo a materiais inflamáveis, como anestésicos voláteis,
detergentes ou gases endógenos. Observe as regulamentações locais para evitar a formação de
misturas de gases explosivas durante o uso e a limpeza.
Assegure que o volume de rastreamento do sistema de câmera de infravermelho do ExacTrac
não seja reduzido/modificado por outros dispositivos após a aceitação do sistema ExacTrac.
Não instale a estrutura de teto e de dispositivos em locais sujeitos ao fluxo de ar direto de
sistemas de ar condicionado ou de aquecedores.
Não instale nenhum dos componentes eletrônicos descritos neste manual de
planejamento da instalação (p. ex., monitores, gabinetes, luzes de aviso, caixas de
distribuição) na área do feixe primário do Linac.
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Sala de tratamento

3.1.2

Visão geral da sala de tratamento

Amostra de configuração
Todos os componentes principais do ExacTrac e suas posições dentro do bunker possuem uma
etiqueta numerada exclusiva para referência futura.
A imagem apresentada a seguir mostra uma visão geral dos principais componentes do sistema
em uma sala de tratamento (o diagrama não está em escala).
Desligamento de
emergência

Base e gantry

Gerador de raios X
com dois geradores

0.0

2.0a

Caixa de piso com
tubo de raios X
(lado esquerdo)
2.1a

2.0b

Caixa de piso com
tubo de raios X
(lado direito)

2.2a

2.1b

2.2b

Lasers

15°

Isocentro
Detector de
painel plano
(lado esquerdo)

Feixe primário

L

2.3b

Detector de
painel plano
(lado direito)
2.3a
Mesa de
tratamento

Monitor com tela
sensível ao toque
montado em parede
(padrão)
1.2

L

0.1
Sistema de
câmera de
vídeo e IV

Raio máximo de 2.900
Tampo de mesa EXACT
com extensão para base

1.1
Monitor com tela
sensível ao toque
montado em teto
(opcional)

L

1.2
Caixa de distribuição
na sala

Luz de aviso de
raios X

1.3

2.5b

Plugue de alimentação
(para carregador
do Robotics)

Desligamento de
emergência

Console do ExacTrac
2.4

Módulo Bluetooth
Externo

Desligamento de
emergência

3.2
Plugue de rede
(fornecido pelo
hospital)

Luz de aviso de
raios X
2.5a

Área de trabalho
na sala de controle
Caixa de distribuição
na sala de controle

4.0

1.6
Gabinete do computador

1.5

Área de trabalho na sala de controle

1.0

Figura 1
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Especificações do espaço livre da mesa na sala de tratamento (medidas em mm)
Raio 2.900
Tampo de mesa EXACT
com base extensora

15°

Raio 2.670
Tampo de mesa EXACT
sem base extensora

Raio 1.855
fim da mesa

Isocentro

Raio 2.460
distância necessária para
tratamento de crânio
(Tampo de mesa +
Anel de cabeça +
Localizador ou Sem arco)

Figura 2
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Cabeamento

3.2

Cabeamento

3.2.1

Visão geral

Informações gerais
Posicione todos os componentes de forma a permitir o uso do menor comprimento de cabo
sempre que possível.
Determine o comprimento correto do cabo de alimentação do tubo de raios X necessário para
conectar o gerador de raios X aos tubos de raios X. Calcule 3 m adicionais para o cabeamento no
interior do gerador de raios X, para evitar o tensionamento entre os cabos e os conectores dos
circuitos.
A maior parte dos hospitais exige a instalação de conduítes para cabos do ExacTrac, devido a
regulamentações e legislações locais e do hospital relacionadas ao uso de eletricidade. A tabela
a seguir mostra uma lista dos requisitos para esses conduítes.
OBSERVAÇÃO: a Brainlab não exige a instalação de cabos do ExacTrac em conduítes.
Entretanto, alguns dos cabos fornecidos não são classificados como “plenum”. Portanto, a
instalação de cabos em conduítes pode ser necessária para alguns clientes.
Você é responsável por obter as permissões de instalação referentes aos padrões locais
ou regionais aplicáveis. Isto pode afetar o roteamento de cabos, as especificações de
cabos de dados e de alimentação principal, as conexões de equalização de potencial e o
local de instalação de componentes do sistema.
Observe que aspectos de engenharia relacionados a proteção contra incêndio
(classificação “plenum”) podem ser afetados na instalação de cabos e componentes do
sistema. Instale conduítes e cabos de forma que não representem riscos de tropeções e
que os cabos não sejam danificados.
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3.2.2

Conduítes de cabos

Amostra de configuração de uma sala de tratamento
A imagem apresentada a seguir mostra uma visão geral dos conduítes de cabos (o diagrama não
está em escala):
Gerador de raios X
com dois geradores

Base e gantry
0.0

2.0a

2.0b

S Ø 75 mm
P Ø 25 mm
M Ø 130 mm
M Ø 130 mm

Ponto de
aterramento
Tubo 1
2.2a

Tubo 2

E Ø 50 mm

2.2b

A Ø 75 mm

Isocentro

L

K
Feixe
primário

Painel plano

L

Ø 25 mm

I Ø 25 mm
(opcional)

2.3b

T Ø 25 mm
2.3a

1.2

C Ø 75 mm

Painel plano

1.2

1.1

Câmera de
infravermelho

G2 Ø 50 mm

H2 Ø 25 mm

G1 Ø 50 mm
(opcional)

B1 Ø 75 mm
L

B2 Ø 75 mm
R

Caixa de distribuição
na sala

Ø 50 mm

Luz de aviso
2.5b

1.3

J
Módulo Bluetooth
Externo

O Ø 25 mm
H1 Ø 50 mm

Console do ExacTrac
3.2
2.4

Rede
do hospital
4.0
Área de trabalho
na sala de controle

Luz de aviso

U Ø 25 mm

1.0

2.5a
1.6
Caixa de distribuição
na sala de controle
1.5

D2 Ø 75 mm
D1 Ø 75 mm

Gabinete do computador

Área de trabalho na sala de controle

= Ø 25 mm
= Ø 50 mm
= ≥ Ø 75 mm

Figura 3
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24

4.0

1.0

Plugue de rede
(fornecido pelo
hospital)

O

2.5a

C

R

U

2.4

1.6

D1

Área de trabalho
na sala de controle

H1

D2

1.5

B2

B1

3.2

G2

A

1.2

2.5b

1.3

E

Sala de
tratamento

J

G1
Opcional

1.2

H2

1.1

2.3a

Câmera VMS

T

2.3b

0.1

2.1a

2.2a 2.2b

2.1b

0.0

M

2.0b

= ≥ Ø 75 mm

= Ø 50 mm

= Ø 25 mm

2.0a

S

Cabeamento

Vista lateral da amostra de sala de tratamento
A imagem apresentada a seguir mostra uma vista lateral dos conduítes de cabos (o diagrama
não está em escala):

Figura 4
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Descrição dos conduítes de cabos
Comprimento
do cabo

Diâmetro
do cabo

Diâmetro do maior
plugue

Diâmetro mínimo do
conduíte

30 m

6 mm

35 mm

50 mm (cabo de baixa
tensão)

Caixa de distribuição
30 m
na sala (1.3)

9, 10 mm

Sem plugue

75 mm (cabo de baixa
tensão)

Gabinete do
computador
(1.0)

Caixa de distribuição
30 m
na sala (1.3)

5, 6 mm

35 mm

75, 100 mm (cabo de
baixa tensão)

C1)

Gabinete do
computador
(1.0)

Detectores de painel
plano (2.3a/2.3b)

2 x 8 mm, 2
52 mm
x 9 mm

75, 100 mm (cabos de
baixa tensão)

D1

Gabinete do
computador
(1.0)

Caixa de distribuição
na sala de controle
30 m
(1.5)

9, 10 mm

Sem plugue

75 mm (cabos de baixa tensão)

D2

Gabinete do
computador
(1.0)

Caixa de distribuição
na sala de controle
30 m
(1.5)

5, 11 mm

53 mm

75 mm (cabo de baixa
tensão)

E2)

Gabinete do
computador
(1.0)

Base do gantry do Li30 m
nac (0.0) para Varian

6 mm

35 mm

50 mm (cabo de baixa
tensão)

G1

Caixa de distri- Opcional: Tela sensíbuição na sala vel ao toque monta- 8 m
(1.3)
da no teto (1.2)

4, 5,9, 2 x 7
35 mm
mm

50 mm (cabo de baixa
tensão)

G2

Caixa de distri- Padrão: Tela sensível
buição na sala ao toque montada na 8 m
(1.3)
parede (1.2)

5,9, 2 x
7 mm

35 mm

50 mm (cabo de baixa
tensão)

H1

Gabinete do
computador
(1.0)

30 m

7, 8 mm

35 mm

50 mm (cabos de baixa tensão)

H2

Caixa de distriSistema de câmera
buição na sala
(1.1)
(1.3)

N/a

5 mm

Sem plugue

25 mm (consulte a página 81)

I

Caixa de distri- De forma alternativa:
buição na sala Ponto de aterramen- N/a
(1.3)
to PE

9 mm

Sem plugue

25 mm (consulte a página 81)

J

Caixa de distriMódulo de Bluetooth
buição na sala
externo (3.2)
(1.3)

5m

6 mm

10 mm

N/a (cabos de baixa
tensão)

K

Gabinete do
computador
(1.0)

Ponto de aterramento PE

N/a

9 mm

Sem plugue

25 mm (consulte a página 81)

M3)

Gabinete do
gerador 1
(2.0a)

Lado esquerdo: Caixa de piso 1 (2.1a)

11, 15,
18 mm

9, 12, 17
mm

Diâmetro: 70 mm
Comprimento do plugue: 180 mm

130 mm [duto: 100
mm] (cabos de alta
voltagem, sem curvaturas agudas)

Nº

De

Para

A

Gabinete do
computador
(1.0)

Gabinete do gerador
1 (2.0a)

B1

Gabinete do
computador
(1.0)

B21)

Sistema de câmera
(1.1)

30 m
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Nº

De

Para

Comprimento
do cabo

Diâmetro
do cabo

Diâmetro do maior
plugue

Diâmetro mínimo do
conduíte

M3)

Gabinete do
gerador 2
(2.0b)

Lado direito: Caixa
de piso 2 (2.1b)

11, 15,
18 m

9, 12, 17
mm

Diâmetro: 70 mm
Comprimento do plugue: 180 mm

130 mm [duto: 100
mm] (cabos de alta
voltagem, sem curvaturas agudas)

O

Gabinete do
computador
(1.0)

Luz de aviso de raios 30 m +
X 1 e 2 (2.5a/2.5b)
30 m

4 mm

Sem plugue

25 mm (cabos de baixa tensão)

P

Gabinete do
gerador 1
(2.0a)

Ponto de aterramento PE

N/a

9 mm

Sem plugue

25 mm (consulte a página 81)

R

Gabinete do
computador
(1.0)

Módulo de Bluetooth
externo (3.2)

30 m

6 mm

35 mm

50 mm (cabo de baixa
tensão)

S

Gabinete do
gerador 1
(2.0a)

Gabinete do gerador
2 (2.0b)

5 m (op2 x 6, 24
cional 20
mm
m)

35 mm

75 mm (cabos de baixa e alta tensão juntos
no mesmo conduíte,
sem curvaturas agudas)

T

Caixa de distriDetectores de painel
buição na sala
plano (2.3a/2.3b)
(1.3)

N/a

9 mm

Sem plugue

25 mm (consulte a página 81)

U

Gabinete do
computador
(1.0)

4m

5 mm

14 mm

25 mm

Rede do hospital
(4.0)
1)

O cabeamento entre o gabinete do computador e a caixa de alimentação da sala e os painéis
planos pode ser colocado em um único conduíte de 100 mm.
2)

Dependendo da configuração do sistema, será necessário instalar um ou dois cabos.

3)

Um conduíte de 130 mm é necessário entre o gerador 1 e a caixa de piso 1 (rotulada como “a”)
e entre o gerador 2 e a caixa de piso 2 (rotulada como “b”). Se os geradores 1 e 2 forem
posicionados diretamente lado a lado, os dois cabos de tubo de raios X poderão ser colocados
em um único conduíte. Nesse caso, separe os cabos de alta voltagem dos cabos de dados.

26

Manual de Planejamento da Instalação Rev. 1.0 ExacTrac Ver. 6.x

Câmera
de vídeo

1.1

Câmera de
infravermelho

Sistema de
câmera

4

2.3a

Painel
plano a

5, 6

2.3b

Painel
plano b

5, 6

7

Módulo
KVM
Duplo
Módulo
KVM
Simples

1.4

Monitor
na sala de controle

20

2.4

Console do
ExacTrac

1.5

Caixa de
distribuição de
dados/alimentação
na sala de controle

Receptor
KVM

Rede do Hospital

Cabo de extensão
5m

1

27

LAN1

Dispositivo
de captura
de vídeo

Junção
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2

3

5

Dispositivo de
captura de vídeo
de painel plano

Junção

Monitor
na sala

21

ITU

ET
COM
Introdutor

KVM

Placa de
vídeo

17

Fonte
de alimentação

3.2

ROBOTICS
Bluetooth

22

Fonte
de alimentação

Caixa de
1.3
distribuição de
dados/alimentação
na sala

ET ILK
Introdutor

1.2

16

Receptor
KVM

15

6

Fonte de
alimentação de
painel plano

5

Dispositivo
de captura
de vídeo de
painel plano

Cabos de teclado, vídeo e mouse

6

Fonte de
alimentação
de painel plano

ET POW
Introdutor

Fonte de
alimentação
de USB

USB USB USB USB
A
B
D
C

11

2.0b

10

23

ET
COU1

2.0a

ET DXR
Introdutor

ET
RTM2

COM COM COM COM COM COM
3
4
PWR IN
1
2

do ExacTrac

Estação de trabalho ExacTrac

1.0

Gerador de
Raios X

2.2b

2.2a

12C, 12D,
Tubo de
13B
Raios X a

12A, 12B, Tubo de
Raios X b
13A

2.5a

Luz de
aviso a

19

2.5b

Luz de
aviso b

0.0

8a

3.2.3

Gerador de
Raios X

Gabinete do computador

ESPECIFICAÇÕES DO LOCAL

Sistema de cabeamento

Cabeamento funcional para Sistemas Varian TrueBeam
A imagem apresentada a seguir mostra uma visão geral do cabeamento funcional (excluindo
alimentação principal, PE e instalação predial) para Sistemas Varian TrueBeam:

Figura 5
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Cabeamento

3.2.4

Especificações de cabos

Folga de cabos (comprimento excedente)
A folga de cabo é necessária para cada cabo e varia em função do cabo. Entre em contato com o
coordenador da Brainlab para obter detalhes adicionais, a menos que indicado de forma diferente
neste documento.

Cabos do ExacTrac instalados pela Brainlab

11/15/1
8

17

180 x
70

x

XR

Tubo de energia 150 kV

12B

Cabo de alta
tensão XR

M

2.0a

HVT/(-)

2.2a

Tubo/(-)
Catodo

11/15/1
8

17

180 x
70

x

XR

Tubo de energia 150 kV

12C

Cabo de alta
tensão XR

M

2.0b

HVT/(+)

2.2b

Tubo/(+)
Anodo

11/15/1
8

17

180 x
70

x

XR

Tubo de energia 150 kV

12D

Cabo de alta
tensão XR

M

2.0b

HVT/(-)

2.2b

Tubo/(-)
Catodo

11/15/1
8

17

180 x
70

x

XR

Tubo de energia 150 kV

13A

Cabo estator
XR

M

2.0a

Sub-D/X6

2.2a

Tubo/
Estator

x

Acoplado no
tubo

11/15/1
8

12

x

XR

Estator de
energia 230 V

13B

Cabo estator
XR

M

2.0b

Sub-D/X6

2.2b

Tubo/
Estator

x

Acoplado no
tubo

11/15/1
8

12

x

XR

Estator de
energia 230V

25

Cabo ET EXGI
CDOS

x

4 pinos

DSUB
9 pinos

Gating

Dados, Gating

27

Patch cable
cat 5e

U

1.0

RJ45

RJ45

38

PEQ, 16 mm2

M

2.0

39

mm2

PEQ, 16

1.0

M

2.0

LC
Conexão
WS/LAN

4.0

Plugue
de rede

6

x

x

Plugue no FINAL

Tipo do cabo

Módulo

Tubo/(+)
Anodo

Enviado com
o kit de pré-instalação

Enviado com
a remessa principal

Maiores dimensões do plugue
[mm]

2.2a

Diâmetro do cabo
[m]

HVT/(+)

Plugue no INÍCIO

FINAL

2.0a

Observar
direção do cabo

INÍCIO
(Componente, Plugue,
Cabo)

M

FINAL
(Componente, Plugue,
Cabo)

INÍCIO

Cabo de alta
tensão XR

Nome do cabo

12 A

Núm. de referência

Referência de conduíte

Comprimento máx. do cabo
[m]

A tabela apresentada a seguir fornece uma visão geral de todos os cabos do ExacTrac que
precisam ser instalados pela Brainlab, seu ponto inicial e final, bem como as informações sobre
tamanho e orientação correta. Os outros cabos da instalação predial para intertravamentos do
sistema não estão listados nesta tabela (para obter informações adicionais, consulte a página
85).

