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1 INFORMAÇÕES GERAIS
1.1 Dados para contato e informações legais
1.1.1 Dados para contato

Suporte

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

Região Telefone e Fax E-mail

Estados Unidos, Canadá, América
Central e América do Sul

Tel.: +1 800 597 5911
Fax: +1 708 409 1619 us.support@brainlab.com

Brasil Tel.: (0800) 892 1217

Reino Unido Tel.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Espanha Tel.: +34 900 649 115

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

África, Ásia, Austrália, Europa
Tel.: +49 89 991568 44
Fax: +49 89 991568 811

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

Expectativa de vida útil

A Brainlab oferece pelo menos oito anos de manutenção para plataformas e cinco anos de
manutenção para a unidade de rastreamento EM. Durante este período, a Brainlab fornece tanto
peças de reposição quanto serviços de suporte de campo.
O tempo de vida útil dos sistemas Kick e Kick EM depende de fatores como o método e a
duração de cada uso e o manuseio entre os usos. A realização minuciosa de testes de
funcionalidade e inspeções dos sistemas Kick e Kick EM antes do uso é o melhor método para
determinar o final da vida útil do sistema. O final da vida útil do sistema é normalmente
determinado pelo desgaste devido ao uso. Como parte do serviço preventivo, siga as instruções
de manutenção.

Comunicação

Embora tenha sido cuidadosamente revisado, este manual pode conter erros.
Se tiver sugestões de melhoria para este manual, entre em contato conosco pelo e-mail
igs.manuals@brainlab.com.
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Fabricante

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

Dados para contato e informações legais
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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

• Kick® é marca registrada da Brainlab AG na Alemanha e/ou nos Estados Unidos.
• Kolibri™ é marca comercial da Brainlab AG na Alemanha e/ou nos Estados Unidos.

Informações sobre patentes

Este produto pode estar coberto por uma ou mais patentes ou solicitações de patentes
pendentes. Para obter detalhes adicionais, consulte https://www.brainlab.com/patent/.

Etiqueta CE

• A etiqueta CE indica que o produto Brainlab está em conformidade com os re-
quisitos essenciais da Diretiva 93/42/EEC do Conselho Europeu, a Diretiva
para Dispositivos Médicos (MDD).

• De acordo com os princípios definidos na MDD, Kick e Kick EM são produtos
da Classe IIb.

OBSERVAÇÃO: a validade da etiqueta CE pode ser confirmada apenas para produtos fabricados
pela Brainlab.
 

Instruções de descarte

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

Para obter mais informações ou instruções sobre reciclagem, entre em contato com a Brainlab.

Vendas nos Estados Unidos

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

Declaração da Federal Communications Commission (FCC)

Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para um dispositivo digital
da Classe A, de acordo com a Parte 15 das normas da FCC. Estes limites são projetados para
fornecer um nível razoável de proteção contra interferência prejudicial quando o equipamento é
operado em um ambiente comercial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de
radiofrequência e, se não for instalado e usado em conformidade com o manual de instruções,
poderá causar interferência prejudicial às comunicações por rádio. A operação deste
equipamento em uma área residencial pode causar interferência prejudicial; neste caso, o usuário
deverá corrigir a interferência por conta própria.

INFORMAÇÕES GERAIS
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Quaisquer alterações ou modificações sem aprovação explícita realizadas pela parte
responsável pela conformidade podem anular a autorização do usuário para operar este
equipamento.
Esse dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Normas da FCC. A operação está
sujeita às duas seguintes condições: (1) este dispositivo não pode causar interferência prejudicial
e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que
possa causar operação indesejada.
O módulo WLAN incluído neste produto não pode ser acessado por usuários finais. O FCC ID do
módulo WLAN está listado na etiqueta WLAN afixada no Carro do Monitor. Em caso de quaisquer
perguntas relacionadas, entre em contato com o suporte da Brainlab.

Dados para contato e informações legais
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1.2 Símbolos
1.2.1 Símbolos usados neste manual

Aviso

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

Cuidado

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

Observações

OBSERVAÇÃO: observações são formatadas em fonte itálica e indicam informações adicionais
úteis.
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1.2.2 Símbolos de hardware

Símbolos em componentes de hardware

Os seguintes símbolos podem ser encontrados no sistema:

Símbolo Explicação

Parte aplicada tipo BF, de acordo com a norma IEC 60601-1

Cuidado

Ponto de equalização de potencial

Não reutilizar

Não estéril

Não reesterilizar

Esterilizado com óxido de etileno

Não utilizar se a embalagem estiver danificada

Manter afastado da luz solar

Manter seco

Condições de armazenamento para temperatura: A faixa de temperatura es-
pecificada é mostrada em cada etiqueta

Condições de armazenamento para umidade relativa sem condensação: O in-
tervalo de umidade especificado é mostrado em cada etiqueta

Condições de armazenamento para pressão atmosférica: O intervalo de pres-
são atmosférica especificado é mostrado em cada etiqueta

Dispositivo de rádio

Rede Local sem fio Classe 2

Símbolos
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Símbolo Explicação

Quantidade de produtos na embalagem

Número do lote

Número de série

Número do artigo

Usar até mês de AAAA

Data de fabricação

Fabricante

Representante autorizado na Comunidade Europeia

IPXY
Proteção contra ingresso, de acordo com a norma IEC 60529
• X = Proteção contra ingresso de objetos sólidos
• Y = Proteção contra ingresso de líquidos

Campo magnético forte

Perigo de prender a mão ou outras partes do corpo no equipamento

Não olhe diretamente para o feixe de laser nem aponte o feixe de laser para o
rosto ou os olhos do paciente

Radiação de laser emitida a partir da abertura
Não olhe diretamente para o feixe
Produto a laser da Classe 2
635 nm de comprimento de onda a 1 mW de potência máxima de saída

Perigo de tombamento: não mova o sistema quando os freios estiverem trava-
dos ou se o dispositivo estiver bloqueado por obstáculos

Chave de modo de espera para colocar o dispositivo no modo de espera

Consulte as instruções de operação

INFORMAÇÕES GERAIS
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Símbolo Explicação

Consulte a documentação que acompanha o equipamento

Símbolos
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1.3 Uso proposto

Uso proposto do sistema

O sistema Kick é uma plataforma de navegação usada para Cirurgia Guiada por Imagem (IGS)
que inclui:
• Um sistema de rastreamento (óptico ou eletromagnético).
• Um computador que executa o software.
• Um monitor para exibir a navegação, incluindo a funcionalidade de toque para interação do

usuário com o software.

Local de uso

O sistema deve ser usado somente em ambiente internos, em salas de cirurgia de
hospitais.

Frequência de uso

A frequência de uso é estabelecida entre uma vez por mês e diversas vezes por semana.

População de pacientes

A população de pacientes consiste em pacientes que podem ser tratados por aplicativos de
software da Brainlab que são liberados para esse dispositivo de imagem de Cirurgia Guiada por
Imagem (IGS).
Para obter detalhes, consulte o Manual do Usuário do Software relevante.

Perfil de usuários-alvo

Os itens a seguir descrevem os usuários-alvo do sistema e suas respectivas tarefas:
• O pessoal treinado do hospital (tais como enfermeiros) é responsável por configurar o sistema

antes do procedimento cirúrgico e pela remoção do sistema após o procedimento cirúrgico.
- A configuração e a desinstalação do sistema incluem: movimentação e posicionamento,

conexão e desconexão de cabos, inicialização e encerramento, limpeza do sistema e
conexão/desconexão de dispositivos de outros fabricantes.

• Uma enfermeira esterilizada é responsável por manter a esterilização durante a cirurgia,
incluindo a cobertura dos dispositivos.

• Os cirurgiões e/ou assistentes de cirurgia direcionam e interagem com o software da Brainlab
em execução no sistema, usando a tela sensível ao toque do sistema. Para obter informações
detalhadas sobre o uso do software, consulte o Manual do Usuário do Software
correspondente.

• O pessoal da Brainlab é responsável pela manutenção e pelo suporte do sistema.

Desempenho essencial

Por ser definido pela(s) função(ões) clínica(s), o desempenho essencial depende do aplicativo
Brainlab usado e do procedimento clínico. Consulte o Manual do Usuário do Software para
verificar se um desempenho essencial está definido e, se estiver, qual é o desempenho
essencial.

INFORMAÇÕES GERAIS

Manual do Usuário do Sistema Rev. 1.4 Kick, Kick EM Ver. 1.1 15



Cuidados ao manusear o hardware

Apenas profissionais treinados da equipe médica podem operar os componentes do
sistema e o instrumental acessório.

Os componentes do sistema e o instrumental acessório contêm peças mecânicas de
precisão. Manuseie-os com cuidado.

Revisão de plausibilidade

Antes de iniciar o tratamento do paciente, analise a plausibilidade de todas as entradas e
saídas de informações do sistema.

Uso proposto
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1.4 Compatibilidade com dispositivos médicos

Instrumental médico compatível da Brainlab

Os sistemas Kick e Kick EM são compatíveis com:
• Caneta Estéril para Tela Sensível ao Toque

O sistema Kick EM é compatível com:
• Instrumentos EM (consulte o Manual do Usuário de Instrumental e o Manual do Usuário do

Software)

Outros instrumentos da Brainlab

Instrumentos adicionais podem ser disponibilizados após a liberação deste manual. Se tiver
alguma pergunta sobre a compatibilidade de instrumentos com software da Brainlab, entre em
contato com o suporte da Brainlab.

Utilize apenas instrumentos e peças de reposição especificados pela Brainlab. A utilização
de instrumentos e peças de reposição não autorizados pode afetar de maneira adversa a
segurança e/ou a eficácia do dispositivo médico e colocar em risco a segurança do
paciente, do usuário e/ou do ambiente.

Dispositivos médicos compatíveis de outros fabricantes

Dispositivo médico Fabricante

Capa para monitor do Sistema Kick
Microtek Medical, Inc.
512 Lehmberg Road
Columbus, MS 39702

INFORMAÇÕES GERAIS
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1.5 Treinamento e documentação
1.5.1 Treinamento

Treinamento Brainlab

Antes de usar o sistema, todos os usuários devem participar de um programa de treinamento
realizado por um representante da Brainlab, com o objetivo de assegurar o uso seguro e
adequado do produto.

Suporte supervisionado

Antes de usar o sistema para procedimentos cirúrgicos em que a navegação auxiliada por
computador seja considerada crítica, execute um número suficiente de procedimentos completos
com a presença de um representante da Brainlab, para obter toda a orientação necessária.

Responsabilidade

Este sistema apenas auxilia o cirurgião, e não substitui a experiência e/ou a
responsabilidade do cirurgião durante seu uso.

Treinamento e documentação
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1.5.2 Documentação

Terminologia

A menos que especificado de maneira diferente, os sistemas Kick e Kick EM serão
referenciados como “sistema Kick” neste manual do usuário.

Público-alvo

Este manual do usuário é destinado a cirurgiões e à equipe do hospital.

Configurações importantes do sistema

As informações contidas neste manual são importantes para as seguintes configurações do
sistema:

Configuração do sistema Art. Nº Dispositivo Art. Nº

Estação de Navegação Kick 18070
Carro do Monitor 18071

Carro da Câmera 18072

Upgrade da Estação de Nave-
gação Kick 18078

Carro do Monitor 18071

Pedestal Móvel para Câmera Kolibri
2.0 19801

Kit de Câmera Spectra para Kolibri 18117

Estação de Navegação para
Kick EM 18090

Carro do Monitor 18071

Complemento de Rastreamento
Kick EM para Kick 18092

OBSERVAÇÃO: todos os números de artigos são listados nas placas do sistema, na parte
traseira do Carro do Monitor. Para obter informações sobre o uso do Pedestal Móvel para
Câmera Kolibri 2.0 e do Kit de Câmera Spectra para Kolibri, consulte os Manuais do Usuário
do Sistema e os Manuais do Usuário Técnico correspondentes, que foram fornecidos com
esses dispositivos.
 

Leitura dos Manuais do Usuário

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

A falta de aderência às informações contidas nos manuais do usuário, especialmente as
instruções de advertência e cuidado, é considerada como uso incorreto do produto.

Abreviações

“EM” é usado para abreviar o termo “eletromagnético” neste manual.

INFORMAÇÕES GERAIS
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Manuais do Usuário disponíveis

Manual do Usuário Índice

Manual do Usuário do Soft-
ware

• Visão geral do planejamento do tratamento e da navegação gui-
ada por imagens

• Descrição da configuração do sistema na Sala Cirúrgica
• Instruções detalhadas sobre o software

Manual do Usuário de Ins-
trumental Instruções detalhadas sobre o manuseio de instrumentos

Manual de Limpeza, Desin-
fecção e Esterilização

Detalhes sobre limpeza, desinfecção e esterilização de instrumen-
tos

Manual do Usuário do Sis-
tema Informações abrangentes sobre a configuração do sistema

Manual do Usuário Técnico Informações técnicas detalhadas sobre o sistema, incluindo espe-
cificações e adesão a normas

OBSERVAÇÃO: os manuais de usuário disponíveis variam em função do produto Brainlab. Se
tiver perguntas relativas aos manuais de usuário recebidos, entre em contato com o suporte da
Brainlab.
 

Treinamento e documentação
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2 VISÃO GERAL DO
SISTEMA

2.1 Componentes do sistema

Sistema Kick

O sistema Kick é uma plataforma de navegação usada para Cirurgia Guiada por Imagem (IGS -
Image Guided Surgery), que incorpora:
• Um sistema de rastreamento (para rastreamento óptico, consulte a página 53, para

rastreamento eletromagnético, consulte a página 69)
• Um computador para executar o software (consulte o Manual do Usuário Técnico dos

sistemas Kick e Kick EM)
• Um monitor para exibir a navegação, incluindo a funcionalidade de toque para interação do

usuário com o software (consulte a página 37)
O sistema Kick inclui uma tela sensível ao toque e botões, para interação com o usuário. Além
disso, o sistema oferece várias interfaces de PC, para conexão de fontes de vídeo, dispositivos
de transferência de dados, integração de rede ou dispositivos adicionais de outros fabricantes.
A câmera pode ser ajustada em altura, usando a haste telescópica, e também em rotação em
relação aos eixos vertical e horizontal, proporcionando uma posição de rastreamento otimizada.