4

5

14 x 11

Patch

2.2a

2)

9

N/A

x

XR

PEQ

2.2b

2)

9

N/A

x

XR

PEQ

Cabos do ExacTrac instalados pela empresa contratada
A tabela apresentada a seguir fornece uma visão geral de todos os cabos do ExacTrac que
precisam ser instalados pela empresa contratada, seu ponto inicial e final, bem como as
informações sobre tamanho e orientação correta. Os outros cabos da instalação predial para
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Maiores dimensões do plugue
Dimensões
[mm]

Enviado com
o kit de pré-instalação

Módulo

Tipo do cabo

35

x

IV

Vídeo

30

5

14 x 11

x

IV

Patch

MACHO

30

9

31 x 15

x

IV

Extensão para
monitor de toque

MACHO

30

7

x

IV

Dados/Alimentação

FP1 (direito)/
Dados

30

8

50 x 34

x

XR

Dados FP

2.3b

FP2 (esquerdo)/
Dados

30

8

50 x 34

x

XR

Dados FP

Fonte de
alimentação

2.3a

FP1 (direito)/
Alimentação

x

Grosso,
“anel”

Final
fino

30

9

x

XR

Alimentação
FP

1.0

Fonte de
alimentação

2.3b

FP2 (esquerdo)/
Alimentação

x

Grosso,
“anel”

Final
fino

30

9

x

XR

Alimentação
FP

D1

1.0

KVM simples

1.5

KVM
(Controle
R.)

30

5

14 x 11

x

IV

Patch

Extensão serial para ET

E

1.0

ILK

0.0

Interface
VMS

x

MACHO

FÊMEA

30

9

31 x 15

x

ILK

Serial

10

Cabo de painel
de controle de
raios X 30 m
(UL)

A

1.0

Gerador de
DXR/XR

2.0a

Interf.
Dupla/X1

x

FÊMEA

MACHO

30

11

53

x

XR

Dados, sinc
XR

11

Cabo de conexão para gerador duplo ET

S

2.0a

Pré-distribuição

2.0b

Sub-distribuição

Conectado ao
Ger 2

20

25

x

XR

Alimentação

11A

Cabo de conexão para gerador duplo ET

S

2.0a

Interf. Dupla/X23

2.0b

NAG2/
X11

FÊMEA

MACHO

20

6

35

x

XR

Dados

11B

Cabo de conexão para gerador duplo ET

S

2.0a

Interf. Dupla/X25

2.0b

BUS2/
X28

RJ45

RJ45

20

5

14 x 11

x

XR

Patch

15

Cabo VGA para tela sensível
ao toque ET

G

1.3

KVM (na
sala)

1.2

Conector
VGA

x

FÊMEA

MACHO

8

7

x

IV

VGA para tela
sensível ao toque

16

Cabo de dados para tela
sensível ao toque ET

G

1.3

Cabo 3

1.2

Conector
RS232

x

FÊMEA

MACHO

8

7

x

IV

Sinal de tela
sensível ao toque

17

Extensão de
alimentação
para tela sensível ao toque
ET

G

1.3

Fonte de
alim. tela
sens. toque

1.2

Conector
de alimentação

8

6

x

IV

Alim. tela
sens. toque 12
V

19A

Cabo de luz de
aviso para ET

O

1.0

Luz de aviso de
DXR/XR

2.5a

Terminal
Luster

30

4

x

XR

Dados

19B

Cabo de luz de
aviso para ET

O

1.0/
2.5a

* Luz de
aviso de
DXR/XR
* Terminal
Luster

2.5b

Terminal
Luster

30

4

x

XR

Dados

Cabo de KVM
para ET

B1

1.0

KVM duplo

1.3

KVM (na
sala)

3

Extensão serial para ET

B1

1.0

COM 3

1.3

Cabo 16

x

FÊMEA

4

Adaptador
USB de IV para ET

H

1.0

USB B

1.1

Câmera
Spectra

x

Adaptador

5A

Cabo de dados de painel
plano para ET

C

1.0

FG com ID
mais baixo

2.3a

5B

Cabo de dados de painel
plano para ET

C

1.0

FG com ID
mais alto

6A

Cabo CC de
painel plano
para ET

C

1.0

6B

Cabo CC de
painel plano
para ET

C

7

Cabo de KVM
para ET

8A

Plugue no FINAL

2

Plugue no INÍCIO

Cabo do
adaptador de vídeo

Observar
direção do cabo

1.1

FINAL
(Componente, Plugue,
Cabo)

Dispositivo
de captura
de vídeo

FINAL

1.0

INÍCIO
(Componente, Plugue,
Cabo)

H

Nome do cabo
Cabo de vídeo
para ET

Núm. de referência
1

x

7 pinos fino

7 pinos
grosso

x

x
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MACHO

Cabo

Enviado com
a remessa principal

Diâmetro do cabo
[m]
8

INÍCIO

30

Referência de conduíte

Comprimento máx. do cabo
[m]

intertravamentos do sistema não estão listados nesta tabela (para obter informações adicionais,
consulte a página 85).
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Comprimento máx. do cabo
[m]

Diâmetro do cabo
[m]

Maiores dimensões do plugue
Dimensões
[mm]

Enviado com
o kit de pré-instalação

x

MACHO

FÊMEA

30

11

53

x

AutP/
XR

Dados

23

Cabo cruzado
RTM2

R

1.0

RTM2/
Robotics

3.2

Conector
RS232

x

FÊMEA

MACHO

30

7.3

35 x 15

x

RTM

Dados

30

Alimentação,
máx. 3x 16
mm2

/

1.0

DP

c

c

c

c

c

c

c

c

IV

Alimentação

31

Alimentação,
máx. 5 x 25
mm2

/

2.0

DP

c

c

c

c

c

c

c

c

XR

Alimentação

32

Alimentação, 3
x 2,5 mm2

B2

1.0

1.3

1)

10

N/A

x

IV

Alimentação

33

Alimentação, 3
x 2,5 mm2

D2

1.0

1.5

1)

10

N/A

x

IV

Alimentação

34

PEQ, 16 mm2

K

1.0

PE

2)

9

N/A

x

IV

PEQ

35

PEQ, 16 mm2

B2

1.0

1.3

2)

9

N/A

x

IV

PEQ

36

PEQ, 16 mm2

D2

1.0

1.5

2)

9

N/A

x

IV

PEQ

37

PEQ, 16

mm2

P

2.0

PE

2)

9

N/A

x

XR

PEQ

40

PEQ, 2,5 mm2

H

1.3

1.1

3)

4

N/A

x

IV

PEQ

41

PEQ, 2,5

mm2

G

1.3

1.2

3)

4

N/A

x

IV

PEQ

42

PEQ, 2,5 mm2

T

1.3

2.3a

3)

4

N/A

x

XR

PEQ

43

PEQ, 2,5 mm2

T

1.3

2.3b

3)

4

N/A

x

XR

PEQ

Tipo do cabo

Plugue no FINAL

Caixa da
sala de
controle

Módulo

Plugue no INÍCIO

1.5

Enviado com
a remessa principal

Observar
direção do cabo

ILK/Console

FINAL
(Componente, Plugue,
Cabo)

1.0

FINAL

D1

INÍCIO
(Componente, Plugue,
Cabo)

INÍCIO

Cabo de console ET

Nome do cabo

20

Núm. de referência

Referência de conduíte

Cabeamento

Informações adicionais da tabela
Abreviações:
• W.: Aviso
• c: Cabos de alimentação principal não fornecidos pela Brainlab
• 1) Um total de 60 m de cabo é incluído
• 2) Um total de 70 m de cabo de 16 mm2 é incluído
• 3) Um total de 50 m de cabo de 2,5 mm2 é incluído
• DP: Painel de distribuição de eletricidade
• PEG: Ponto de aterramento de proteção
Informações adicionais sobre cabos:
• Cabo 3: Identifique o cabo 3 como “Monitor” no lado do gabinete do computador.
• Cabo 4: O cabo do adaptador de infravermelho USB, equipado com um dispositivo que
combina alimentação e dados, deve ser armazenado cuidadosamente e protegido contra
poeira e choques mecânicos.
• Cabo 8a: Identifique o cabo 8a como “Linac” no lado do gabinete do computador.
• Cabos 15, 16 e 17: Se você realizou um pedido de monitor com tela sensível ao toque
montado em teto, os cabos 15, 16 e 17 serão enviados pré-instalados no braço do monitor.
• Cabo 22: O raio de curvatura mínimo é de 20 mm.
• Cabo 23: O raio de curvatura mínimo é de 55 mm.
OBSERVAÇÃO: em alguns casos, a direção do cabo é importante. Consulte a coluna “Observe a
direção do cabo”.
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3.3

Gabinetes de gerador de raios X duplo HFE 601

Distâncias dos gabinetes de gerador de raios X
O comprimento exato dos cabos deve ser especificado pelo hospital.
• Possível comprimento do cabo entre o gerador e os tubos de raios X: 11, 15 e 18 m.
OBSERVAÇÃO: use o mesmo comprimento de cabo para os dois tubos.
• Possível comprimento do cabo entre os dois gabinetes dos geradores: 5 m.
OBSERVAÇÃO: a Brainlab poderá providenciar uma extensão de 20 m sob pedido, apenas se
for absolutamente impossível instalar os geradores a uma distância de 5 m entre si.

Conexões dos gabinetes de gerador de raios X

Gera

dor 1

)
(2.0a

(2
dor 2
Gera

.0b)

Figura 6
• Interfaces externas (entrada de alimentação principal e dados de controle) são permitidas
apenas no gabinete do gerador 1.
• O tubo de raios X 1 (lado esquerdo do gantry, olhando a frente do gantry) deve ser conectado
ao gabinete do gerador 1 (identificado como “a” nos diagramas).
• O tubo de raios X 2 (lado direito do gantry, olhando a frente do gantry) deve ser conectado ao
gabinete do gerador 2 (identificado como “b” nos diagramas).
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Gabinetes de gerador de raios X duplo HFE 601

Especificações dos gabinetes de gerador de raios X
Componente

Descrição

Dimensões

170mm

1510mm

550 mm x 550 mm x 1.510 mm (cada gabinete).

80mm

450mm

480mm

480mm

1100mm

Para propósitos de serviço o gabinete é puxado para frente. Deixe
uma área de serviço de 800 mm.

aproximadamente 800 mm

450 mm

550 mm

Área de serviço e acesso
aos cabos

Acesso a cabos a partir do topo
ou do fundo do gabinete
(esquerdo/direito opcional)

Peso
(incluindo as rodas)
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• Gerador duplo com pré-transformador: 320 kg
• Gerador duplo com pré-transformador de 208 V-400 V: 390 kg
• Gerador duplo com pré-transformador de 420/440/480 V-400 V:
370 kg
• Gerador duplo com pré-transformador triângulo de
200/210/220/208 V - estrela 400 V: 460 kg
• Gabinete simples sem pré-transformador: 160 kg
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Componente

Descrição
Fixe o painel traseiro de cada gabinete do gerador de raios X na
parede, de acordo com o padrão de perfuração. Cada painel traseiro pesa 25 kg, no máximo, dependendo da configuração.
Use buchas de acordo com as condições da parede e as regulamentações locais (não fornecidas pela Brainlab).

Fixação do painel traseiro
na parede
180mm 180mm
1454mm

1000mm

214mm

Localização

Ao selecionar a distância entre os dois gabinetes, leve em consideração o comprimento do cabo que conecta os dois gabinetes:
• Padrão: 5 m
• Opcional: 20 m

Não coloque os gabinetes na área do feixe primário do Linac.
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Gabinete do computador do ExacTrac

3.4

Gabinete do computador do ExacTrac

Informações gerais
O gabinete do computador do ExacTrac é um gabinete de acesso duplo para armazenar a
estação de trabalho, fontes de alimentação, dispositivos de segurança elétrica, interface
eletrônica e cabos excedentes.
A imagem apresentada a seguir mostra as vistas frontal e traseira do gabinete do computador do
ExacTrac:

Figura 7
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1.780 mm

Especificações do gabinete do computador do ExacTrac

610 mm

810 mm
880 mm

Acesso
de serviço

Acesso
de serviço

Acesso a cabos a partir
do fundo do gabinete

Figura 8
Componente

Descrição

Dimensões

Apenas gabinete: 810 mm x 610 mm x 1.780
mm.
Gabinete mais maçanetas das portas: 880 mm
x 650 mm x 1.780 mm.

Peso

250 kg.

Localização

O gabinete pode ser posicionado com qualquer
das laterais longas virada para a parede. A
porta pode ser aberta de qualquer lado, dependendo da montagem.

Fixação na parede

Em regiões sujeitas a terremotos, o gabinete
do computador deve ser fixado na parede.
Uma cantoneira é fornecida com o gabinete do
computador.

Conexão de rede

Patch cable cat 5E (ou superior), 4 m; cabo Nº
27.

Evite colocar o gabinete na sala de tratamento. Se isto for inevitável, deixe a máxima
distância possível entre o gabinete e o Linac e assegure que o gabinete esteja fora da área
do feixe primário do Linac.
A exposição à radiação por nêutrons de alta energia pode resultar em avarias recorrentes
e danos permanentes ao hardware do computador e aos componentes eletrônicos. Para
locais em que os pacientes são tratados com energias iguais ou superiores a 10 MV, não
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Gabinete do computador do ExacTrac

coloque o gabinete do computador na sala de tratamento, pois ela não é projetada para
exposição à radiação por nêutrons de alta energia.
OBSERVAÇÃO: assegure que haja espaço livre suficiente antes de preparar o gabinete do
computador.
OBSERVAÇÃO: se houver limitação de espaço, você poderá posicionar o gabinete com a porta
de serviço traseira próxima de uma parede (espaço livre de 100 mm) depois de concluir o
cabeamento.
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3.5

Dissipação de calor

Cálculo
O cálculo usado para determinar a dissipação de calor é baseado nos seguintes dados:
• 1.000 BTU/h = 293 W
• 1 W = 3,412 BTU/h

Gerador duplo e tubos de raios X
No modo de espera, a dissipação de calor do gerador duplo de raios X e dos tubos de raios X é
de aproximadamente 250 W (853 BTU/h).
Para layout de ar condicionado, use 400 W (1.365 BTU/h): 100 W para cada gerador (2 no total)
mais 100 W para cada tubo (2 no total) = 400 W.

Gabinete do computador e todos os componentes do sistema
Medição: 406 W (1.386 BTU/h)
Para layout de ar condicionado, use: 500 W = 1.706 BTU/h
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Dissipação de calor
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4

CAIXAS DE PISO

4.1

Caixas de piso de 12 pol. (padrão)

4.1.1

Visão geral

Informações gerais
Tubos de raios X são acomodados em caixas de piso especialmente desenvolvidas, que são
fornecidas com base nivelável para precisão de ajuste.
Para obter informações sobre caixas de piso de 17 pol., consulte a página 122.

①
Nº

②

Descrição

①

Caixa de piso de 12 pol. com tampa de alumínio sobre uma tampa de madeira.

②

Caixa de piso de 12 pol. mostrando a tampa de madeira que apoia a tampa de alumínio.
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Caixas de piso de 12 pol. (padrão)

Tomada de cabos
Use apenas a tomada de cabos ① fornecida:

①

Figura 9

Vistas superior e traseira

Detalhe A

Parafusos de nivelamento (3 x)

380 mm

“A”
40

Suporte de levantamento (3 x)

7

Ø 16 mm

m

m

Orifícios de fixação (3 x)

576 mm

Borda para distância

Ø 16 mm

Ø

13

0m

m

176 mm

314 mm

138 mm

Ø 16 mm

668 mm

Vista superior

Vista posterior

Figura 10
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4.1.2

Dimensões do rebaixo e vistas laterais de caixas de piso de 12 pol.

Posições e dimensões do rebaixo

Conduíte de cabo*

Conduíte de cabo*

mín. 780

1.357 ± 7 mm

834± 7 mm

834 ± 7 mm

mín. 780

45°
1.

17

9±

10

m

m

Isocentro

•
•
•
•
•

Figura 11
* Um conduíte de cabo deve ser, de forma ideal, um duto de PVC não flexível, com diâmetro
interno mínimo de 100 mm e diâmetro externo máximo de 130 mm.
Consulte a página página 43 para ver um caso de mau posicionamento.
Depois de posicionar a caixa, coloque concreto no orifício, de forma que a tampa de alumínio
fique apoiada em uma área mínima de 10 mm de concreto em todos os lados.
A profundidade absoluta mínima da cavidade em toda a superfície é de 310 mm.
A superfície rebaixada deve ser plana, para ajuste otimizado das caixas de piso.

Manual de Planejamento da Instalação Rev. 1.0 ExacTrac Ver. 6.x

41

Caixas de piso de 12 pol. (padrão)

Vista lateral do rebaixo

330 +- 20
20 mm

133 mm

Piso acabado

Figura 12

Observações sobre segurança
É mandatório obter aprovação e/ou liberação de um analista de tensões e deformações
antes de cortar os rebaixos das caixas de piso, pois a estática do prédio será alterada.
Se o Linac já estiver instalado, assegure que a estrutura da base do Linac não seja
danificada durante a construção do rebaixo.
Enquanto a caixa de piso não for instalada, a cavidade aberta deverá ser coberta ou
marcada com sinais de aviso.
A tampa de alumínio deve ser apoiada em piso estável (concreto) com 10 mm, no mínimo.

Todas as dimensões para o posicionamento de caixas de piso são baseadas em uma altura
de isocentro de 1.295 mm ± 20 mm (da linha do piso acabado ao isocentro).
O valor exato varia em função do tipo do Linac. Consulte a documentação correspondente.
Se a posição vertical do isocentro não estiver dentro do intervalo de tolerância, entre em
contato com a Brainlab.
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4.1.3

Instalação de caixas de piso de 12 pol. para raios X

Vista superior da instalação

Posição Ideal para
caixa de piso de 12 pol.

Baseframe
do Linac

Pior posição para
caixa de piso de 12 pol.

45°

1.
±

0

24

877 ± 7 mm

877 ± 7 mm

10
m

m

m
m mo
25 áxi
m
Figura 13
OBSERVAÇÃO: pior posição: devido à incorreta preparação do rebaixo, a caixa precisará ser
girada dentro do rebaixo até a posição correta. O espaço para rotação dentro do rebaixo é muito
limitado. O desvio máximo da linha “ponta da caixa de piso até o meio da parte traseira da caixa”
no isocentro é de 25 mm.
A medida determinante é a distância exata entre o isocentro e a ponta da caixa de piso em
45°.

Etapas da instalação
Etapas
1

Assegure que todas as aberturas estejam fechadas (com fita adesiva) antes da aplicação do concreto. O concreto não deve respingar nas caixas.

Coloque as caixas de piso no rebaixo.
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330 mm

2

305 mm

Piso acabado
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Caixas de piso de 12 pol. (padrão)

Etapas
A caixa de piso de 12 pol. do ExacTrac é pesada (aproximadamente
40 kg). Observe seus procedimentos específicos de saúde e segurança.
Use ganchos para erguer a caixa. Nunca use o quadro de ângulo.

3

Use os parafusos de ajuste ① para nivelar a caixa de piso na posição horizontal correta e para ajustar a altura da
caixa de piso no rebaixo.
Parafuse a caixa de piso no piso usando
o orifício de fixação ② e, se necessário,
parafuse-a nas paredes.
Deixe na caixa os sacos plásticos com
os parafusos (para o gabinete do tubo
Sapphire) e a fita adesiva. Os parafusos
serão necessários durante a instalação.
OBSERVAÇÃO: pequenas placas de
metal podem ser colocadas sob a caixa
para evitar que os parafusos de ajuste
entrem no concreto. As placas de metal
estão dentro da caixa.

①
②

Aro de metal

Concreto
Piso acabado

4

Após o ajuste, a borda de metal deve ficar nivelada ao piso acabado.

Coloque a placa da tampa de madeira
① e o introdutor de madeira ② na caixa.
5

①
②

OBSERVAÇÃO: deixe o introdutor da janela de alumínio ③ acoplado à tampa
de madeira, pois ele será necessário
durante a instalação. O introdutor da janela de alumínio é fornecido em plástico-bolha.
③

Você deve parafusar a tampa de madeira em sua posição usando
parafusos.
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Etapas

6

Coloque metade da tampa protetora de
papelão sobre a tampa de madeira e
depois coloque a segunda metade. Deslize as bordas sob a borda de metal ①.
①

Use fita adesiva para conectar as duas
metades da tampa de proteção.

Preenchido com
concreto

8

Derrame concreto de secagem rápida
no espaço em volta da caixa de piso,
até o nível do piso acabado.

> 10 mm

Piso acabado
330 mm

7

Pelo menos 10 mm da borda da tampa de alumínio deve ser apoiada
em piso estável (de concreto).
A caixa de piso do ExacTrac deve ser fixada na cavidade com buchas (não fornecidas pela Brainlab) e deve ser revestida com concreto.
Use apenas material mineral. Não use produtos químicos para preenchimento.
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Caixas de piso de 12 pol. (padrão)

4.1.4

Tomada de cabos personalizada

Informações gerais

185

Pode ser necessário (p. ex., para atualizações) alargar a tomada de cabos de caixas de piso de
12 pol.
A imagem a seguir mostra a área permitida para personalização da tomada de cabos na parede
traseira das caixas de piso.

480
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4.2

Caixas sobre piso (opcional)

4.2.1

Visão geral

Informações gerais
As caixas sobre piso representam uma configuração opcional do sistema que pode ser usada em
caso de limitações construtivas ou estruturais que impeçam a instalação das caixas de piso
padrão de 12 pol.
①

②

Figura 14
① Uma configuração típica de sala de tratamento para caixas sobre piso.
② Caixa sobre piso com rampa de aviso e conduíte para cabo.
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Caixas sobre piso (opcional)

4.2.2

Dimensões externas de caixas sobre piso

306mm

Vista lateral

Figura 15

902mm

Vista superior

840mm

Figura 16
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4.2.3

Posição recomendada para caixas sobre o piso

Posição recomendada em ralação ao isocentro
• Marque as linhas de 45° e a distância da extremidade superior do suporte do tubo (1.215 mm)
no chão para as duas caixas sobre piso. Essas marcas serão usadas durante a instalação.
• Canaletas de alumínio (conduítes de cabos) estão disponíveis em peças de 1,5 m. Entre em
contato com a Brainlab se precisar de canaletas com comprimento total de 9, 12 ou 15 m.
Conduíte de cabo*
65 x 30 mm
(para Gerador
de Raios X)

90
5

Conduíte de cabo*
65 x 30 mm
(para Gerador
de Raios X)

0
84

0
05
1.
0
10

45°

±
25
1.

5

0
±

21

0

10

1.

* As canaletas
de alumínio serão
enviadas e instaladas
pela Brainlab

Figura 17
* As canaletas serão enviadas e instaladas pela Brainlab.
Todas as dimensões para posicionamento de caixas de piso são baseadas em uma altura
de isocentro de 1.295 mm ± 20 mm (da linha do piso acabado ao isocentro). O valor exato
varia em função do tipo do Linac. Consulte a documentação correspondente. Se a posição
vertical do isocentro não estiver dentro do intervalo de tolerância, entre em contato com a
Brainlab.
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Caixas sobre piso (opcional)
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5

ESTRUTURAS DE TETO E
DE PAREDE

5.1

Introdução

Informações gerais
A Brainlab fornece todas as peças de hardware, exceto parafusos para tetos de concreto, devido
à variação de condições locais e tipo de construção. O hospital ou a empresa contratada é
responsável por:
• Instalar todas as montagens de teto e de parede de acordo com as regulamentações locais
relacionadas à segurança no trabalho.
• Fornecer a fixação apropriada, usando parafusos e buchas de acordo com as
regulamentações locais.
• Assegurar a correta instalação, assinando uma declaração de conformidade durante o
procedimento de aceitação. Em condições ideais, a declaração de conformidade deve ser
assinada antes do início da instalação.

Altura de trabalho máxima
Se for necessário trabalhar em alturas superiores a 2 m, use um andaime.

3.100

3.000

2.000

Altura máxima de
trabalho sem andaime
Altura máxima para
placa da interface ETX
e caixa de distribuição
na sala

Figura 18

Tipos de montagens em teto
Lista de montagens em teto para ExacTrac:
• Estrutura de teto para monitor com tela sensível ao toque (opcional)
• Duas montagens de teto para painel plano
• Uma caixa de distribuição para instalação em sala

Manual de Planejamento da Instalação Rev. 1.0 ExacTrac Ver. 6.x

51

Introdução

Se objetos fixos estiverem na trajetória das posições de montagem, você poderá fornecer
interfaces para o equipamento da Brainlab (consulte a página 61).

Limitações de altura
Recomendação para alturas máximas de teto (o diagrama não está em escala):

2.3a
2.3b
0.0

máx. 3.100 mm

1.2

Teto suspenso

mín.
1.900 mm

Câmera VMS

(borda inferior
da placa de interface)

mín. 150 mm

~ 100 mm

1.1
Câmera BL

mín. 2.000 mm

máx. 4.250 mm

(Se o espaço livre para o braço do monitor montado no teto for 2.100 mm)

máx. 5.270 mm

Teto de concreto

0.1

2.1a

2.1b

2.2a 2.2b

Figura 19
O sistema ExacTrac requer a mesma altura mínima de teto estabelecida para o gantry do
Linac. Se a altura do teto de concreto for inferior à altura mínima requerida para o gantry
do Linac, entre em contato com o suporte da Brainlab.

Requisitos de altura especiais
Para alturas de tetos de concreto superiores à altura máxima permitida, será necessário realizar
construção adicional, para manter as seguintes alturas máximas de montagem (medidas a partir
do piso acabado):
Componente

Altura máxima
Estrutura de teto para braço de monitor

4.250 mm

Estrutura de teto para painéis planos

5.270 mm

Componente
Teto suspenso

Altura mínima

Altura máxima

2.700 mm

3.100 mm

Em caso de tetos suspensos monobloco fechados, será necessário fornecer aberturas de
serviço para acesso às montagens de teto.
Tetos suspensos não devem ter altura superior à altura máxima recomendada (3.100 mm).
Caso contrário, todas as peças visíveis das montagens de teto deverão ser cobertas.
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A altura mínima de construção (espaço livre entre o teto de concreto e a placa de interface)
das montagens de teto do sistema ExacTrac é de 150 mm. Se houver peças das montagens
de teto visíveis devido à instalação do teto suspenso, você será responsável por cobri-las.
A altura mínima do forro (espaço livre entre o teto de concreto e o teto suspenso) para a
caixa de distribuição instalada na sala é de 175 mm, embora 240 mm sejam recomendados
para otimizar o acesso para serviço.
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Instalação de montagens de teto

5.2

Instalação de montagens de teto

5.2.1

Como montar os sistemas detectores de painel plano

Informações gerais sobre instalação
Componente

Descrição

Peso

50 kg.

Fator de segurança

Quatro (a construção deve suportar 200 kg).
Seis (dois para o suporte do teto, quatro para cabos de suporte).
Use o orifício de 17 mm para acoplar o ângulo ao teto.
60 mm

100 mm

Parafusos requeridos

150 mm

Ø 18 mm

Suporte de teto

54

50 mm

15 mm

88 mm
Ø1

7m

m

Ângulo de teto do cabo

Precisão de montagem do sistema de câmera de infravermelho

A placa de interface possui a mesma orientação da barra de
perfil vertical. As fendas são perpendiculares à linha central.

Precisão de montagem do sistema detector de painel plano

Se houver tubulações, sistema de HVAC ou gases médicos
ou outros objetos fixos obstruindo a posição de montagem, a
estrutura de teto do ExacTrac não poderá ser movida para
perto do isocentro, mas poderá ser ajustada em até 30 mm
para longe do isocentro.
Além disso, os suportes (placa do teto) podem ser girados
em 90°. Caso contrário, os itens que impedem a instalação
dos suportes de teto de painel plano deverão ser redirecionados ou movidos.
A placa de interface deve ser acoplada ao perfil em um ângulo de 45°. As fendas da placa são posicionadas perpendicularmente à linha em direção ao isocentro.
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Posicionamento do suporte de teto
A imagem apresentada a seguir mostra uma vista superior do posicionamento correto dos
suportes de teto para suspensão da câmera e do painel plano:

Tubo de Raios X
Caixa de Piso

C

C

Isocentro

A

B
Painel Plano
Suportes
de Teto

Suportes
de Teto
para Câmera

Figura 20
• A = n/a
• B = 850 mm
• C = 600 mm
OBSERVAÇÃO:
• todas as medidas são tomadas a partir do isocentro.
• defina primeiro um ponto de montagem no piso.
• use um prumo ou ponteiro de laser para projetar as dimensões no teto de concreto.
• a Varian define a distância entre o isocentro e a estrutura da câmera Varian.
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Instalação de montagens de teto

5.2.2

Como montar a placa de interface de teto

Instalação padrão
A imagem apresentada a seguir mostra a fixação correta do cabo da placa de interface superior
na estrutura do teto:

Figura 21

Fixação incorreta do cabo à placa de interface superior
A imagem apresentada a seguir mostra a fixação incorreta do cabo da placa de interface superior
na estrutura do teto:

Figura 22
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Não use padrões de anéis assimétricos.

Configurações de montagens de teto
A imagem apresentada a seguir mostra uma vista lateral das dimensões da estrutura de teto para
painéis planos:

Teto de concreto

①

l2

a

l1

x = variável

< 45°

Teto suspenso

y = 150 mm
Figura 23
O espaço livre de y = 150 mm entre a borda inferior da placa de interface da estrutura de
teto do sistema ExacTrac ① e a borda superior do teto suspenso deve ser reservado para
instalação e ajuste de dispositivos Brainlab.
A distância máxima entre a placa de interface e o isocentro não deve exceder 1.950 mm.
Para uma altura de isocentro de 1.245 mm, a altura máxima da placa de interface é de 3.245
mm, medida a partir do piso acabado.

Tensionadores de cabo
Se barras verticais (l > 80 mm) forem usadas para instalação da estrutura de teto, use
tensionadores de cabo para aplicar a tensão apropriada aos cabos.