Base para o rastreamento óptico

O rastreamento óptico é obtido por uma câmera que emite e detecta flashes de luz infravermelha.
• Elementos reflexivos, fixados nas estrelas de referência localizadas no paciente e nos

instrumentos, refletem os sinais infravermelhos de volta para a câmera.
• Os sinais refletidos pelos elementos reflexivos são capturados e digitalizados de um ângulo

diferente por cada lente da câmera.
• Os aplicativos de software da Brainlab usam as informações da câmera para calcular as

posições tridimensionais relativas dos instrumentos e das estrelas de referência do paciente.

Unidade de Rastreamento EM

A unidade de rastreamento EM possui dois componentes principais, a Estação Base EM e o
Gerador de Campo EM. A Estação Base EM deve ser fixada na mesa cirúrgica ou no suporte
EM do sistema Kick. O Gerador de Campo EM deve ser fixado na Placa de Fixação ou no Braço
de Posicionamento, quando em uso. O monitor pode ser inclinado, proporcionando um bom
ângulo de visão para o usuário. Para uso estéril, use uma capa estéril para Monitor Kick ou a
Caneta Estéril para Tela Sensível ao Toque.

Base para o rastreamento eletromagnético

O rastreamento eletromagnético (EM) utiliza um gerador de campo para criar um volume
conhecido de um campo magnético variável. Esse campo induz tensão em bobinas localizadas
dentro de instrumentos EM. A partir da força e da fase das tensões induzidas, a posição do
instrumento dentro da área de interesse é calculada. Os aplicativos de software Brainlab usam a

VISÃO GERAL DO SISTEMA
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entrada dessa unidade de rastreamento para exibir a posição tridimensional dos instrumentos EM
em relação à Referência EM de Paciente.

Componentes - Kick

③

⑤

④

⑥

①

②

Figura 1 

Nº Componente Consulte

① Haste telescópica da câmera Página 63

② Câmera Página 55

③ Carro da Câmera Página 53

④ Carro do Monitor Página 37

Componentes do sistema
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Nº Componente Consulte

⑤ Tela sensível ao toque Página 39

⑥ Haste telescópica do monitor Página 37

Componentes - Kick EM

①

② ⑧

⑨

⑦

③ ④ ⑤ ⑥

Figura 2 

Nº Componente Consulte

① Placa de Fixação do Gerador de
Campo EM

Componentes da Unidade de Ras-
treamento EM Página 69

② Gerador de Campo EM

③ Braço de Posicionamento do Gerador
de Campo EM

④ Estação Base EM

⑤ Fonte de alimentação EM

⑥ Suporte do Kick EM

⑦ Carro do Monitor Página 39

⑧ Tela sensível ao toque Página 37

⑨ Haste telescópica do monitor Página 37
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2.2 Configuração do Sistema
2.2.1 Precauções

Posição do sistema

Assegure que o sistema esteja posicionado de forma a não permitir que o paciente toque
ou entre em contato com o equipamento.

Não posicione nenhuma parte da unidade de Rastreamento EM sobre o paciente.

Assegure que o sistema esteja posicionado de tal forma que o conector de alimentação
principal fique facilmente acessível. Em caso de problemas de funcionamento, você deverá
ter acesso fácil ao cabo de alimentação principal, para desconectá-lo da tomada elétrica.

Campo estéril

Os sistemas Kick e Kick EM (incluindo todos os componentes da unidade de Rastreamento EM)
não são estéreis. Quando cobertos por uma capa estéril, o Carro do Monitor e a unidade de
Rastreamento EM podem ser usados dentro do ambiente do paciente (consulte a página 94).

Não permita a entrada de nenhuma parte do sistema ou de nenhum componente da
unidade de Rastreamento EM no campo estéril.

Compatibilidade eletromagnética

Precauções especiais relativas à compatibilidade eletromagnética (EMC) devem ser instaladas e
colocadas em operação, de acordo com as informações de EMC fornecidas neste manual e no
Manual do Usuário Técnico.

Por motivos relacionados à compatibilidade eletromagnética, não use componentes do
sistema adjacentes a outros equipamentos ou empilhados sobre eles. Se isso for
inevitável, assegure que o Sistema Kick/Kick EM esteja funcionando normalmente.

Configuração do Sistema
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2.2.2 Configuração do Sistema Kick

Informações gerais

O Carro do Monitor e o Carro da Câmera são fornecidos pré-instalados e estão prontos para
uso.
Todos os componentes do sistema são adequados para uso contínuo durante procedimentos
cirúrgicos.

Como posicionar o sistema com segurança

Etapas Consulte

1. Remova as capas protetoras antes de entrar na Sala Cirúrgica. Página 127

2. Mova o equipamento para dentro da Sala Cirúrgica. Página 127

3.
Posicione o sistema na Sala Cirúrgica.
OBSERVAÇÃO: não posicione a câmera, o monitor ou qualquer outra parte
do sistema Kick diretamente sobre o paciente.
 

Página 27

4. Trave todos os freios do Carro do Monitor e do Carro da Câmera. Página 131

5. Mova o monitor para a posição desejada. Página 41

6. Mova a câmera para a posição desejada. Página 63

7. Conecte todos os cabos no painel de conexões. Página 38

Interferência

Se a luz infravermelha da câmera provocar interferência em outros dispositivos, reposicione
esses dispositivos e/ou a câmera, de forma a resolver a interferência.

A luz infravermelha da câmera pode causar interferência em outros equipamentos da Sala
Cirúrgica baseados em infravermelho, tais como controles remotos, oxímetros de pulso ou
microscópios sensíveis à luz infravermelha.

Segurança relacionada a RM

O sistema Kick não foi testado em um ambiente de RM.

VISÃO GERAL DO SISTEMA
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2.2.3 Configuração do Sistema Kick EM

Informações gerais

O Carro do Monitor e a umidade de Rastreamento EM são fornecidos pré-instalados e prontos
para uso. Todos os componentes do sistema são adequados para uso contínuo durante
procedimentos cirúrgicos.

Como posicionar o sistema com segurança

Etapas Consulte

1. Remova a capa protetora do Carro do Monitor antes de entrar na Sala Ci-
rúrgica. Página 127

2. Mova o equipamento para dentro da Sala Cirúrgica. Página 127

3.
Posicione o Carro do Monitor na Sala Cirúrgica.
OBSERVAÇÃO: não posicione o monitor ou qualquer outra parte do Carro
do Monitor diretamente sobre o paciente.
 

Página 27

4. Trave todos os freios do Carro do Monitor. Página 131

5. Desembale e configure a unidade de Rastreamento EM. Página 82

6. Mova o monitor para a posição desejada. Página 41

7. Conecte todos os cabos no painel de conexão do Carro do Monitor. Página 38

8. Conecte os instrumentos EM à Estação Base EM. Página 79

Interferência

O sistema produz campos eletromagnéticos que podem causar interferência em outros
equipamentos sensíveis e também pode sofrer interferência de outros campos
eletromagnéticos.

Segurança relacionada a RM

A Unidade de Rastreamento EM não foi desenvolvida para uso em ambientes de RM, pois
pode haver interferência entre os campos magnéticos criados pelo Gerador de Campo EM
e pelo scanner de RM.