Figura 24
Configurações de montagens de teto dependentes da distância entre o teto de concreto e o teto
suspenso:
Confia
guração

I1

I2

I = I1 + I2

Barras

Cabos Ângulos
de teto para cabos

XS

50 mm

N/a

50 mm

1

2

< 220 mm
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Confia
guração

I1

I2

I = I1 + I2

Barras

Cabos Ângulos
de teto para cabos

S

220-250 mm a - 170 mm

N/a

a - 170
mm

1

2

2

M

250-450 mm a - 170 mm

N/a

a - 170
mm

1

4

4

L

450-2.170
mm

(a - 170
mm) / 2

(a - 170
mm) / 2

a - 170
mm

2

4

4

XL

> 2.170 mm

1.000 mm

1.000 mm

2.000 mm

2

4

4

Instruções de instalação para diferentes configurações
Configuração

Instruções
Teto de concreto

l1
a
150 mm
Teto suspenso

20 Nm (4 x M8)

XS e S

• Use apenas a barra vertical superior.
• Corte a barra o mais reto possível.
• Faça quatro roscas M8 na barra e monte a placa de interface.
• Aperte os parafusos com o torque especificado.
• É possível ignorar os cabos tensionadores. Entretanto, você deve instalar cabos em um dos lados como forma de proteção mecânica adicional.
OBSERVAÇÃO: notifique a Brainlab se a for menor que 150 mm, pois isto poderá
deixar a construção visível.
Não use tensionadores de cabo nem aplique tensão no cabo de segurança.
Fixe o laço do cabo com três garras de cabo, no mínimo.
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Configuração

Instruções

z ≥ l + 140 mm
Teto de concreto

< 45°

a

l1

Teto suspenso
150 mm

M

20 Nm (4 x M8)

• Use apenas a barra vertical superior.
• Corte a barra o mais reto possível.
• Faça quatro roscas M8 na barra e monte a placa de interface.
• Aperte os parafusos com o torque especificado de 20 Nm.
• Monte os ângulos de teto dos cabos de acordo com o desenho.
OBSERVAÇÃO: o ângulo entre o tensionador de cabo e o teto pode ser inferior a
45°, se necessário (p. ex., se suportes de ângulo estiverem longe do suporte do
teto).
Fixe o laço do cabo com três garras de cabo, no mínimo.

Somente fixe os tensionadores de cabo depois de aplicar a tensão
apropriada.
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Configuração

Instruções

z = l + 140 mm
Teto de concreto

< 45°

a

l1

l2

Isocentro

150 mm

Teto suspenso
< 1.950 mm

L e XL

20 Nm (4 x M8)

• Use as duas barras verticais.
• Monte os ângulos de teto de acordo com o desenho.
• Monte as quatro placas de conexão das barras. Fixe cada placa de conexão
com quatro parafusos.
• Aperte os parafusos com o torque especificado de 20 Nm.
• Apenas L: Corte cada barra de perfil vertical de acordo com a metade da distância entre a placa de interface e a laje de concreto.
Fixe o laço do cabo com três garras de cabo, no mínimo.

Somente fixe os tensionadores de cabo depois de aplicar a tensão
apropriada.
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Requisitos para estrutura de teto personalizada
Se for impossível instalar a estrutura de teto na posição requerida, você poderá fornecer uma
placa de interface e uma estrutura de teto personalizada, de acordo com os seguintes requisitos:

~ 60 mm

Placa de teto personalizada

120 mm

10,5 mm

170 mm

= espaço para montagem
de parafusos-deve ser
de fácil acesso

~ 220 mm

8 mm

50 mm

Teto

Placa de teto personalizada

Figura 25
Você é responsável pela observância dos fatores de segurança e das regulamentações
locais, e pela instalação da placa de interface personalizada e da estrutura de teto
personalizada.
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5.3

Monitor com tela sensível ao toque montado em
teto (opcional)

5.3.1

Visão geral

Informações gerais sobre instalação
Um monitor com tela sensível ao toque de 17 pol. é montado no teto, à esquerda ou à direita da
área da mesa (veja a imagem apresentada a seguir). A área de movimentação é dada pela
extensão máxima do braço de 1.910 mm. A rotação pode ser limitada por um batente.

Figura 26
Componente

Descrição

Peso

99 kg.

Fator de segurança

Deve ser definido pelo analista de tensões e deformações do
hospital, em formulário escrito, de acordo com os requisitos de
segurança locais.

Parafusos

Você deve fornecer quatro parafusos para fixação em teto, de
acordo com as regulamentações locais.

Localização

Nenhum dos componentes para salas
mencionados acima pode ser localizado
dentro da área do feixe primário do Linac.

Fonte de alimentação/
Conexão de dados

Localizadas na caixa de distribuição para salas.

Espaço livre para altura

A distância entre o braço com mola e o piso acabado deve estar
entre 2,0 m e 2,2 m.
Um espaço livre entre 2,1 m e 2,2 m requer uma consulta ao cliente e a correspondente aprovação.

OBSERVAÇÃO: se não tiver realizado um pedido da versão montado no teto, você receberá, por
padrão, a estrutura de parede para o monitor com tela sensível ao toque.
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Dimensões e peso da estrutura de teto
A imagem apresentada a seguir mostra as dimensões e o peso do braço para teto em uma
instalação com espaço livre mínimo de 2,0 m:
Placa de teto
Placa de interface

1.842 mm

285 mm

3.315 mm

4.150 mm

890 mm

2.000 mm

70 mm

67 kg

22 kg

10 kg

Peso das partes
verticais

Peso
do braço

Peso quando
conectado

Figura 27
OBSERVAÇÃO: a placa de teto e os tubos superiores entre a placa de teto e a placa de interface
aplicam-se apenas a alturas de laje de concreto superiores a 3.400 mm.
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Dimensões da placa de teto superior (vermelha)

70 m

m

Orifícios (6 x) para hastes
rosqueadas para placa de interface

Ø4

Orifícios (4 x) para
fixaçãoda placa ao teto

6 x 60°
t = 15 mm

460 mm

M16 (6 x)

m
m

22

mm

50

m
m

Ø 230

90°

523 mm

Figura 28

Dimensões da placa de teto inferior (preta)
Orifícios (6 x) para hastes
rosqueadas na placa de teto

M16 (6 x)

6 x 60°

0,5

Ø

27

0

m

m

30

Ø2

mm

Ø5
20

Orifícios (6 x) para hastes
rosqueadas Brainlab
(instalação da parte inferior)
t = 15 mm

Figura 29
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Altura de montagem da placa de interface
A altura instalada da placa de interface (preta) é o fator determinante para assegurar um espaço
livre de altura de 2.000 mm para o braço com mola.
Altura da laje de
concreto

Altura da placa de
interface

< 2,45 m

Acople diretamente ao
300 mm
teto

O espaço livre de altura é inferior
a 1,9 m. Portanto, o tubo vertical
deve ser cortado para 300 mm.

2,45 m-2,75 m

Acople diretamente ao
300-500 mm
teto

O tubo vertical deve ser cortado
de forma correspondente.

2,75 m-3,1 m

Acople diretamente ao
500 mm
teto

N/a

3,1 m-3,4 m

Acople diretamente ao
800 mm
teto

N/a

3,4 m-4,15 m

3,315 m ± 10 mm

800 mm

Corte os tubos e os parafusos
rosqueados da estrutura de teto
para coincidir com esta medida.
Corte os parafusos rosqueados
de forma que fiquem 100 mm
maiores que os tubos.

4,15 m-4,25 m

> 3,32 m

800 mm

Espaço livre de altura = 2,0-2,1 m

800 mm

Uma construção adicional personalizada é necessária para contemplar o requisito de altura da
placa de interface ou do espaço livre de altura superior a 2,1 m.
Consulte a Brainlab sobre as possíveis soluções.

> 4,25 m

3,315 m ± 10 mm

Tipo de tubo Comentários
vertical

Posição recomendada do monitor montado no teto
• A Brainlab recomenda posicionar o monitor montado no teto a uma distância longitudinal de
1.800 + 500 mm e a uma distância lateral de 1.250 + 500 mm a partir do isocentro. A posição
depende de outros objetos existentes montados no teto.
• A Brainlab recomenda posicionar o monitor montado no teto no lado da mesa que é oposto à
entrada do bunker.
• O risco de colisão com o gantry ainda existe, mas não é crítico, pois o braço com mola deixará
espaço. Entretanto, a distância longitudinal não deve ser inferior a 1,5 m.
• O monitor irá invadir a área de feixe primário. Portanto, instrua a equipe para estacionar o
monitor em uma posição segura.
• Ajuste a distância máxima entre a placa de interface preta (na altura do teto suspenso) e a
caixa de distribuição montada no teto ao comprimento do cabo existente de 4 m entre os dois
dispositivos.
• O braço horizontal não deve colidir com a câmera. Para evitar colisões, não instale o braço
simultaneamente na mesma altura que a câmera e a menos de 1.250 mm do isocentro.
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A imagem apresentada a seguir mostra a posição recomendada do monitor montado no teto:

m
70
1.1

m

1.800 mm

R=

ín. =
Rm
mm
890
Alternativa
Posição

1.250 mm

R
m
1.9 áx.
=
10
mm

Figura 30
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5.3.2

Instalação da estrutura de teto

Informações gerais
Estruturas de teto são necessárias apenas para lajes de concreto com altura superior a 3,4 m.
As placas de teto e de instalação devem ser instaladas por especialistas em perfuração e
serragem de concreto. Você é responsável por selecionar prendedores de acordo com as
tabelas de “fator de carga” (Manual de instalação da Ondal) e pela execução segura do
trabalho de fixação.

Conteúdo do pacote de instalação

• 1 placa de teto (①, 26 kg)
• 3 parafusos rosqueados: M16 x 900
• 3 tubos: Ø externo = 48 mm, comprimento =
800 mm
• 6 discos de fixação
• 6 arruelas de pressão
• 6 porcas hexagonais: M16
• Arruelas
• 1 placa de interface (②)

①

②

Como instalar a estrutura de teto
Etapas
Instale a placa de teto (ou a placa de interface para baixas alturas de teto) no teto de concreto.
• Perfure quatro orifícios usando o padrão de perfuração da placa (p. ex., feita de material de embalagem).
1.
• Use quatro buchas para carga pesada.
• Prenda a placa usando quatro fixadores definidos pelo analista de tensões
e deformações do hospital.
• Aperte os prendedores de acordo com
suas especificações.
Calcule o comprimento dos tubos e dos
parafusos rosqueados (+100 mm de
2. comprimento) e corte-os de acordo com
os requisitos de plano-paralelo e angulares.
Parafuse a porca hexagonal aproximadamente 25 mm no parafuso rosqueado e
3.
instale a arruela de pressão, e então parafuse o disco de fixação superior.
Aperte os parafusos rosqueados completamente, para evitar a queda do braço instalado no teto.
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Etapas

Deslize o tubo pelo parafuso e aperte o
5. disco de fixação inferior completamente
no tubo.

Durante a instalação, não permita a presença de nenhuma pessoa
debaixo dos tubos até que a placa de interface esteja instalada, pois
o disco de fixação inferior não prenderá o tubo com segurança.

Prenda a placa de interface na placa de
teto usando a arruela, a arruela de pressão e a porca hexagonal. Aperte as porcas hexagonais com o torque de 100
7. Nm. Use uma chave de torque de tamanho 24.
Para obter descrições mais detalhadas
sobre a instalação, consulte o manual de
instalação enviado com o pacote.
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5.4

Monitor com tela sensível ao toque montado em
parede (padrão)

Altura recomendada para instalação: 1.500

483

Dimensões

292

Piso

Figura 31

Como fixar um monitor com tela sensível ao toque em uma parede de drywall
Etapas

Use buchas e parafusos (4 x) apropriados
para sua parede (p. ex., buchas e parafusos específicos para paredes de drywall).
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Etapas

2.

Prenda a placa adaptadora VESA de 100
mm no braço.

3.

Feche o duto de cabos com as tampas
fornecidas (corte-as para adaptação).

Se você não fizer um pedido de braço de teto, a estrutura de parede será enviada por padrão.
Monte a estrutura de parede para monitores em paredes sólidas.

70

Manual de Planejamento da Instalação Rev. 1.0 ExacTrac Ver. 6.x

ESTRUTURAS DE TETO E DE PAREDE

5.5

Caixa de distribuição para sala montada em teto

Informações gerais

Caixa

Padrão de perfuração
Caixa de distribuição na sala
Orifícios 6 mm

Tampa superior

70 mm

272 mm

572 mm

Área de serviço

Figura 32
A tabela apresentada a seguir contém informações sobre padrões de perfuração e sobre o
espaço de serviço requerido para a caixa de distribuição para sala:
Componente

Descrição

Dimensões

600 x 300 x 170 mm (comprimento x largura x
altura).

Peso

8 kg (totalmente equipado).

Fator de segurança

Quatro (consulte as regulamentações locais).

Resistência do material ao fogo

UL 94, V-2.

Medidas de proteção contra incêndio

De acordo com as regulamentações locais.

Parafusos

Você deve fornecer quatro parafusos para fixação em teto, de acordo com as regulamentações locais.

Localização

A caixa de distribuição para sala (1.3) deve ser
instalada de forma que a tomada de cabos (extremidade da caixa) fique:
• a uma distância máxima de 4 m da placa de
interface preta do braço de monitor montado
em teto (1.2) ou
• a uma distância máxima de 7 m da estrutura
de parede do braço de monitor montado em
teto (1.2);
• a uma distância máxima de 4,5 m do módulo
bluetooth externo (3.2).
Se não for possível rotear os cabos diretamente, planeje uma distância respectivamente menor entre os dois dispositivos relacionados.

Manual de Planejamento da Instalação Rev. 1.0 ExacTrac Ver. 6.x

71

Caixa de distribuição para sala montada em teto

Componente

Descrição
Não coloque a caixa de distribuição para sala na área do feixe primário do Linac.
Para evitar ferimentos durante a instalação e a manutenção, não coloque a caixa de distribuição da sala diretamente sobre a base do Linac.
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6

SALA DE CONTROLE

6.1

Caixa de distribuição da sala de controle

Informações gerais

Caixa

Padrão de perfuração
Caixa de distribuição
da sala de controle
Orifícios 6 mm

Tampa superior

70 mm

272 mm

422 mm

Área de serviço

Figura 33
A tabela apresentada a seguir contém informações sobre padrões de perfuração e sobre o
espaço de serviço requerido para a caixa de distribuição da sala de controle:
Componente

Descrição

Dimensões

450 x 300 x 170 mm (comprimento x largura x
altura).
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Componente

Descrição

Peso

6 kg (totalmente equipado).

Fator de segurança

De acordo com as regulamentações locais.

Resistência do material ao fogo

UL 94, V-2.

Medidas de proteção contra incêndio

De acordo com as regulamentações locais.

Parafusos

Você deve fornecer quatro parafusos para fixação na parede, de acordo com as regulamentações locais.

Localização

A caixa de distribuição da sala de controle deve estar próxima da unidade de controle do
console (i.e., sob a mesa). O cabo entre a caixa de energia e a área de trabalho deve ter
comprimento máximo de 5 m.
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6.2

Área de trabalho na sala de controle

Informações gerais

Figura 34
Componente

Descrição

Equipamentos

Teclado, mouse, monitor de tela plana de 19
pol., console do ExacTrac (para alimentação
do sistema, exposição a raios x e ativação remota de movimento).

Localização

É altamente recomendado que a área de trabalho do ExacTrac e a área de trabalho do Linac estejam o mais próximo possível da área
da sala de controle. Isto permite uma integração mais suave entre os fluxos de trabalho para os operadores.

Espaço requerido

Aproximadamente 700 mm, conforme ilustrado
acima.

Fonte de alimentação/
Conexões de dados

Localizadas na caixa de distribuição da sala de
controle.
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7

REQUISITOS ELÉTRICOS

7.1

Gerador de Raios X

Informações gerais
O gerador duplo contém duas fontes de alimentação de alta potência com gerador individual, que
permanecem no estado de consumo de baixa potência durante períodos de standby. Durante a
exposição, apenas uma fonte de alimentação de alta potência permanece ativa. O consumo
máximo de alimentação de um gerador duplo é o mesmo de um gerador simples, com a
vantagem de permitir a troca rápida e automática de tubos.
O consumo de alimentação é alto quando a aquisição do ExacTrac kV opera simultaneamente
com aplicação de MV. Portanto, assegure que os dois sistemas sejam instalados em disjuntores
separados.

Gerador HFe 601: Configuração dupla
Componente

Descrição

Potência de saída máxima (por usuário)

65 kW.

Tensão de entrada

O gerador HFe sem pré-transformador pode ser conectado diretamente aos seguintes tipos
de rede:
• Estrela de 400 VCA (3 fases + neutro)
Uma rede em estrela TN fornece todas as cinco linhas requeridas (L1, L2, L3, N, PE) que
devem ser conectadas (400 V fase-fase e 230 V neutro-fase). Requisito mínimo: Rede em
estrela (3 fases + neutro). Neste caso, a linha PE deve ser conectada a um ponto de aterramento local, separadamente da barra PE do gerador.
A Brainlab fornecerá dois pré-transformadores em caso de existência de uma rede TN com
tensão diferente de 400 V:
• Estrela TN de 208 VCA
• Estrela TN de 420 V/440 V/480 VCA
A Brainlab fornecerá um pré-transformador para uma rede elétrica especial em triângulo:
• Triângulo de 208 VCA (principalmente para o Japão)
Você deve especificar a tensão nominal e o tipo de rede fornecidos (estrela ou triângulo).
Se nenhum dos pré-transformadores fornecidos for apropriado, o cliente será responsável
por providenciar a rede em estrela de 400 V.