O sistema Kick EM não foi testado em um ambiente de RM.

Configuração do Sistema
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2.2.4 Configurações da Sala Cirúrgica

Exemplo de configuração do sistema Kick

Os exemplos de configuração apresentados a seguir são apenas sugestões. Para obter detalhes
sobre a configuração, consulte o Manual do Usuário do Software correspondente.

Figura 3 
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Exemplo de configuração do sistema Kick EM

Os exemplos de configuração apresentados a seguir são apenas sugestões. Para obter detalhes
sobre a configuração, consulte o Manual do Usuário do Software correspondente.

①                                                               ②
Figura 4 

Opções

① Exemplo de configuração com a Placa de Fixação do Gerador de Campo EM

② Exemplo de configuração com o Braço de Posicionamento do Gerador de Campo
EM

Configuração do Sistema
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2.3 Manuseio apropriado do sistema

Classificação - Carro do Monitor e Carro da Câmera

O Carro do Monitor e o Carro da Câmera são classificados como Equipamentos da Classe I, de
acordo com a norma IEC 60601-1, e devem ser testados de forma apropriada.

Classificação Definição

Classe I

Refere-se à classificação do equipamento em relação à proteção contra cho-
ques elétricos. Meios de proteção são fornecidos para peças metálicas aces-
síveis ou peças metálicas internas, tais como a conexão com o aterramento
de proteção (PE).

Classificação - Unidade de Rastreamento EM

A unidade de Rastreamento EM é classificada como equipamento da Classe II, de acordo com a
norma IEC 60601-1, e deve ser testada de forma apropriada.

Classificação Definição

Classe II

Refere-se ao equipamento no qual a proteção contra choque elétrico não de-
pende apenas do isolamento básico, mas que fornece precauções de segu-
rança adicionais, tais como duplo isolamento ou isolamento reforçado, sem
provisão para aterramento de proteção ou dependência das condições de
instalação.

Classificação - Portas de Instrumentos EM

As portas de instrumentos EM são classificadas como Tipo BF, de acordo com a norma IEC
60601-1, e devem ser testadas de forma apropriada.

Classificação Definição

Tipo BF
Parte aplicada Tipo F, compatível com os requisitos especificados desse pa-
drão, para fornecer um grau mais elevado de proteção contra choque elétrico
do que o fornecido pelas Partes Aplicadas Tipo B.

Manuseio adequado

Antes da cirurgia, realize uma inspeção visual do sistema dentro da Sala Cirúrgica. Antes
de iniciar o procedimento, assegure que o cabo de alimentação principal esteja
adequadamente conectado. Não use o equipamento se suspeitar que esteja danificado de
alguma forma.

Antes da cirurgia, execute um teste funcional. Assegure que o sistema seja inicializado
corretamente e que os dados do paciente sejam corretamente carregados no aplicativo de
navegação correspondente.

Apenas indivíduos treinados pela Brainlab podem utilizar o sistema em um ambiente
clínico.

Não pise nem se sente nos carros. Não se debruce sobre os carros, pois isto representa
um risco de inclinação do dispositivo.
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Segurança do paciente

Os componentes do sistema nunca devem entrar em contato físico direto com o paciente.

Modificação

Não faça modificações no sistema Kick. Apenas o pessoal certificado pela Brainlab pode
modificar o sistema.

Use apenas os componentes dos sistemas Kick e Kick EM fornecidos pela Brainlab. Não
faça nenhum tipo de modificação no sistema. Monte o Gerador de Campo EM usando
apenas a Placa de Fixação ou o Braço de Posicionamento fornecido pela Brainlab. Monte a
Estação Base EM somente no trilho da sala cirúrgica ou no suporte do Kick EM fornecido
pela Brainlab. Alterações no sistema ou sua utilização fora da indicação de uso poderão
resultar em graves ferimentos ao paciente, ao usuário ou a terceiros.

Risco de choque elétrico

Para evitar choques elétricos ou danos permanentes ao sistema, não exponha o monitor, o
sistema de rastreamento ou os carros a níveis excessivos de umidade.

Nunca toque o paciente e quaisquer peças do sistema ou interfaces elétricas ao mesmo
tempo, devido a possíveis descargas eletrostáticas.

Conecte o Carro do Monitor e a fonte de alimentação EM apenas a uma fonte de
alimentação principal com aterramento de proteção. A não observância dessa
recomendação poderá resultar em lesões pessoais.

Não toque os contatos elétricos dos conectores.

Unidade de Rastreamento e Monitor

A unidade de rastreamento e o monitor são equipamentos elétricos frágeis, de alta
precisão. Manuseie-os com cuidado.

Posicionamento adequado

Para evitar danos ao sistema Kick, a outros equipamentos ou a pessoas, sempre
movimente, estacione e opere o sistema na posição apropriada.

O sistema pode ser usado apenas sobre superfícies niveladas.

Mantenha os freios do sistema Kick completamente acionados durante o funcionamento.

Não coloque o Carro da Câmera, o Carro do Monitor ou qualquer uma de suas peças sobre
o paciente.

Manuseio apropriado do sistema

30 Manual do Usuário do Sistema Rev. 1.4 Kick, Kick EM Ver. 1.1



Interferência de rádio

Este sistema é destinado ao uso somente por profissionais da área médica. Ele pode
causar interferência de rádio ou interromper o funcionamento de equipamentos próximos.
Pode ser necessário tomar medidas de mitigação, como a reorientação ou o
reposicionamento do dispositivo ou a blindagem do local.

A comunicação por radiofrequência portátil e móvel pode afetar o equipamento.

Outros equipamentos de Sala cirúrgica podem causar interferência no sistema Kick,
mesmo que sejam compatíveis com emissões CISPR.

Restrições para o ambiente

Os componentes do sistema não são adequados para uso na presença de misturas
anestésicas inflamáveis que contenham ar, oxigênio ou óxido nitroso.

Não deixe que líquidos penetrem nos componentes do sistema.

Não coloque componentes do sistema sobre piso instável, em que o sistema possa tombar
e ser gravemente danificado.

OBSERVAÇÃO: para obter informações adicionais sobre as restrições dos ambientes de
operação e de armazenamento, consulte o Manual do Usuário Técnico dos sistemas Kick e
Kick EM.
 

Capas protetoras

Mantenha as capas protetoras em um local limpo e seco durante a cirurgia.

VISÃO GERAL DO SISTEMA
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2.4 Inspeções
2.4.1 Visão geral

Intervalo

O Suporte da Brainlab deve realizar uma inspeção anual detalhada no produto. Além disso, a
Brainlab sugere a contratação de inspeção de manutenção preventiva anual, para verificar a
precisão da unidade de Rastreamento EM.
Para obter informações de inspeção detalhadas, consulte o Manual do Usuário Técnico.

Para garantir a funcionalidade e a segurança, o sistema Kick deve ser submetido
periodicamente a procedimentos de manutenção e inspeção.

Para manter a precisão do rastreamento ao longo da vida útil definida, a Brainlab deverá
realizar um teste de precisão na unidade de Rastreamento EM a cada três anos.