Conexão

5 linhas, três fases, neutro (N), aterramento PE, máximo de 35 mm2. Terminais de fios e cabos de qualidade são recomendados.

Fusíveis na rede princi- Alimentação principal: 400 V; 420 V/440 V/480 V; 208 V.
pal na instalação do préFusível de Ação Lenta (A): 50 A; 50 A; 100 A.
dio
Frequência

50 Hz/60 Hz ± 1 Hz.

Regulação máxima de li+5%, -10% em 400 V.
nha
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Componente

Descrição

Resistência máxima
principal permitida por
fase

0,2 Ω.

Consumo de alimentação

Em espera: 0,15 kVA.
Consumo de energia nominal (para fornecedor de energia): 35 kVA.
Exposição (máxima): 75 kVA.

Fator de alimentação
cos φ (para fornecedor
de alimentação)

0,9.

Corrente de entrada em
potência de saída total
por fase por 0,2 s

112 A em 400 V.
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7.2

Fonte de alimentação do gabinete do
computador

Conexões de cabos
Você deve fornecer a conexão de energia principal para o gabinete do computador (L1, N, PE).
Use um diâmetro de cabo de acordo com a corrente nominal de entrada máxima estimada, IN,
conforme definido na tabela apresentada a seguir.
Conecte o transformador de isolamento (dentro do gabinete do computador) por meio de garras
de cabos. Garras de entrada aceitam seção cruzada de fiação de 2,5 mm2/14 AWG a 16 mm2/6
AWG. Terminações de cabos não são necessárias. O cabo deve chegar até o fundo do gabinete
do computador, com 3 m de folga.
A Brainlab requer sobretensão de categoria II, de acordo com a norma IEC 60664-1.
Tensão de entrada suportada UN

Corrente de entrada
máxima IN

Seção cruzada de fio recomendada

100, 110, 115, 120 V
(cada ±5%)

60 Hz

30-32 A

≥ 10 mm² (7 AWG)

200, 220, 230, 240 V
(cada ±5%)

50 Hz

13-16 A

≥ 2,5 mm2 (14 AWG)

Consumo de energia constante: aproximadamente 500 W.
O potencial de aterramento de proteção do condutor PE derivado da entrada de energia
principal deve conduzir o mesmo potencial de PE do Linac, para evitar correntes de
equalização de potencial entre o Linac e o Sistema ExacTrac®.

Chave principal de entrada de alimentação do gabinete do computador
Para serviço e manutenção do sistema ExacTrac (gabinete do computador), é obrigatória a
instalação de uma chave principal de entrada de energia com dois contatos de comutação para a
interrupção simultânea das duas linhas (L e N). O espaço mínimo de abertura dos contatos deve
ser de 3 mm. A maior carga na rede principal provém do transformador de isolamento do
ExacTrac. A chave principal deve ter a capacidade de gerenciar altas correntes de ativação
quando a energia estiver ligada, pois ela é exigida para cargas indutivas planejadas (p. ex.,
transformadores e motores elétricos). Esta chave não é fornecida pela Brainlab.
A corrente de ativação máxima é de 8 x IN.
Fusíveis: Você deve proteger a entrada de energia principal do Sistema ExacTrac (gabinete
do computador) com fusíveis adequados, de acordo com a classificação de entrada
principal de energia (IN/UN) e as especificações mencionadas anteriormente.
Identificação de chaves:
As chaves de energia do sistema devem ser identificadas corretamente, para distinção entre os
sistemas, tais como:
• Gabinete do computador do sistema Brainlab ExacTrac,
• Geradores de raios x do sistema Brainlab ExacTrac,
• Linac, etc.

Disjuntor de proteção contra surtos para chave de alimentação do gabinete do computador
Para proteção adicional contra surtos de corrente, um disjuntor CB com proteção contra surtos (p.
ex., classe II, IEC 61643-1), conforme mostrado a seguir, deve ser instalado na linha principal de
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Fonte de alimentação do gabinete do computador

entrada de energia (geralmente dentro da caixa de distribuição principal da sala), caso não seja
fornecido na fonte de alimentação principal do hospital.

Figura 35
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7.3

Alimentação principal do sistema e Cabeamento
do aterramento de proteção

Informações gerais
Os materiais de cabeamento de energia principal/aterramento de proteção (PE) contidos no
sistema ExacTrac (fornecido pela Brainlab) estão em conformidade com a certificação mundial
harmonizada “HAR” e com certificados específicos para os mercados da América do Norte e do
Canadá.
Se as certificações fornecidas não forem suficientes para a instalação (p. ex., regulamentações
regionais ou aspectos locais de instalação), o cliente será responsável por fornecer os materiais
de cabeamento adequados. Nesse caso, consulte na tabela apresentada a seguir as
especificações técnicas necessárias para materiais de cabeamento da Brainlab:
OBSERVAÇÃO: nem todos os cabos fornecidos pela Brainlab são classificados como “plenum”.
OBSERVAÇÃO: identifique a entrada de fase do sistema ExacTrac de forma exclusiva, para
evitar confusão entre produtos.
Descrição

Especificações obrigatórias

• 3 x 2,5 mm2 (3 x 14 AWG)

Cabo de alimentação
principal
(60 m)

• Intervalo mín.-máx. Ø de cabo: 4-10 mm
• UN > 250 VCA

• 1 x 16 mm2 (1 x 6 AWG)

Cabo de aterramento
de proteção (PE) (70
m)

• Intervalo mín.-máx. Ø de cabo: 4-10 mm
• UN > 250 VCA

• 1 x 2,5 mm2 (1 x 14 AWG)

Cabo de aterramento
de proteção (PE) (50
m)

• Intervalo mín.-máx. Ø de cabo: 3,5-10 mm
• UN > 250 VCA

Especificações gerais

Aprovações

• Cores de condutores: Preto/
branco, overprint; verde/
amarelo
• Cor do revestimento do cabo: Cinza
• Ø do cabo: 9,6 mm
• Uteste = 3.000 VCA

• H05VV5-F HAR, HD21.13
• CSA-AWM I A/B II A/B

• Cor do condutor:
• Verde/amarelo
• Ø do cabo: 8,9 mm
• Uteste = 3.000 VCA

• Estilo UL 1063 MTW, rec.
UL
• Estilo AWM 1015
• CSA: TEW
• (VDE 0281/HD 21)

• Cor do condutor:
• Verde/amarelo
• Ø do cabo: 3,7 mm
• Uteste = 3.000 VCA

• Estilo UL 1063 MTW, rec.
UL
• Estilo AWM 1015
• CSA: TEW
• HAR: H07V-K, X07V-K
• (VDE 0281/HD 21)

Plano de cabeamento
Você deve instalar cabos de energia principal e aterramento entre o gabinete do computador e as
caixas de distribuição de energia, além de cabos de aterramento entre cada componente do
sistema e a barra de aterramento de proteção (ponto de aterramento), de acordo com lista de
cabos do ExacTrac incluídos na tabela 1 (ao lado de cabos para intertravamentos do sistema).
Tipo do cabo

Início

Fim

32

Alimentação
principal

Gabinete do computador (1.0)

Caixa de distribuição 3 x 2,5 mm²
na sala (1.3)
(14 AWG)

9,6 mm

33

Alimentação
principal

Gabinete do computador (1.0)

Caixa de distribuição
3 x 2,5 mm²
na sala de controle
(14 AWG)
(1.5)

9,6 mm

Nº do
cabo
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Nº do
cabo

Tipo do cabo

Início

Fim

Seção cruzada de fio

Ø do cabo
Com cobre

35

PE

Gabinete do computador (1.0)

Caixa de distribuição 16 mm2 (6
na sala (1.3)
AWG)

8,9 mm

36

PE

Gabinete do computador (1.0)

Caixa de distribuição
16 mm2 (6
na sala de controle
AWG)
(1.5)

8,9 mm

34

PE

Gabinete do computador (1.0)

Barra de aterramento
16 mm2 (6
de proteção (sala de
AWG)
tratamento)

8,9 mm

-

PE

Caixa de distribuição na sala (1.5)
Veja o comentário 2 (Figura 36)

Barra de aterramento
16 mm2 (6
de proteção (sala de
AWG)
tratamento)

8,9 mm

37

PE

Gerador de raios X 1 (2.0a)

Barra de aterramento
16 mm2 (6
de proteção (sala de
AWG)
tratamento)

8,9 mm

42/43

PE

Fixações de teto para painel plano Caixa de distribuição 2,5 mm² (14
(2.3a/2.3b)
na sala (1.3)
AWG)

3,5 mm

41

PE

Fixação de teto/parede para tela
sensível ao toque (1.2)

Caixa de distribuição 2,5 mm² (14
na sala (1.3)
AWG)

3,5 mm

40

PE

Fixação de teto para sistema de
câmera (1.1)

Caixa de distribuição 2,5 mm² (14
na sala (1.3)
AWG)

3,5 mm

Consulte a Figura 1.
Você é responsável por obter as permissões de instalação referentes aos padrões locais
ou regionais aplicáveis. Isto pode afetar a escolha de rotas de cabeamento, especificações
de cabos de alimentação principal e cabos de dados, conexão ao aterramento de proteção
e a escolha de locais de instalação de componentes do sistema. Aspectos de engenharia
relacionados a proteção contra incêndio (classificação “plenum”) podem ser afetados na
instalação de cabos e componentes do sistema.
OBSERVAÇÃO: puxe os cabos até os componentes finais, deixando folga suficiente. Deixe uma
folga de 300 mm dentro das duas caixas de distribuição.
OBSERVAÇÃO: se o(s) gerador(es) estiver(em) localizado(s) em uma sala diferente da sala de
tratamento, as duas salas deverão ter o mesmo potencial.
OBSERVAÇÃO: se o gabinete do computador não estiver localizado na sala de tratamento e
precisar ser aterrado localmente, a diferença de potencial entre o aterramento de proteção local e
o aterramento de proteção da sala de tratamento não deverá exceder 24 VCA ou 60 VCC (veja o
comentário 1 na Figura 36).
OBSERVAÇÃO: assume-se que o aterramento de proteção do Linac e da mesa esteja correto. O
aterramento de proteção é geralmente definido nos diagramas de cabeamento elétrico do Linac
ou pode ter sido definido por um eletricista do hospital.
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Gerador ET 400 V,
inclui PE

Alimentação principal
trifásica
Alimentação principal
monofásica
Alimentação ET 230 V

Linha PE opcional

Linha PE 2,5 mm²

Linha PE 16 mm²

Barreira do sistema
Barreira de isolamento

LEGENDA:

1.4

4

ALIMENTAÇÃO
Distr.

Monitor na
sala de
controle

Barra de PE

Caixa de distribuição de
1.5
dados/alimentação na
sala de controle

1

Sala de
tratamento
Distrib. de
alim. principal

Barra de PE

2.0b

Gerador de
Raios X

Sala de
tratamento
Barra de PE
(referência)

Barra de PE

2.0a

ExacTrac

2.2b

Tubo de
Raios X b

Linac
Mesa

0.1

2.3a

3

Paciente

2.3b

Painel
plano b

0.0

Linac

Montado
no teto
Montado
1.2 (opcional)
na parede

Monitor
na sala

nível de aterramento de paciente e outros sistemas médicos (LINAC) - não é o escopo do ExacTrac

2.1a 2.2a

2.1b

Gabinete
de piso b

1.1

Painel
plano a

Os componentes do ET
são isolados de outros
sistemas, como o LINAC

Sistema de câmera
Câmera
Câmera
de Vídeo
de IV

2

ALIMENTAÇÃO
Distr.

Caixa de distribuição de
dados/alimentação na sala
de dados/alimentação na sala

Barra de PE

1.3

O monitor de controle é aterrado pelo cabo de
alimentação

Os componentes do ET são isolados da estrutura do teto

3
4

Alternativa: aterrar caixa de distribuição na sala
diretamente na barra da sala de tratamento

Opção: abrir ponte de PE para rack interno para
gabinete de aterramento local

2

1

Sala de controle

Alimentação

1.0

Gabinete Tubo de
de piso a Raios X a

ITU

Rack interno

Barra de PE

Raios X
Gerador

Sala de tratamento

Alimentação
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Barra de PE da
sala de controle

Gabinete do computador do
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Figura 36
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8

INTERTRAVAMENTOS E
SINAIS DE STATUS DO
SISTEMA

8.1

Visão geral

Informações gerais
A tabela apresentada a seguir lista os intertravamentos que são considerados opcionais ou
obrigatórios para ExacTrac com Linacs Varian TrueBeam, dependendo da configuração da
robótica. Indicadores luminosos de aviso são considerados sinais de status. Descrições
detalhadas podem ser encontradas em capítulos subsequentes.
OBSERVAÇÃO: para instalações na França, a Autoridade Nuclear Francesa exige uma luz
indicadora adicional para mostrar que o gerador está energizado.
Interface de Linac de
outros fabricantes
Disponível (1)

Versão da
Robotics

Parada de
DESLIGADetecção Ativação de
emergência MENTO de de colisão movimento
Emergência
pelo Linac
(2)

Robotics 2
Sim

Robotics 1
Sem Robotics

Informação exclusiva para o Japão:

Porta

Luz de aviso

EXT
(fornecido
pela Brainlab ou pelo
hospital)
Opc.

Linac

EXT

Linac

Linac

EXT
(fornecido pelo
hospital)

Obrig.

Opc.

Opc.

Obrig.

Opc.

Explicações sobre a tabela
• EXT = EXTERNO: Você é responsável pela instalação predial. Consulte as especificações nos
capítulos subsequentes marcados com “EXT”.
• Linac: Sinais e intertravamentos estão disponíveis diretamente em uma interface de Linac.
Consulte especificações nos capítulos subsequentes, marcados como “Linac”.
• Obrig.: Obrigatório.
• Opc.: Opcional.
• (1) Interface de Linac para outros fabricantes:
Alguns Linacs (dependendo do modelo e do tempo de fabricação) oferecem uma interface para
outros fabricantes, que pode ser usada pelo ExacTrac para leitura e, às vezes, para gravação de
sinais de status e intertravamentos.
Para Linacs Varian TrueBeam:
• Interfaces de movimento de outros fabricantes estão disponíveis para todos os TrueBeams
versão 1.5 ou mais recente.
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Visão geral

OBSERVAÇÃO: a interface de movimento de outros fabricantes para Varian é denominada
“Interface Board”. O cabo de interface 8a para o sistema Brainlab ExacTrac (1.0) é conectado ao
plugue “J15” e ao cabo Varian “5W88” no interior do Linac (0.0).
• (2) Definições de EMO para ExacTrac (Desligamento de Emergência versus Parada de
Emergência).
O sistema ExacTrac pode ser instalado em diferentes configurações de Desligamento de
Emergência, dependendo dos requisitos regulatórios locais e dos recursos do produto
(configuração do sistema).
Em geral, o sinal é denominado “Desligamento de Emergência” ou “EMO”. Em caso de diferença
entre DESLIGAMENTO e PARADA de Emergência, o gabinete do computado do ExacTrac
fornece e exige apenas a funcionalidade de PARADA de Emergência (consulte a página 87).
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8.2

Intertravamento de PARADA de emergência

8.2.1

Informações gerais
Se a funcionalidade de queda total do sistema (“DESLIGAMENTO de Emergência da chave de
alimentação do sistema”) for desejada ou exigida por regulamentações locais, um circuito externo
deverá ser instalado em adição ao circuito de PARADA de Emergência obrigatório na
alimentação principal do gabinete do computador do ExacTrac (1.0) e do gabinete do gerador
(2.0). Para obter informações adicionais, consulte as próximas seções.
A PARADA de Emergência é obrigatória, seja por meio da entrada de intertravamento
externa (instalação do prédio) ou da interface do Linac. O circuito de DESLIGAMENTO de
Emergência apenas por meio da alimentação do sistema não é suficiente.

Efeitos da PARADA de Emergência (Saídas de EMO)
A PARADA de Emergência do ExacTrac evita perigos que poderiam ocorrer em função de riscos
decorrentes dos estados operacionais pretendidos. A tabela apresentada a seguir mostra o efeito
do pressionamento do botão EMO sobre o sistema ExacTrac:
Operação pretendida Risco

Perigo

Efeito de pressionar
o botão EMO

Movimento de paciente por mesa de Linac
controlada pelo ExacTrac.

O operador do ExacO paciente fica preso
Trac não reconhece
por peças em moviuma colisão mecânica
mento.
durante o movimento.

O ExacTrac interrompe o movimento da
mesa imediatamente.

Movimento de paciente por tampo de mesa
Robotics controlada
pelo ExacTrac.

O operador do ExacO paciente fica preso
Trac não reconhece
por peças em moviuma colisão mecânica
mento.
durante o movimento.

O ExacTrac interrompe o movimento da
mesa imediatamente.

O operador do ExacExposição a raios X
Trac não percebe a
na localização de pacipresença de pessoas
ente.
na sala de tratamento.

Exposição indesejada
a raios X para pessoas na sala de tratamento.

O ExacTrac inibe imediatamente a exposição ao gerador duplo.

OBSERVAÇÃO: o gabinete do computador e as estações de trabalho do ExacTrac, bem como
dispositivos com tensão extra baixa, permanecem energizados em caso de ocorrência de uma
PARADA de Emergência. Os geradores de raios X entram no modo de espera.

Fontes que confirmam a funcionalidade de EMO (entradas de EMO) do ExacTrac
Todos os riscos operacionais em uma instalação de sala devem ser eliminados pela mesma
cadeia do botão de desligamento de emergência. Portanto, o ExacTrac 6 não fornece um botão
separado ou uma interface de usuário direta para DESLIGAMENTO de Emergência. Ao invés
disso, o ExacTrac contém uma interface para conexão a diferentes circuitos centralizados de
DESLIGAMENTO de Emergência.
Verifique na tabela na página 85 se o seu Linac fornece a interface de movimento para outros
fabricantes (“Linac”). Nesse caso, nenhuma instalação no prédio é exigida. O Serviço da Brainlab
conectará o sistema ExacTrac aos circuitos centralizados de DESLIGAMENTO de Emergência
na sala de tratamento.
Como alternativa, forneça a interface para a instalação do prédio, conforme especificado a seguir.
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Intertravamento de PARADA de emergência

8.2.2

Intertravamento de PARADA de Emergência Varian

Especificações
O uso indicado é para conexão do sistema ExacTrac diretamente ao circuito de
DESLIGAMENTO de Emergência do Linac se um Linac Varian com interface de movimento de
outro fabricante estiver presente.
Componente

Descrição

Cabeamento

A Brainlab fornece um cabo de extensão blindado SUB-D de 9 polos, com
comprimento máximo de 30 m (cabo 8a) para conexão entre a base do Linac e o gabinete do ExacTrac (1.0).

Você é responsável por cumprir os requisitos regulatórios locais relacionaRequisitos de DES- dos à instalação da chave de DESLIGAMENTO de Emergência.
LIGAMENTO de
Os requisitos de tempo para a interrupção do movimento são atendidos
Emergência
com essa instalação.
Interface no gabinete do sistema
ExacTrac
Interface no gabinete do sistema
ExacTrac

Lógica de sinalização

Em caso de DESLIGAMENTO de emergência, o Linac
Varian desliga o sinal no cabo, o que é detectado pelo
sistema ExacTrac.

Tipo de conector

Componentes padrão SUBD de 9 pol.

A interface Varian ILK é separada, no lado da Brainlab,
Separação galva- de acordo com a IEC 60601-1 para condição única de
nizada
falha: 250 VCA (segurança elétrica de dispositivos médicos).

Exemplo de circuito para conexão entre o ExacTrac e o Linac TrueBeam
LINAC TrueBeam

Gabinete do ExacTrac
Rack de eletrônica do ET

Conector VARIAN ILK

Introdutor para ET ILK

EMO +
MEL_HW

de Cabo
8a

Interface do
Conector
“J15”
(SUBD9)

Adaptador
para ET

Figura 37
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8.3

DESLIGAMENTO de Emergência da Alimentação
do Sistema - ETX

8.3.1

Introdução
Um dispositivo adicional de DESLIGAMENTO de Emergência da alimentação do sistema poderá
ser instalado, se as autoridades locais solicitarem que o ExacTrac seja desligado completamente
durante um “DESLIGAMENTO de Emergência”. Nesse caso, o sistema ExacTrac será
imediatamente desligado sempre que um botão de emergência for pressionado.
É obrigatório instalar uma das duas opções de PARADA de Emergência listadas acima, em
adição ao circuito de DESLIGAMENTO de Emergência da alimentação do sistema.
O DESLIGAMENTO de Emergência da alimentação do sistema assegura que, em caso de um
DESLIGAMENTO de Emergência, não apenas os riscos relacionados a movimento e a raios X
sejam interrompidos, mas também que o sistema seja completamente desligado da tensão de
alimentação principal.
Todas as fontes de alimentação do Sistema ExacTrac (gabinete do computador (1.0) e gabinete
do gerador de raios X (2.0a)) devem ser conectadas ao circuito de DESLIGAMENTO de
Emergência. Dessa maneira, o sistema ExacTrac será imediatamente desligado sempre que um
botão de emergência for pressionado.
Você ou a empresa contratada será responsável por projetar e fornecer o circuito e os botões de
DESLIGAMENTO de Emergência da alimentação do sistema.
A imagem apresentada a seguir mostra um exemplo de circuito para intertravamento de
DESLIGAMENTO de Emergência da alimentação do sistema:
Monofásico -

rilhos da fonte de
alimentação principal

Instalação predial

- trifásico

Circuito de desligamento de
emergência

Gabinete do ExacTrac

Gabinete 1 (mestre)
do Gerador de raios X

Gabinete 2 (escravo)
do Gerador de raios X

Figura 38
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DESLIGAMENTO de Emergência da Alimentação do Sistema - ETX

8.3.2

Intertravamento de Detecção de Colisão e Ativação de Movimento

Informações gerais
Nos Linacs Varian TrueBeam, o ExacTrac recebe o sinal de ativação de movimento do
TrueBeam por meio do cabo 8a (consulte a Figura 37).
OBSERVAÇÃO: se o Linac detectar uma colisão, o sinal de ativação de movimento não será
ativado na lógica do sistema Varian. nesse caso, a detecção de colisão é reconhecida
indiretamente pelo ExacTrac e não é lida como um sinal separado.
OBSERVAÇÃO: o mesmo cabo conduz o sinal de DESLIGAMENTO de Emergência do Linac e o
sinal de PARADA de Emergência do ExacTrac (consulte a página 88).
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8.4

Luzes de aviso para ExacTrac

Sinal de luz de aviso para ExacTrac
As luzes de aviso do ExacTrac avisam o usuário, por meio de uma luz piscante, que a exposição
de raios X está ativada pelo software do ExacTrac em etapas específicas do fluxo de trabalho de
posicionamento (p. ex., quando a exposição de raios X é possível). Luzes de aviso piscantes
indicam que raios X podem ser emitidos quando o botão de acionamento ou exposição é
pressionado no console de raios X do ExacTrac.

Responsabilidades
O cliente é responsável por:
• Verificar, antes da instalação, se a luz de aviso de raios x está em conformidade com as
regulamentações de segurança locais.
• Decidir se as luzes de aviso devem ser instaladas e onde devem ser localizadas.
• Instalar os cabos e as caixas da luz de aviso de raios x.
A Brainlab é responsável por conectar as luzes de aviso ao sistema ExacTrac.

Alternativas
Você pode selecionar uma das seguintes alternativas:
• Alternativa A: Usar as luzes de aviso do ExacTrac (incluídas na remessa de pré-instalação).
• Alternativa B: Providenciar sua própria instalação de luzes de aviso para o ExacTrac.
É possível combinar a Alternativa A e a Alternativa B.

Alternativa A: Luzes de aviso para ExacTrac
Duas unidades de luzes de aviso para ExacTrac estão incluídas no kit de pré-instalação.

Figura 39
Componente

Descrição

Dimensões

135 mm x 170 mm x 100 mm (largura x altura x profundidade).

Peso

Aproximadamente 0,7 kg (totalmente equipado).

Fator de segurança

De acordo com as regulamentações locais.
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Luzes de aviso para ExacTrac

Componente

Descrição

Parafusos

Número de parafusos e buchas plásticas para paredes rígidas: 4 (cada).
Peças de fixação enviadas com as luzes de aviso.

Cabeamento

Comprimento do cabo: 2 x 30 m.
As luzes de aviso são instaladas eletricamente em paralelo.
A luz de aviso no interior da sala pode ser usada como ponto de distribuição para a luz de
aviso da sala de controle.

Interface no gabinete do Introdutor ExacTrac DXR, conector “luz de aviso de XR” (se o gerador duplo estiver presensistema ExacTrac
te).
Luz de aviso 1

A luz de aviso no interior da sala deve ser instalada no bunker de
raios x, de modo que fique perfeitamente visível por todos os usuários do sistema.

Luz de aviso 2

A luz de aviso da sala de controle deve ser instalada na sala de
controle, sobre a entrada para o bunker, ou em qualquer outro local
em que seja perfeitamente visível.

Localização

Alternativa B: Luz de Aviso Fornecida pelo Hospital - EXT
Componente

Descrição

Fator de segurança De acordo com as regulamentações locais.
Cabeamento

Integre o cabeamento de luzes de aviso à instalação predial. Você deve fornecer, no mínimo, um
cabo de controle para conexão ao gabinete do computador do ExacTrac (1.0).

Você é responsável por cumprir os requisitos regulatórios locais relacionados à aparência das luzes de aviso.
Requisitos de luzes
Se for esperado que a luz de aviso fique piscando, você deverá fornecer um circuito elétrico para
de aviso
gerar fases periódicas. A saída da luz de aviso de raios X do ExacTrac é um sinal permanente
durante o status ativo.
Lógica de sinalização

A interface fornece uma chave isolada com dois contatos, que são fechados
de forma estática em caso de ativação de um aviso.

Valores máximos Corrente: 500 mA.
de eletricidade
Tensão 24 VCA/VCC.
Diagrama de piInterface no gabine- nos
te do sistema ExacTrac
Tipo de conector

Terminal 1: Contato da chave - 1 (primeira posição superior).
Terminal 2: Contato da chave - 2.
Terminais de parafusos plugados com liberação de tensão para fios individuais.
Contato Phoenix, artigo número: MC 1.5/8-STF-3.81, para fios individuais
0,14-1,5 mm2 = 28 AWG - 16 AWG.

A interface do EXT ILK é separada, no lado da Brainlab, de acordo com a IEC
Separação galva60601-1 para condição única de falha: 250 VCA (segurança elétrica de disponizada
sitivos médicos).
Luz de aviso 1

Recomendação para localização de luzes de aviso
Luz de aviso 2
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A luz de aviso no interior da sala deve ser instalada no bunker de raios x, de
modo que fique perfeitamente visível por todos os usuários do sistema.
A luz de aviso da sala de controle deve ser instalada na sala de controle, sobre a entrada para o bunker, ou em qualquer outro local em que seja perfeitamente visível.
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INTERTRAVAMENTOS E SINAIS DE STATUS DO SISTEMA

Exemplo de circuito de saída de aviso de raios X para a instalação do prédio
Instalação predial

Gabinete do ExacTrac
Rack de Eletrônica do ExacTrac

Circuito da luz de advertência externa

Conector EXT ILK

Introdutor ILK ET
Saída de aviso XR
Entrada PORTA
Entrada EMO
Saída de 12 VCC

C

1

NO

2

K(-)

3

A(+)

4

K(-)

5

A(+)

6

MENOS

7

MAIS

8

(Chave interna, fechada
em caso de atividade de raios X)

Figura 40
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Luzes de aviso para ExacTrac
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9

REQUISITOS DE REDE

9.1

Introdução

Informações gerais
Todas as estações de trabalho do ExacTrac devem ser ligadas à rede do hospital por meio de
uma conexão de LAN padrão de 100 Mb/s. Você deve disponibilizar um conector de rede de
parede próximo ao gabinete do computador. A Brainlab fornece um cabo de rede com 4 m de
comprimento.
A imagem apresentada a seguir mostra uma configuração de rede típica para o ExacTrac:
Rede do Hospital

Rede do LINAC

Estação de
Tratamento
ExacTrac

Varian/ADI

Dados DICOM
Estação
de preparação
e revisão
ExacTrac

LINAC

Sistema R&V
do hospital

p.ex., CBCT

Dados de pacientes
Localizados

Sistema
de planejamento

Aprovação

PC com
VNC

Internet
da fusão

iHelp
Suporte
Brainlab

Acesso
Remoto

Figura 41

Conexão de rede
A conexão de rede é requerida para:
• Importação e exportação de dados de paciente, dependendo da configuração mesmo em
tempo real.
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Introdução

• Conexão ADI ao Linac (posicionamento, carregamento de paciente, autorização de
tratamento, etc.).
O cliente deve fornecer uma conexão de rede estável, confiável e segura, para garantir o
uso seguro e eficaz do sistema ExacTrac.

Desempenho da rede
• A velocidade mínima da rede deve ser de 10 Mbit/s (a Brainlab recomenda 1 Gbit/s).
• O tempo de resposta deve ser inferior a 100 ms.
• A rede deve ser totalmente comutada.
A Brainlab solicita um firewall externo. A segurança da rede é de responsabilidade do cliente ou
da organização respectiva.

Antivírus
A Brainlab recomenda proteger o sistema com um antivírus de alta qualidade. O cliente ou uma
organização correspondente é responsável pela instalação e pela manutenção e deve observar
as recomendações da Brainlab.
Para obter detalhes, consulte o Manual do Usuário Clínico.
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10 EXACTRAC ROBOTICS
10.1

Requisitos de instalação de Robotics

10.1.1

Informações gerais
• ExacTrac Robotics requer o tampo de mesa para aquisição de imagens da Brainlab.
• ExacTrac Robotics e o tampo de mesa para aquisição de imagens da Brainlab têm
aproximadamente 0,1 m de altura a mais que o tampo de mesa Varian Exact original.
• Devido a essa diferença de altura, recalibre seu tampo de mesa Varian Exact após a
instalação do ExacTrac Robotics e o tampo de mesa para aquisição de imagens da Brainlab.
Este serviço é oferecido pela Varian e está incluído no artigo Brainlab número 24440-60:
Modificação de Mesa para Tampo de Mesa para Aquisição de Imagens/Robotics.
• O tempo total aproximado de instalação, incluindo o serviço da Varian, é de 2 dias.
• As câmeras de vídeo de outros fabricantes que monitoram o bunker do Linac devem sempre
mostrar uma boa visualização lateral do paciente em qualquer ângulo da mesa.
• ExacTrac Robotics ficará permanentemente acoplado ao pedestal da mesa de tratamento.
• ExacTrac Robotics é alimentado por baterias, que devem ser recarregadas todas as noites.
Você deve fornecer um plugue de alimentação para o carregador de baterias (específico para
o país, classe de proteção II, sem aterramento), localizado a uma distância máxima de 6 m da
mesa de tratamento (comprimento do cabo: 1,5 m para linha principal + 8 m CC).
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Módulo Bluetooth Externo

10.2

Módulo Bluetooth Externo

Informações gerais
O sistema ExacTrac usa uma conexão Bluetooth para comunicação de dados com Robotics,
que contém um módulo Bluetooth interno. Além disso, um módulo Bluetooth externo deve ser
instalado na sala de tratamento. Veja a seguir uma lista de especificações do módulo Bluetooth
externo:
• Peso: 0,5 kg.
• Instalação: Aproximadamente 2,60 m atrás do isocentro, no teto falso ou na parede, em uma
altura aproximada de 2,70 m.
• Não coloque peças metálicas entre o módulo Bluetooth externo e a antena Bluetooth
(recepção de dados) na base do ExacTrac Robotics.
• A distância máxima entre o módulo Bluetooth externo e a base do ExacTrac Robotics deve
ser de 5 m.
• A fonte de alimentação do módulo Bluetooth externo será instalada na “caixa de distribuição
para sala”. O comprimento do cabo é de 5 m. Forneça os conduítes dos cabos.
• O módulo Bluetooth externo será conectado ao gabinete do computador do ExacTrac usando
um cabo cruzado de 30 m.
• O módulo Bluetooth externo é enviado com a remessa principal do sistema ExacTrac e pode
ser instalado pelo suporte da Brainlab. O LED de status deve permanecer visível.
• Dimensões (mm):

96

32

105

Figura 42
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Posição do módulo Bluetooth externo na sala de tratamento
A imagem apresentada a seguir mostra duas visualizações diferentes da posição do módulo
Bluetooth ①:

①

①

2600

Figura 43
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Módulo Bluetooth Externo
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11 CONFORMIDADE
11.1

Declaração de conformidade do Hospital/
Empresa Contratada

Formulário de Conformidade
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DO HOSPITAL/EMPRESA CONTRATADA
___________________________________

(Nome do Hospital/Empresa Contratada)

(use letra de fôrma)
confirma, por meio deste instrumento, que (marque os itens correspondentes com um símbolo
“✓”, conforme aplicável):
☐ as instalações elétricas prediais estão plenamente operacionais e em conformidade com os
padrões de segurança aplicáveis,
☐ um número apropriado de cabos, clipes de cabos e tensionadores de cabos foi usado nas
montagens do teto,
e que todos os equipamentos montados no teto indicados a seguir foram instalados de acordo
com as respectivas regulamentações locais e os parâmetros de pré-instalação da Brainlab, conforme descrito no Manual de Planejamento da Instalação do ExacTrac:
☐ estrutura de teto para câmera de IV (não se aplica a sistemas Varian TrueBeamTM)
☐ estruturas de teto para os detectores de painel plano
☐ parte superior do braço do monitor montado no teto
☐ caixa de distribuição da sala de controle
☐ caixa de distribuição da sala
Em caso de existência de alguma não conformidade, o hospital assume total responsabilidade
por quaisquer incidentes futuros que venham a ser relatados.