Autorização

Apenas a Brainlab e/ou parceiros autorizados podem reparar o sistema e os
equipamentos. Risco de choques elétricos ou ferimentos graves: O sistema Kick e a
unidade de Rastreamento EM não possuem peças que possam ser reparadas pelo usuário.
Não remova nenhuma tampa. Todas as atividades de serviços e manutenção devem ser
realizadas por técnicos autorizados e treinados pela Brainlab.

Inspeções
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2.4.2 Inspeções semanais e mensais

Autorização

Somente pessoal clínico qualificado está autorizado a executar as inspeções semanais e
mensais.

Não realize inspeções ou manutenção enquanto o sistema Kick estiver sendo usado para
tratamento de pacientes.

Semanalmente

Componente Inspeção

Cabeamento Controle visual (procure por danos, torções e rupturas).

Limpeza Consulte o Capítulo 8 Limpeza.

Unidade de Rastrea-
mento EM Realize uma inspeção para verificar se existem danos físicos.

Mensalmente

Componente Inspeções

Componentes gerais

• Realize uma inspeção para verificar se existem danos físicos
• As placas de marcação e de tipo estão legíveis
• Funcionamento da conexão a equipamentos de outros fabricantes

(p.ex., microscópio)

Rodas e freios (Carro
do Monitor e Carro
da Câmera)

Funcionalidade

Câmera
• Funcionalidade
• Inspeção visual (desgaste)
• As duas lentes estão limpas e não estão arranhadas ou danificadas

Carro do Monitor

• Funcionalidade
• Estabilidade da fixação do monitor e arranhões na tela sensível ao to-

que
• Botão Modo de Espera
• LED de alimentação
• Conexão USB
• Conexão de rede

Carro do Monitor e
Carro da Câmera Verifique se não há parafusos soltos ou faltando

Unidade de Rastrea-
mento EM

Verifique a precisão do rastreamento (consulte o Manual do Usuário
do Software correspondente)

VISÃO GERAL DO SISTEMA
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2.4.3 Inspeção anual de segurança elétrica

Intervalo

A inspeção de segurança elétrica deve ser executada uma vez por ano.

Escopo

A inspeção de segurança elétrica deve incluir todos os itens especificados no formulário do
relatório de teste.
Para obter informações detalhadas sobre inspeção de segurança, consulte o Manual do Usuário
Técnico.

Autorização

Somente especialistas de suporte ou engenheiros qualificados da Brainlab têm autorização para
realizar inspeções anuais.

Inspeções por funcionários de outros fabricantes

Apenas pessoal treinado e habilitado pode executar testes de segurança elétrica.

O teste deve ser executado por um engenheiro qualificado que:
• Seja habilitado para executar inspeções de segurança em equipamentos eletromédicos.
• Esteja familiarizado com as informações de segurança e as instruções do produto e tenha lido

e entendido os manuais do usuário.
• Esteja atualizado com a regulamentação local vigente relacionada à prevenção de acidentes

industriais e não industriais.
• Informe a Brainlab imediatamente, por escrito, se o equipamento for considerado inseguro.

Inspeções por funcionários da Brainlab

• Se o cliente não dispuser de uma pessoa adequadamente qualificada, o suporte da Brainlab
executará a inspeção por uma taxa definida.

• Se precisar de um especialista de suporte da Brainlab, entre em contato com o suporte da
Brainlab.

Agendamento

Contrato de Serviço Disponí-
vel

Inspeção anual

Sim Realizada automaticamente pela Brainlab.

Não Entre em contato com o suporte da Brainlab para agendamen-
to.

Como usar o formulário de Relatório de Teste

Etapas

1. Faça uma cópia do relatório de teste incluído no Manual do Usuário Técnico.

2. Preencha os resultados da inspeção.

3. Guarde o formulário como um registro da inspeção.

Inspeções
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2.5 Problemas de funcionamento e instruções para
devolução

2.5.1 Problemas de funcionamento

Danos ou falhas no sistema

Não continue usando o sistema se:
• O cabo ou o conector de alimentação principal estiver danificado ou desgastado
• Ocorrer derramamento de líquido sobre o dispositivo
• O sistema não funcionar normalmente quando utilizado de acordo com as instruções de

operação
• Um carro tiver tombado ou uma tampa tiver sido danificada
• Ocorrer evidente diminuição do desempenho dos componentes do sistema, indicando a

necessidade de manutenção
• Ocorrer vazamento de líquido do sistema
• O sistema emitir fumaça
• Os LEDs indicarem um erro

Se aparecer uma mensagem de erro na tela sensível ao toque ou se os LEDs de erro
estiverem acesos (consulte a página 51 e a página 67), entre em contato com o suporte
da Brainlab. Não use o sistema.

Como reagir a situações de danos ou falhas

Etapas

1. Desligue o sistema.

2. Desconecte o sistema da tomada elétrica.

3. Entre em contato com o suporte da Brainlab.

4. Coloque um aviso no equipamento, tal como “NÃO USAR”, para evitar que seja usado
inadvertidamente.

O uso de um equipamento que foi considerado defeituoso durante uma inspeção
representa risco de lesão ao paciente.
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2.5.2 Instruções de devolução

Relatório de equipamento danificado

Qualquer componente com defeito deve ser imediatamente assinalado ao suporte da Brainlab.
O suporte da Brainlab solicitará a você:
• Os números de artigo dos componentes (listados na placa do sistema, na parte traseira do

monitor)
• Descrição do problema

Reparo e substituição

O suporte da Brainlab:
• Fornece o custo estimado para reparo ou substituição
• Informa o prazo para retorno do sistema às condições normais de funcionamento (em geral,

dentro de 48 horas)

Remoção de componentes

Somente remova componentes com defeito se receber instrução específica do suporte da
Brainlab.

Como retornar componentes

Etapas

1. Proteja o componente contra danos adicionais, embalando-o e acondicionando-o de for-
ma segura.

2. Preencha e envie à Brainlab o formulário recebido com a peça de reposição ou que foi
enviado a você por fax.

3. Lacre a caixa adequadamente.

4. Envie o componente com defeito para o endereço de devolução correspondente ou siga
as instruções fornecidas pelo suporte da Brainlab.

Endereços de devolução

Brainlab AG
RMA Dept.
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Germany

Brainlab Inc.
RMA Dept.
5 Westbrook Corporate Center
Suite 1000
Westchester, IL 60154
USA

Brainlab KK
RMA Dept.
Tamachi East Bldg. 2F
3-2-16 Shibaura,
Minato-ku,
Tokyo 108-0023
Japan

Brainlab Ltd.
RMA Dept.
Unit 2102, 21/F, The Hennessy
256 Hennessy Road
Wan Chai
Hong Kong

Problemas de funcionamento e instruções para devolução

36 Manual do Usuário do Sistema Rev. 1.4 Kick, Kick EM Ver. 1.1



3 CARRO DO MONITOR
3.1 Componentes

Componentes do carro

⑤

⑥

③

②

⑧

⑦

④

Figura 5 

Nº Componente Consulte

① Rodas Página 131

② Manopla do Carro do Monitor (gatilho de liberação localizado na parte tra-
seira da manopla, não visível) Página 101

③ Dobradiça do monitor Página 42

④ Tela sensível ao toque Página 39

⑤ Cabo do monitor Página 114

⑥ Prendedores de cabos Página 50

CARRO DO MONITOR
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Nº Componente Consulte