___________________________________

___________________________________

Representante do Hospital/Empresa Contratada

Data

Nome

___________________________________

___________________________________

Representante do Hospital/Empresa Contratada

Representante do Hospital/Empresa Contratada

Carimbo

Assinatura
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Autoridades

11.2

Autoridades

Suécia
De acordo com a exigência das autoridades da Suécia, a Brainlab deve assegurar que o cliente
possua uma licença válida da autoridade competente (Strålsäkerhetsmyndigheten), em
conformidade com a norma S-137 Tillstandsvilkor 16.
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12 APÊNDICE
12.1

Kit de pré-instalação

Informações gerais
Verifique se a remessa está completa.
Armazene os materiais excedentes com cuidado e retorne-os ao suporte da Brainlab durante a
instalação do sistema ExacTrac.

Kit de pré-instalação de IV/Raios X
A tabela apresentada a seguir contém uma lista dos componentes incluídos no kit de pré-instalação de IV/Raios X:
Número de
Peça

Descrição

Quantia

49302B

Kit de instalação de
energia para ET

1

49367

Adaptador USB de infravermelho para ET
30 m

1
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Kit de pré-instalação

Número de
Peça

104

Descrição

Quantia

49202-6

Cabo de vídeo para
ET

1

49025A

Cabo de extensão serial para ET
1
Terceiro cabo apenas
(3)
para pedidos de ExacTrac Robotics.

49360A/-B

Estrutura de teto para
ET

49351

Fixação de braço de
teto para ET (opcional)
Apenas para pedidos 1
de monitor com tela
sensível ao toque
montado no teto.

Imagem

2
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Número de
Peça

Descrição

Quantia

49352

Placa de interface de
braço de teto para ET
(opcional)
Apenas para pedidos
de monitor com tela
sensível ao toque
montado no teto.

1

10900-92A

Estrutura de parede
para monitor ET (padrão)
Não incluído para pedidos de monitor com
tela sensível ao toque
montado no teto.

1

49341

Cabo VGA para tela
sensível ao toque ET
(padrão)
Não incluído para pedidos de monitor com
tela sensível ao toque
montado no teto.

1
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Kit de pré-instalação

Número de
Peça

106

Descrição

Quantia

49342

Cabo de dados para
tela sensível ao toque
para ET (padrão)
Não incluído para pedidos de monitor com
tela sensível ao toque
montado no teto.

1

49301-09

Cabo de alimentação
para tela sensível ao
toque para ET (padrão)
Não incluído para pedidos de monitor com
tela sensível ao toque
montado no teto.

1

49545

Luz de aviso para ET

1

49554-30

Cabo de dados de pai2
nel plano para ET

Imagem
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Número de
Peça

Descrição

Quantia

49541

Cabo de painel de
controle para raios X
(UL)

1

46133-01

Cabo de console ET

1

49562A

Cabo CC de painel
plano para ET

2

49445-02

Presilha de cabo gravável ET 100 mm (1
un.)

50

49776-10

Cabo cruzado RTM2
(opcional)
Apenas para pedidos
de ExacTrac Robotics/
RTM.
Especificações mecânicas:
1
Diâmetro: 7,3 mm
Comprimento: 30 m
Arqueamento: 55 mm,
mín.
Diâmetro do plugue:
35 mm
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Kit de pré-instalação

Número de
Peça

49826-04

Descrição

Quantia

Imagem

Cabo de conexão para
gerador duplo ET (20 1
m)

Gabinete de piso de 12 pol. para ExacTrac X-Ray
49373

Base para caixa de pi2
so de 12 pol. para ET

49374

Tampa de caixa de piso de 12 pol. para ET

2

Kit de instalação de
energia para ET

1

Kit de pré-instalação de IV

49302B
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49367

Adaptador USB de infravermelho para ET
30 m

1

49202-6

Cabo de vídeo para
ET

1

49025A

Cabo de extensão serial para ET

1

49351

Fixação de braço de
teto para ET (opcional)
Apenas para pedidos 1
de monitor com tela
sensível ao toque
montado no teto.
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110

49352

Placa de interface de
braço de teto para ET
(opcional)
Apenas para pedidos
de monitor com tela
sensível ao toque
montado no teto.

1

10900-92A

Estrutura de parede
para monitor ET (padrão)
Não incluído para pedidos de monitor com
tela sensível ao toque
montado no teto.

1

49341

Cabo VGA para tela
sensível ao toque ET
(padrão)
Não incluído para pedidos de monitor com
tela sensível ao toque
montado no teto.

1
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49342

Cabo de dados para
tela sensível ao toque
para ET (padrão)
Não incluído para pedidos de monitor com
tela sensível ao toque
montado no teto.

1

49301-09

Cabo de alimentação
para tela sensível ao
toque para ET (padrão)
Não incluído para pedidos de monitor com
tela sensível ao toque
montado no teto.

1

49445-02

Presilha de cabo gravável ET 100 mm (1
un.)

50
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Lista de remessa padrão

12.2

Lista de remessa padrão

Remessa de pré-instalação
Descrição

Dimensões (mm)

Peso (Kg)

Caixotes

Caixa de piso de 12 pol.

1.200 x 800 x 450

60

1

Caixa de piso de 17 pol.

1.000 x 800 x 580

85

2

Caixa de piso

1.200 x 800 x 650

50

1

Descrição

Dimensões (mm)

Peso (Kg)

Caixotes

Sistema básico de computação

950 x 880 x 1.930

286

1

Hardware médico

1.200 x 800 x 1.200

150

1

Hardware médico

1.200 x 800 x 1.200

110

1

Gerador de raios X com dois geradores

1.750 x 680 x 1.020

250

2

Tubos de raios x, pré-transformador e cabeamento

1.750 x 680 x 1.020

245

1

Tampo de mesa para aquisição
de imagens

2.050 x 800 x 580

40

1

ET Robotics

1.050 x 900 x 380

75

1

Remessa de instalação principal

Os tubos de raios x devem ser manuseados com cuidado. Transporte e armazene-os na
posição vertical, voltados para cima, para proteger a lâmpada de vidro contra trincas
causadas por choque mecânico. Evite qualquer tipo de choque mecânico.
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12.3

Classificações de cabos

Informações gerais
A tabela apresentada a seguir contém informações detalhadas sobre tipos de cabos que podem
ser exigidas por suas agências regulatórias:
Classificação

Classificação de
tensão

Tipo de
revestimento

Certificado
pela UL

Estilos AWM Aplicativo
reconhecidos ExacTrac
pela UL

250 V

PUR

CMX

Nº

Comunicação Classe II

Nº

21098/2587

Fonte de alimentação
com fusível,
baixa tensão

Classe I

PVC

Nº

1015

Terra de proteção

Nº

600 V

PVC

Nº

1015

Terra de proteção

Nº

< 15 V

125 V

PVC

CMR

Nº

Comunicação Classe II

Extensão serial para ET

< 15 V

30 V

PVC

Nº

2502

Comunicação Classe II

49554-30

Cabo de dados de painel
plano para ET

< 15 V

30 V

PVC

Nº

20276/2990

Comunicação Classe II

49562A

Cabo CC de
painel plano
para ET

Classe II

49341-10

Classe II

Art. Nº

Nome

Tensão
aplicada

49541

Cabo do painel
de controle de 24 VCC
raios X

49302-03

Kit de cabos
de alimentação para ET4
(alimentação
principal 3 x
2,5 qmm)

230 VCA

600 V

PVC

49302-03

Kit de cabo de
alimentação
para ET4 (PE
2,5 qmm)

N/a

600 V

49302-03

Kit de cabo de
alimentação
para ET4 (PE
16 qmm)

N/a

49073

Cabo de KVM
para ET

49025A

300 V

PVC

Nº

2464/1061

Fonte de alimentação,
tensão extra
baixa

Cabo VGA para tela sensível < 15 V
ao toque ET

30 V

PVC

Nº

20276/2990

Vídeo

49342

Cabo de dados para tela
< 15 V
sensível ao toque ET

300 V

PVC

Nº

2095

Comunicação Classe II

49301-09

Extensão de
alimentação
para tela sensível ao toque
ET

Classe II

49202-6

Cabo de vídeo
< 15 V
para ET

Classe II

12 VCC

12 VCC

300 V

PVC

Nº

2464

Fonte de alimentação,
tensão extra
baixa

300 V

PVC

Nº

2464

Vídeo
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Estilos AWM Aplicativo
reconhecidos ExacTrac
pela UL

Classificação

49367

Adaptador
USB de IV para ET

< 15 V

150 V

PVC

CL2

Nº

Cabo de alimentação
Classe II
com limitação
de circuito

49525-11A

Cabo de alta
tensão para
raios X UL, 11
m

70 kV

75 kV

PVC

Nº

(E187096)

Raios X alta
tensão

2839

Mecanismo
de motor com
Classe I
fusível, baixa
tensão

230 VCA

Classificação de
tensão

Certificado
pela UL

Nome

Cabo estator
49526-26A para raios x,
11 m

Tensão
aplicada

Tipo de
revestimento

Art. Nº

600 V

PVC

Nº

Nº

49545

Cabo de luz de
12 VCC
aviso para ET

300 V

PVC

CL2P

Nº

Cabo de alimentação
Classe II
com limitação
de circuito

46133-01

Cabo de console ET

24 VCC

250 V

PUR

CMX

Nº

Comunicação Classe II

49776-10

Cabo cruzado
RTM

< 15 V

250 V

PUR

CMX

Nº

Comunicação Classe II

18562-37

Patch cable
cat 5e

< 15 V

125 V

PVC

Nº

2835

Comunicação
Nº
de rede
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intertravamento
da porta

do circuito de
desligamento de
emergência

seção cruzada de fio:
1 mm²

(*)

Desl.

Lig.

(*) O desligamento de energia não é um requisito de instalação do ExacTrac.
Verifique se as regulamentações locais exigem esse recurso.
(**) O ExacTrac pode também fornecer um sinal de 12 VCC.
Opção de uso das luzes de aviso do bunker em substituição às luzes fornecidas com o ExacTrac.

Luzes de aviso do cliente.
Gerador de raios X energizado.

230 VCA

Fornecido pelo cliente, incluindo
cabeamento para ponto de
conexão nos gabinetes do
computador e do gerador de
raios X, com 3 m adicionais

Visão geral de fontes de alimentação principal e intertravamentos

Gerador de Raios X
[1.0]

400 VCA
L1, L2, L3, N e T

Lig.

230 VCA
L, N e T

Desl.

12.4.1

Gabinete do computador
[1.0]

230 VCA

Resumo da pré-instalação

(**)

Proteção contra
sobretensão
Tipo 2/Classe II

Fi
0,03 A

24 VCC

ExacTrac
X-Ray ativado

O
L
P

Fi
0,03 A

230 VCA

F 50 A/50 Hz
ação lenta

seção cruzada de fio:
1 mm²

F 16 A/50 Hz

12.4

12 VCC

X
E

ExacTrac
X-Ray ativado
seção cruzada de fio:
1 mm²

M
E

24 VCC

seção cruzada de fio:
2,5 ... máx. 16 mm²

Cabo
flexível

24 VCC

seção cruzada de fio:
máx. 25 mm²
Cabo
flexível
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Sugestão para instalação

Esta visão geral fornece sugestões para atender aos requisitos do ExacTrac de capítulos
anteriores. Requisitos regulatórios locais e suas necessidades específicas podem conduzir a uma
solução diferente para a implementação da comutação de fontes de alimentação e entradas e
saídas de intertravamentos.
O diagrama apresentado a seguir mostra um exemplo de esquema elétrico para os circuitos da
fonte de alimentação pré-instalada e dos intertravamentos:

Figura 44
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12.4.2

Visão geral de diâmetros de fios de cabos funcionais e de aterramento

Sugestão para instalação
Esta visão geral fornece sugestões para atender aos requisitos mínimos do ExacTrac de
capítulos anteriores. Requisitos regulatórios locais e suas necessidades específicas podem
conduzir a uma solução diferente para a implementação de diâmetros de fios para linhas de
alimentação, cabos de aterramento e cabos de intertravamentos. O cabo de LAN deve ser
compatível com a classe apropriada de velocidade de Ethernet.
Luzes de
advertência
do bunker

Intertrav.
da porta

Caixa de distribuição
de energia na sala
[1.3]

1 mm²

L, N, T / mín. 2,5 mm² / máx. 16 mm²

L1, L2, L3, N, T / máx. 25 mm²

Desl.

Lig.

Flexível

Flexível

Fornecido pelo cliente, incluindo
cabeamento para ponto de conexão
nos gabinetes do computador e do
gerador de raios X, com 3 m
adicionais

16 mm²

Lig.

Desl.

Gabinete
do gerador
[2.0b]

Caixa de distribuição
na sala de controle
[1.5]

Caixa de piso 2
[2.1a]

2,5 mm²

2,5 mm²

16 mm²

Gabinete
do gerador
[2.0a]
L, N, T / 2,5 mm²

L, N, T / 2,5 mm²

16 mm²

X
E
16 mm²

O
PL

M
E

Barramento de referência de aterramento.
No máximo a 3 metros do gabinete do
computador.

Luzes de
advertência
do bunker
12 volts

LINAC

Gabinete do
computador
[1.0]

230 V 400 V

12 volts

1 mm²

Cat5

1 mm²

Barra de referência de
aterramento do bunker.

Caixa de piso 1
[2.1b]

Figura 45
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12.4.3

Fonte de alimentação do gerador (Caixa de Distribuição)

Plano de cabeamento da Caixa de Distribuição
Você deve fornecer uma caixa de distribuição e deve conectar a fonte de alimentação (5 linhas:
L1, L2, L3, N, PE) ao gerador. O cabo deve chegar ao fundo do gerador, com 3 m adicionais de
folga, e a seção cruzada não deve exceder 35 mm² (4 AWG).
OBSERVAÇÃO: não é obrigatório ter uma caixa de distribuição para operar o gerador e o sistema
de posicionamento de paciente. Entretanto, por razões de segurança elétrica, regulamentações
locais aplicáveis e conveniência no trabalho, uma caixa de distribuição é altamente
recomendada.
A imagem apresentada a seguir mostra um exemplo do plano de cabeamento de uma caixa de
distribuição, de acordo com regulamentações alemãs. O projeto dessa caixa de distribuição pode
ser modificado para acomodar regulamentações locais:

L1
L2
L3
N
PE
F1
F2

K1
0,03 A

F3

N

PE

L1 L2 L3 N PE X1

S0

Gerador

Figura 46
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F1: Sistema de fusíveis do gerador
O fusível F1 do gerador é uma parte da instalação predial e é montado na caixa de distribuição.
Os fusíveis são pequenos em comparação com a corrente e a alimentação de operação. Isto
pode ser contrário ao diâmetro de seção cruzada dos cabos de alimentação que são escolhidos
para a resistência exigida para a fonte de alimentação.
OBSERVAÇÃO: o(s) gerador(es) de raios X pode(m) suportar essa corrente alta apenas por um
curto período de tempo.
Alimentação principal

Fusível de Ação Lenta A

380/400 V

50

420, 440, 480 V

50

208/220 V

100

F2: Fusível de Controle
O fusível de controle F2 é uma parte da instalação predial e é montado na caixa de distribuição.
O circuito auxiliar para controle do contato principal deve ser protegido por um fusível ou disjuntor
de 10 A.

S0: Chave de Instalação/Chave de DESLIGAMENTO de Emergência
A chave de instalação é uma parte da instalação predial e é conectada à caixa de distribuição.
OBSERVAÇÃO: a chave deve ser montada nas proximidades do console de controle do gerador.

K1: Contato principal
O contato principal é uma parte da instalação predial e é montado na caixa de distribuição.
Um contato de 63 A com um contato auxiliar e uma bobina é recomendado para o gerador duplo
EDITOR HFe.

F3: Disjuntor de fuga de aterramento operado por corrente
O disjuntor de fuga de aterramento é uma parte da instalação predial e é montado na caixa de
distribuição.
Um ELCB (disjuntor de fuga de aterramento) CC com fuga de corrente de 30 mA é recomendado
para o gerador duplo EDITOR HFe.
Alimentação principal

ELCB

380/400 V

63 A

420, 440, 480 V

63 A

208/220 V

100 A

N: Barramento de Neutro Principal
O barramento neutro principal é uma parte da instalação predial e é montado na caixa de
distribuição.
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PE: Barramento de Aterramento de Segurança Principal
O barramento de aterramento de segurança principal é uma parte da instalação predial e é
montado na caixa de distribuição.

X1: Bloco de Terminais de Transferência
A área de seção cruzada do cabo de alimentação que conecta a caixa de distribuição ao gerador
de raios X não pode exceder 35 mm², devido ao tamanho dos terminais de entrada no painel de
conexão do gerador. Recomenda-se usar um cabo fino com terminais.
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Tipos de redes para fornecimento de eletricidade

12.5

Tipos de redes para fornecimento de eletricidade

Informações gerais

C

B

A

TRIFÁSICO ESTRELA
TRÊS FIOS
PONTO NEUTRO ATERRADO

TRIFÁSICO ESTRELA
TRÊS FIOS

TRIFÁSICO ESTRELA
QUATRO FIOS
NEUTRO ATERRADO

D

E
TRIFÁSICO ESTRELA
QUATRO FIOS
NEUTRO NÃO ATERRADO

G

F
BIFÁSICO ESTRELA
TRÊS FIOS
NEUTRO ATERRADO

J

H
TRIFÁSICO TRIÂNGULO
QUATRO FIOS
PONTO MÉDIO DA FASE ATERRADO

K

TRIFÁSICO ABERTO TRIÂNGULO
QUATRO FIOS
PONTO MÉDIO DE FASE ATERRADO

L
MONOFÁSICO
TRÊS FIOS
PONTO MÉDIO ATERRADO

N

TRIFÁSICO TRIÂNGULO
TRÊS FIOS

TRIFÁSICO ABERTO TRIÂNGULO
QUATRO FIOS
JUNÇÃO DE FASES ATERRADA

M
MONOFÁSICO
DOIS FIOS
FIM DE FASE ATERRADO

MONOFÁSICO
DOIS FIOS
NEUTRO NÃO ATERRADO

P
V

AV

FIO ÚNICO
RETORNO ATERRADO (SWER)

CC
TRÊS FIOS

Figura 47
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12.6

Política de TI, Protetor de tela

Informações gerais
É preciso tomar cuidado com as possíveis configurações de políticas de TI de hospitais. As
configurações de descanso e bloqueio de tela devem ser todas desativadas para evitar
interrupção de ADI. Essas configurações são às vezes definidas por políticas de grupos do
departamento de TI do hospital e, portanto, não podem ser acessadas pela estação de trabalho
do ExacTrac.
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Caixas de piso de 17 pol. para tubos de raios X

12.7

Caixas de piso de 17 pol. para tubos de raios X

Dimensões da caixa de piso de 17 pol.
A imagem a seguir fornece uma visão geral de uma caixa de piso de 17 pol. para tubo de raios X,
incluindo tomadas de cabos (setas):

Figura 48
A imagem a seguir mostra uma vista superior e posterior (sem base de nivelamento) da caixa de
piso de 17 pol. para tubo de raios X:

775mm

mm

43
0m

124mm

m

424mm

20
Ø1

125mm

608mm

638mm

760mm

456mm

124mm

Figura 49
• As duas caixas de piso são idênticas e têm quatro possíveis tomadas de cabos.
• Uma das tomadas é suficiente para a passagem de todos os cabos (insira o conduíte em
qualquer tomada).
• As caixas de piso são entregues com bases de nivelamento para precisão de ajuste.
• As extremidades da porca da tampa definem as dimensões externas caixa de piso.
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Dimensões do rebaixo para caixa de piso de 17 pol.
A imagem a seguir mostra as dimensões recomendadas para adequação do rebaixo à caixa de
piso:

VISTA SUPERIOR

VISTA LATERAL

483 mm
Piso acabado

46

m

m

660 mm

460 mm

7

45°

813 mm

Figura 50
O corte do rebaixo da caixa de piso influencia gravemente a estática do prédio. A
aprovação de um analista de tensões e deformações é obrigatória.
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Posição do rebaixo para caixa de piso de 17 pol.
A imagem a seguir mostra a posição do rebaixo para caixa de piso de 17 pol.:
Conduíte de cabo

Conduíte de cabo

Ø 130 mm

Ø 130 mm

Baseframe do Linac

802 + 14 mm

802 + 14 mm

45°

1.
13

4+

20

m
m

Isocentro

Figura 51
Consulte a página página 125 para ver um caso de mau posicionamento.
Todas as dimensões para o posicionamento de caixas de piso são baseadas na altura de
isocentro de 1.295 mm ± 20 mm (da linha do piso acabado ao isocentro). O valor exato
varia em função do tipo do Linac. Consulte a documentação correspondente. Se a posição
vertical do isocentro não estiver dentro do intervalo de tolerância, entre em contato com a
Brainlab.
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Posição horizontal da caixa de piso de 17 pol.
A imagem a seguir mostra uma vista superior da posição da caixa de piso de 17 pol. em relação
ao isocentro:

Posição
ideal do rebaixo
Caixa de piso
de 17 pol.

Pior posição
do rebaixo para
Caixa de piso
de 17 pol.

Baseframe do Linac

0
17

1.

45°
+
12

5
.2

áx

m

m

m

m
m

Isocentro

Figura 52
Pior cenário:
devido à incorreta preparação do rebaixo, a caixa precisará ser girada dentro do rebaixo até a
posição correta, o que poderá ser muito limitado. O desvio máximo da linha “ponta da caixa de
piso - ponto médio da parede externa da caixa” no isocentro é de 25 mm. A única (e
determinante) medida é a distância exata entre o isocentro e a ponta da caixa de piso em 45°.
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Posição vertical da caixa de piso de 17 pol.
A imagem a seguir mostra uma vista lateral da posição da caixa de piso de 17 pol. em relação ao
isocentro:

Quadro de placa
verticalmente ajustável

0-10 mm

Piso acabado

Parede da caixa

Figura 53
A caixa de piso pode ser fixada com parafusos rosqueados (não fornecidos). A posição vertical
da caixa de piso de pode ser nivelada com três parafusos de ajuste e a base de nivelamento. A
base de nivelamento com parafusos e porcas é adicionada em um pacote separado.
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13 LISTAS DE VERIFICAÇÃO
DE PRÉ-INSTALAÇÃO
13.1

Caixas de piso

Lista de verificação
Sim

Não

N/a

1

Caixas de piso

1.1

Marcar o rebaixo no piso.

1.2

Cavar o rebaixo.

1.3

A superfície do fundo do rebaixo
deve ser nivelada em uma profundidade máxima de 33 cm.

1.4

Alinhar e nivelar as caixas de piso.

1.5

Fixar as caixas de piso no chão.
A Brainlab não fornece buchas.

1.6

Instale os conduítes (preferencialmente dutos de PVC rígido, com
diâmetro interno mínimo de 100
mm) entre as caixas de piso e o
gerador, passando pela parede
traseira do bunker.

1.7

Derramar concreto.

1.8

Piso acabado.

1.9

Armazenamento de tampas de
alumínio de caixas de piso e de
todos os itens incluídos na caixa
de piso até o final da instalação.
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As tampas finais e todos os
itens incluídos na caixa de
piso são colocados durante a
instalação do sistema.
Esses itens devem ser mantidos em local seguro até a
instalação pela equipe da
Brainlab.
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13.2

Suporte de teto

Lista de verificação
Sim

Não

N/a

2

Suporte de teto

2.1

Marcar a posição das buchas no
teto.

2.2

Remover obstáculos/fornecer plataformas de fixação alternativas.
Providenciar buchas.

2.4

Montar e fixar os suportes de teto:
Montagem da câmera de IV; 200
kg.

2.5

Montar e fixar os suportes de teto:
Montagens de painel plano (x 2);
200 kg.

2.6

Fixar as cantoneiras do cabo de
aço (x 4); configuração em L.

2.7

Montar e fixar os suportes de teto.

2.8

Montar e fixar a estrutura de parede do monitor; 10 kg e o braço de
monitor montado no teto; 400 kg.

2.9

Fixar a caixa de distribuição na
sala; 6 kg.

2.10

Fixar a caixa de distribuição na
sala de controle; 6 kg.

2.11

Fixar as luzes de aviso da Brainlab; 1 kg.

2.12

Você deve fornecer uma “Declaração de Conformidade” por escrito, referente à fixação de todas
as montagens de teto e caixas de
piso, de acordo com as respectivas regulamentações locais e os
parâmetros de pré-instalação da
Brainlab.

A declaração de conformidade da empresa contratada é
obrigatória para a conclusão
dos protocolos de aceitação.

Adaptar o teto falso às novas penetrações (dos suportes de teto).

A posição final do equipamento suspenso da Brainlab
não terá a precisão adequada antes do final da instalação. O teto falso deve ser
adaptado após a conclusão
da instalação pela Brainlab.

Armazenamento dos cabos da
Brainlab até o final da instalação.

Os cabos de dados da Brainlab são entregues junto com
os suportes de teto. Eles devem ser mantidos em local
seguro até que sejam instalados ou roteados.

2.14

Planejado

A empresa contratada deve
fornecer as buchas apropriadas para segurar o peso dos
suportes de teto.

2.3

2.13
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13.3

Infraestrutura elétrica

Lista de verificação
Sim

Não

N/a

3

Infraestrutura elétrica

Comentários

Fornecer uma caixa de distribuição de alimentação.

Sua caixa de distribuição de
alimentação deve fornecer a
alimentação e, se aplicável,
os sinais requeridos para os
equipamentos do ExacTrac.
Um circuito liga/desliga deve
permitir que os equipamentos sejam ligados ou desligados com segurança.

3.2

Fornecer os esquemas da caixa
de distribuição de alimentação.

Ao fornecer os esquemas da
caixa de distribuição de alimentação a ser construída, a
Brainlab pode garantir que
os requisitos do ExacTrac
sejam atendidos.

3.3

Fornecer cabo de alimentação flexível com 400 VCA, três fases +
neutro N + aterramento PE, 50/60
Hz; 35 mm² de seção cruzada
máxima dos fios (4 AWG), até o
fundo do gerador, com folga mínima de 2 m. Uma rede TN em estrela é exigida.

3.4

Fornecer cabo de alimentação flexível com 230 VCA, uma fase +
neutro N + aterramento PE, 50/60
Hz; seção cruzada máxima dos
fios: 2,5 mm², até o fundo do gabinete do computador, com folga
mínima de 2 m.

3.5

Por razões de segurança:
É obrigatório instalar uma chave
de alimentação perto do gabinete
do computador e do gerador de
raios X.
Alternativa: Um sistema bloqueador no painel de distribuição de
eletricidade.

3.6

A conexão das linhas de alimentação ao gabinete do computador
e ao gerador de raios X deve ser
realizada por seu eletricista, com
o suporte de um técnico da Brainlab.

3.7

Barra de referência PEQ: deve
ser instalada pelo cliente perto do
gerador ou do gabinete do computador, conectando todos os cabos de aterramento da Brainlab.

3.8

Cabo PEQ de 16 mm² entre a
barra de referência PEQ e o gabinete do computador.

3.1
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O corte de alimentação deve
ser protegido por uma chave
exclusiva. Chaves padrão
não são aceitas pela Brainlab.
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Infraestrutura elétrica

Sim

130

Não

N/a

3

Infraestrutura elétrica

3.9

Cabo PEQ de 16 mm² entre a
barra de referência PEQ e o gerador de raios X.

3.10

Instalar um plugue de rede RJ 45
perto do gabinete do computador
(a uma distância máxima de 2 m
do gabinete).

3.11

Fornecer uma conexão de internet na sala de controle para propósitos de serviço.

3.12

Intertravamento da porta: Fornecer um contato sem potencial na
porta. Cabeamento do contato da
porta ao gabinete do computador
(opcional).

3.13

Parada de Emergência: Fornecer
um contato normalmente fechado.
Se qualquer botão de emergência
for pressionado, o contato deve
abrir. Cabeamento para o gabinete do computador.

3.14

ExacTrac em uso: O gabinete do
computador do ExacTrac fornece
um sinal de 12 V quando o ExacTrac está em uso. Cabeamento
para o gabinete do computador.

3.15

Sinal de feixe ativado: Contato
normalmente fechado conectado
à luz vermelha do bunker. Os
contatos dos relês abrem quando
a luz vermelha do bunker é ligada. Cabeamento para o gabinete
do computador.

3.16

Sinal de feixe desativado: Contato
normalmente aberto conectado à
luz verde do bunker. Os contatos
dos relês fecham quando a luz
verde do bunker é ligada. Cabeamento para o gabinete do computador.

3.17

Cabos de sinal roteados para o
gabinete do computador.

3.18

DESLIGAMENTO de Emergência
Se qualquer botão de emergência
for pressionado, a alimentação do
ExacTrac deverá ser cortada.

3.19

Fornecer um plugue de alimentação principal padrão próximo ao
gabinete do computador.

3.20

Rotear os cabos da Brainlab para
as posições corretas.

Comentários

Planejado
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13.4

Conduítes

Lista de verificação
Sim

Não

N/a

4

Conduítes

4.1

Do gabinete do computador para
os painéis planos.

4.2

Do gabinete do computador para
a câmera de IV.

4.3

Do gabinete do computador para
a caixa de distribuição da sala.

4.4

Do gabinete do computador para
a caixa de distribuição da sala de
controle.

4.5

Do gabinete do computador para
as luzes de aviso.

4.6

Do gabinete do computador para
o Linac.

4.7

Do gabinete do computador para
os geradores de raios X.
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Logística

13.5

Logística

Lista de verificação
Sim

132

Não

N/a

5

Logística

Comentários

5.1

Área de entrega providenciada.

Veja a lista de envio padrão.

5.2

Caminho de entrega livre de obstáculos.

5.3

Segurança informada.

5.4

Sala de armazenamento providenciada até a instalação.

5.5

Espaço de armazenamento no
bunker para acessórios do ExacTrac.

5.6

Coleta de embalagens vazias providenciada.

Planejado
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