⑦ Botão Modo de Espera Página 91

⑧
Base do Carro do Monitor, contendo:
• Computador médico
• Painel de conexões

Página 38

Painel de conexões

①

⑦

⑤

⑩

⑧

⑥

⑨

③

②

④

Figura 6 

Nº Componente

① Alimentação principal

② Equalização de potencial

③ S-Video In (Entrada S-Video)

④ Video In (Entrada de Vídeo)

⑤ Hospital Network (Rede do Hospital)

⑥ Intraoperative Data (Dados intraoperatórios)

⑦ USB

⑧ Unidade de Rastreamento (Carro da Câmera ou unidade de Rastreamento EM)

⑨ Upgrade do Kolibri para conexão de câmera

⑩ Comunicação e Saída de Vídeo do Microscópio

OBSERVAÇÃO: a porta da unidade de rastreamento não utilizada permanece coberta. Não tente
remover a proteção da porta. Se houver alteração nos requisitos da porta da unidade de
rastreamento, entre em contato com o suporte da Brainlab. Para obter informações adicionais
sobre conexões, consulte a página 44.
 

Componentes
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3.2 Monitor

Informações gerais

O Carro do Monitor é equipado com um monitor com tela sensível ao toque.
As opções de visualização variam em função do aplicativo de software e das preferências do
usuário. Para obter informações adicionais, consulte o Manual do Usuário do Software
correspondente.

Não usar para diagnóstico

A tela sensível ao toque do Kick não está em conformidade com a norma DIN EN 6868 e
não se destina ao uso para diagnóstico. Imagens de vídeo não são adequadas para uso
diagnóstico.

Componentes do monitor

②

③

①

Figura 7 

Nº Componente

① Gatilho de liberação do monitor (lado traseiro da manopla do monitor)

②

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

CARRO DO MONITOR
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Nº Componente

③ Portas USB (cobertas por uma aba)

Uso da tela sensível ao toque

• Quando o sistema está ligado, a tela sensível ao toque fica permanentemente ativa e pode ser
utilizada.

• Apenas uma interação é reconhecida por vez.
• Posicione o monitor de forma a não interferir com a cirurgia ou com a movimentação da equipe

cirúrgica.

Limpe a tela sensível ao toque antes do uso.

OBSERVAÇÃO: para obter informações adicionais, consulte a página 94.
 

Proteção da superfície da tela sensível ao toque

Não use uma tela sensível ao toque danificada. Sempre verifique a condição da tela
sensível ao toque antes de iniciar um procedimento.

Não use objetos afiados na tela sensível ao toque.

Uso apropriado do carro

Não fixe nem pendure nada no Carro do Monitor, nem se debruce sobre o carro. Isso pode
causar o tombamento do carro.

Monitor
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3.2.1 Alcance de movimento

Rotação do monitor

O monitor pode ser girado no plano horizontal, por meio da dobradiça do monitor:
• 22° para trás
• 10° para frente

O ângulo de visualização do monitor é de 80°, no mínimo, nas quatro direções.

-22° +10°

Figura 8 

CARRO DO MONITOR
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3.2.2 Partes móveis

Precauções

As cores da tela sensível ao toque poderão ser exibidas incorretamente se o monitor não
estiver posicionado corretamente. Para assegurar que as cores sejam corretamente
visualizadas, a linha de visão do usuário deve ser perpendicular à tela sensível ao toque.

Perigo de esmagamento

Seja extremamente cauteloso para não prender os dedos ou outras partes do corpo ao posicionar
o monitor. As juntas do Carro do Monitor que podem prender partes do corpo incluem, entre
outras:

Alavanca de fixação da haste telescópica

Manopla do monitor (durante a montagem)

Rodas

Monitor
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3.3 Ventilação do Carro do Monitor

Área de ventilação

①

Figura 9 

Nº Área de ventilação

① Parte inferior da base do Carro do Monitor (em ambos os lados)

Garantindo a ventilação

Não bloqueie nem cubra as aberturas de ventilação do sistema, por exemplo, com capas.
Deixe o ar circular através das aberturas de ventilação, para assegurar a operação
adequada e evitar superaquecimento.

Não coloque o sistema próximo ou sobre um radiador ou aquecedor nem sob luz solar
direta.

CARRO DO MONITOR
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3.4 Conexões
3.4.1 Conexões de outros fabricantes

Informações gerais

É possível conectar dispositivos de outros fabricantes ao Kick usando cabos de conexão
compatíveis (consulte a página 46).

Interfaces

Todas as conexões e interfaces elétricas de outros fabricantes estão localizadas na parte traseira
dos carros.

USB

As portas USB estão localizadas no painel de conexões e na parte superior do monitor de toque.

Antes de conectar unidades flash USB ao sistema, faça uma varredura nas unidades USB
com um software antivírus.

Conecte apenas dispositivos autoenergizados ou de baixo consumo de energia com o
sistema, cuja compatibilidade tenha sido testada (p.ex., unidade USB, mouse, teclado,
dispositivo de pedais). Não conecte dispositivos USB de alto consumo (p.ex., unidade de
disco externa, smartphones, tocadores de música portáteis). Caso contrário, não será
possível garantir a segurança e a eficácia do equipamento.

Restrições de conexão de equipamentos aos painéis

O Kick EM é um sistema eletromédico que inclui o Carro do Monitor e a unidade de
Rastreamento EM.

Somente conecte ao Kick equipamentos que sejam especificados pela Brainlab ou aqueles
para os quais a Brainlab tenha declarado compatibilidade.

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

A menos que especificado de forma diferente, o uso de tomadas múltiplas ou cabos de
extensão não é permitido.

Conexão de LAN

Dependendo do aplicativo da Brainlab que esteja em execução no sistema e da integração com a
rede do hospital, a conexão de um sistema à rede oferece transferência de dados de pacientes,
acesso remoto, transmissão e compartilhamento de sessão.

Conexões
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Somente conecte dispositivos compatíveis com IEC às portas LAN.

Conexão de Rede Local sem fio

É possível conectar o sistema à rede do hospital usando uma conexão de Rede Local sem fio. A
disponibilidade de uma conexão Rede Local sem fio depende de sua região.
As redes devem estar em conformidade com as definições do padrão 802.11n.
Se a conexão estiver com sinal fraco ou indisponível, use um cabo LAN para estabelecer a
conexão. Para transferência de dados de pacientes, use unidades flash USB, por exemplo.

A comunicação sem fio com o sistema pode causar interferência em outros dispositivos
sem fio nas proximidades. Antes da cirurgia, verifique o funcionamento correto da
conexão sem fio do sistema e de outros dispositivos necessários.

Ambiente de rede

Somente opere o sistema em ambientes de rede seguros. Assegure que a rede esteja
protegida contra acesso não autorizado (p.ex., autenticação de usuários, firewall) e contra
software malicioso. Caso contrário, o funcionamento do sistema não poderá ser garantido,
devido à possibilidade de contaminação por vírus de software.
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3.4.2 Conexões do painel posterior

Cabos de conexão compatíveis

Porta Exemplo Manuseio

Rede do
Hospital

Porta Ethernet para conexão com a rede do hospital
ou fontes de dados intraoperatórios (no mínimo, um
cabo de rede RJ45 Cat 5e para rede de 1 GB, no
máximo).
Uma trava localizada na parte superior é acionada
quando plugada à porta. Ao remover o conector,
pressione a trava e puxe o conector para fora.

Dados in-
traoperató-
rios

USB Portas USB para conectar dispositivos passivos
USB 2.0, para transferência de dados de pacientes.

Câmera

Conecte o Carro da Câmera com o cabo da câme-
ra da Brainlab via conexão LEMO.
Conecte o cabo da câmera até que ele trave na po-
sição. Puxe suavemente o conector, para verificar
se está travado. Para destravar o conector, puxe a
baioneta para trás e puxe o conector para fora.

Unidade de
Rastreamen-
to EM

Para sistemas Kick EM, conecte a unidade de Ras-
treamento EM usando o cabo EM da Brainlab, por
meio de uma conexão LEMO.
Pressione o cabo EM no plugue até que ele trave
na posição. Puxe suavemente o conector, para veri-
ficar se está travado. Para destravar o conector, pu-
xe a baioneta para trás e puxe o conector para fora.

Entrada S-
-Video

Para interação com o software de vídeo da Brain-
lab, conecte a fonte de S-Vídeo com cabo coaxial
miniatura 26 AWG (máximo de 5 m) com conector
Mini-Din Hosiden ao cabo breakout S-Vídeo da
Brainlab.
Antes de conectar o cabo, alinhe corretamente o
parafuso plástico de codificação. Esse conector não
pode ser travado.
Use apenas conectores Mini-Din Hosiden de 4 pi-
nos. Conectores similares podem parecer adequa-
dos, mas podem causar danos ao equipamento.

Cabo brea-
kout para S-
-Vídeo

Usado para conexão de dispositivos S-Video ao
Sistema Kick.
Conecte o conector BNC preto à porta de entrada
S-Video Y no painel de conexões. Conecte o conec-
tor BNC branco à porta de entrada S-Video C no
painel de conexões.

Microscópio

Somente conecte microscópios por meio de um ca-
bo de microscópio da Brainlab. Conecte o cabo,
plugando todos os conectores (DVI-I, USB, CVBS)
às portas correspondentes.
Para obter informações detalhadas sobre a Integra-
ção com o Microscópio, consulte o Manual do Usu-
ário de Instrumental correspondente.

Conexões
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Porta Exemplo Manuseio

Saída de Ví-
deo

A porta de Saída de Vídeo também pode ser usada
para conexão DVI.
OBSERVAÇÃO: a Brainlab não fornece esse cabo.
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3.5 Cabeamento

Informações gerais

Esta seção contém informações sobre a conexão dos cabos do sistema Kick, incluindo:
• Cabo de equalização de potencial
• Cabo de alimentação principal

Manuseio seguro de cabos

Não use cabos quebrados ou danificados.

Não force ou puxe os cabos.

Não conecte nem desconecte cabos enquanto o sistema estiver ligado.

Risco de choque elétrico: Não toque nos plugues dos cabos quando o Carro do Monitor
estiver ligado.

Assegure que o cabo do sistema de rastreamento não esteja conectado a nenhum outro
dispositivo que não seja o Carro do Monitor e o sistema de rastreamento.

Antes de usar o sistema, verifique se os cabos estão em boas condições.

Desconecte e armazene todos os cabos nos prendedores de cabos (consulte a página
50) quando o sistema não estiver em uso ou antes de movimentá-lo. Não puxe os cabos.

Ao conectar cabos, assegure que haja folga suficiente. Não estique nem tensione os cabos
conectados.

Cabo de equalização de potencial (Amarelo/Verde)

• Equaliza os potenciais entre diferentes peças metálicas que podem ser tocadas
simultaneamente.

• Reduz as diferenças de potencial que podem ocorrer entre dispositivos eletromédicos e outras
peças condutoras de outros objetos durante a operação.

Antes de utilizar o sistema, conecte o cabo de equalização de potencial ao Carro do
Monitor e a uma tomada elétrica correspondente.

Cabeamento

48 Manual do Usuário do Sistema Rev. 1.4 Kick, Kick EM Ver. 1.1



Como conectar o cabo de equalização de potencial

①

Figura 10 

Etapas

1. Conecte o cabo de equalização de potencial à porta de equalização de potencial do Car-
ro do Monitor ①.

2. Conecte o cabo de equalização de potencial a uma tomada elétrica equivalente.

Como conectar o cabo de alimentação principal

① ②

Figura 11 

Etapas

1. Conecte o cabo de alimentação principal ① à porta de alimentação no Carro do Monitor
②.

2. Conecte a outra extremidade do cabo de alimentação principal a uma tomada elétrica.

Sempre remova o cabo de alimentação principal primeiro da tomada elétrica, antes de
desconectar o cabo do sistema.
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Conectando a unidade de rastreamento

Para obter informações sobre a conexão do Carro da Câmera ao Carro do Monitor usando o
cabo da câmera, consulte a página 56.
Para obter informações sobre a conexão da unidade de Rastreamento EM ao Carro do Monitor
usando o cabo EM, consulte a página 76.

Armazenamento em prendedores de cabos

Figura 12 
Se um cabo for permanecer conectado a um carro, enrole cuidadosamente o cabo e pendure-o
no prendedor de cabos.

Cabeamento
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3.6 Indicações de LED

LED de alimentação de Modo de Espera

O LED de alimentação de modo de espera está localizado no botão Modo de Espera do Carro
do Monitor (consulte a página 91).

Cor Status Explicação

Verde

Apagado Os componentes eletrônicos estão desligados.

Piscando
devagar

Os componentes eletrônicos estão sendo inicializados. Antes de usar
o sistema, aguarde até que o LED fique aceso permanentemente.

Aceso
perma-
nentemen-
te

Os componentes eletrônicos estão ligados. O sistema está pronto para
uso.

Piscando
rápido Erro detectado. Entre em contato com o suporte da Brainlab.
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Indicações de LED
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4 CARRO DA CÂMERA
4.1 Componentes
4.1.1 Componentes do carro

①

③

④

⑧

⑥

②

⑤

⑦

Figura 13 

Nº Componente

① Base do Carro da Câmera

② Prendedores de cabos

CARRO DA CÂMERA
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Nº Componente

③
• Haste telescópica
• Cabo espiral da câmera (não visível)

④ Manopla de ajuste da câmera

⑤ Câmera

⑥ Dobradiça da câmera

⑦ Manopla da câmera

⑧ Alavanca de travamento

Componentes
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4.1.2 Componentes da câmera

Câmera

⑤

②

③

⑥

⑦

④

①

Figura 14 

Nº Componente

① Gatilho de liberação da câmera

② Manopla da câmera

③ Laser de posicionamento

④ Lente

⑤ Filtro iluminador

⑥ Manopla de ajuste da câmera

⑦ Gatilho do laser

OBSERVAÇÃO: a câmera não contém peças que possam ser reparadas pelo usuário.
 

Conjunto de LEDs infravermelhos

O conjunto de LEDs infravermelhos está localizado em torno do anel interno das lentes.
O conjunto de LEDs infravermelhos é um “Produto com tecnologia de LED da Classe I”.
Não olhe diretamente para o conjunto de LEDs infravermelhos a uma distância menor que 15 cm.
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4.2 Cabeamento

Informações gerais

Esta seção contém informações sobre a conexão dos cabos do sistema Kick, incluindo:
• Cabo da câmera do Kick
• Cabo para atualização para Kolibri

Precauções de cabeamento

Risco de choque elétrico: Não toque nos plugues dos cabos quando o Carro do Monitor
estiver ligado.

Não conecte nem desconecte cabos quando o sistema estiver ligado.

Assegure que o cabo da câmera não esteja conectado a qualquer outro dispositivo que
não o Carro do Monitor.

Não force nem puxe os cabos.

Como conectar o Carro da Câmera ao Carro do Monitor

①

Figura 15 

Etapas

1. Assegure que o Carro do Monitor esteja desligado.

2.
Se necessário, conecte o cabo da câmera à porta da câmera no Carro do Monitor.
OBSERVAÇÃO: normalmente, o cabo da câmera é conectado durante a instalação do
sistema e não precisa ser desconectado.
 

3. Conecte o cabo da câmera à porta da câmera no Carro da Câmera ①.

4. Puxe levemente o cabo em cada extremidade, para verificar se o mecanismo de trava
está acionado.

5. Conecte a alimentação principal ao Carro do Monitor e à tomada da parede.

6. Energize o sistema, ligando o Carro do Monitor.

Cabeamento
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Desconectando o cabo da câmera

Figura 16 

Ao desconectar cabos, não torça o conector. Segure o plugue (e não o cabo) e puxe-o
diretamente para fora.

Como conectar o pacote de atualização para Kolibri

①

Figura 17 
O Carro do Monitor poderá ser usado em combinação com o Pedestal Móvel para Câmera
Kolibri e o Kit para Câmera Spectra Kolibri, se tiver sido adquirido como um upgrade.
O Suporte da Brainlab deve instalar o kit de atualização no local do cliente antes do primeiro uso.
Não tente conectar o Pedestal Móvel para Câmera Kolibri e a câmera ao Carro do Monitor do
Sistema Kick antes da instalação do kit de upgrade.
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Para conexão ao Carro do Monitor, utilize apenas o cabo de câmera que foi fornecido pela
Brainlab no pacote de upgrade. O cabo de atualização da câmera pode ser identificado pela cor
branca do revestimento emborrachado ① no plugue.
Para obter informações detalhadas sobre os componentes do sistema Kolibri, consulte o Manual
do Usuário do Sistema Kolibri e o Manual do Usuário Técnico.

Etapas

1. Assegure que o Carro do Monitor esteja desligado.

2.
Conecte o cabo da câmera ao Carro do Monitor.
O sistema está pronto para uso (consulte a página 91).

Cabeamento
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4.3 Uso da câmera
4.3.1 Visão geral

Informações gerais

O Carro da Câmera:
• Permite o posicionamento móvel da câmera
• Permite o ajuste do ângulo e da altura da câmera
• É conectado via cabo ao Carro do Monitor

Uso seguro

Apenas uma pessoa deve operar o Carro da Câmera por vez.
Antes do uso, assegure que a câmera e todas as peças do Carro da Câmera estejam
funcionando adequadamente e que haja espaço suficiente para a movimentação da câmera.

Para evitar o risco de choques elétricos, não toque o paciente, o Carro da Câmera e/ou a
câmera simultaneamente.

Não pise nem se sente na base do Carro da Câmera.

Não acople nem pendure nada no Carro da Câmera, devido ao risco de tombamento do
Carro da Câmera.

Não use o Carro da Câmera se os cabos estiverem visivelmente danificados.

Não coloque o Carro da Câmera sobre superfícies desiguais. Caso contrário, ele poderá
mover-se, resultando em sérios danos.

Uso com instrumentos sem fio ativos

Não use o sistema com nenhum instrumento sem fio ativo que não tenha sido especificado pela
Brainlab.
Não tente usar mais que um instrumento sem fio ativo ao mesmo tempo.
A comunicação com instrumentos sem fio (p.ex., Z-touch) pode ser estabelecida mesmo durante
o período de aquecimento da câmera.

Compatibilidade

Somente use o Carro da Câmera com sistemas de navegação aprovados pela Brainlab.

Não faça nenhuma alteração nos componentes da câmera. Alterações no equipamento
podem causar graves lesões ao paciente, ao usuário ou a terceiros.

Medições absolutas

A câmera não se destina a medições absolutas. A câmera foi projetada para fornecer a
localização relativa de instrumentos rastreáveis.
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Cuidados ao manusear

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

Danos e limpeza

Antes do procedimento, sempre inspecione a câmera para verificar a limpeza e possíveis
danos. Não utilize a câmera se ela estiver danificada ou se houver algum arranhão no anel
interno das lentes.

Não use o Carro da Câmera se ele não mantiver a câmera fixa na posição.

Não utilize a câmera se houver sujeira no filtro iluminador ou nas lentes.

Fluxo de ar

Não obstrua o fluxo normal de ar em torno da câmera, por exemplo, com capas. Essa ação
pode afetar o ambiente de operação da câmera além dos limites recomendados. Não tente
proteger ou cobrir a câmera com métodos não aprovados pela Brainlab.

Ligando a câmera

Quando o Carro da Câmera está conectado via cabo ao Carro do Monitor, o Carro da Câmera
é energizado assim que o Carro do Monitor é ligado (consulte a página 91).

Tempo de aquecimento

Ao ser ligada, a câmera normalmente requer um período de aquecimento de dois minutos. Se a
câmera for armazenada em baixas temperaturas, o período de aquecimento poderá ser maior.

Uso da câmera
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4.3.2 Alcance de movimento

Informações gerais

Avalie o alcance de movimento do braço telescópico e assegure que haja espaço
suficiente para evitar a colisão com o teto, com o equipamento ou com pessoas.

Altura do Carro da Câmera

A altura do carro da câmera pode ser estendida até o máximo de 235 cm, medido do piso ao topo
da câmera.
A altura máxima até o ponto médio das lentes da câmera é de 223 cm.

Alcance de movimento da câmera

• Eixo horizontal: 10° a 65° abaixo do eixo horizontal
• Eixo vertical: ±45°
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4.3.3 Posição de operação

Como colocar o Carro da Câmera em posição de operação

Etapas

1. Assegure que o Carro da Câmera esteja em posição de transporte (consulte a página
127).

2.
Usando a manopla da câmera, mova o Carro da Câmera para a localização desejada.
OBSERVAÇÃO: remova as capas protetoras antes de entrar na Sala Cirúrgica.
 

3. Trave os freios das quatro rodas (consulte a página 131).

4. Ajuste a altura da câmera conforme desejado (consulte a página 63).

5. Segure a manopla de ajuste da câmera e mova-a para a posição desejada, usando o la-
ser de posicionamento da câmera, conforme necessário.

6. Conecte o cabo da câmera ao Carro do Monitor.

Considerações sobre posicionamento

No caso de interferência com outros dispositivos causada pela luz infravermelha emitida pela
câmera, reposicione a câmera e/ou o dispositivo afetado até eliminar a interferência.

Os reflexos de luz infravermelha, p.ex., provenientes de capas estéreis ou superfícies
brilhantes, podem interferir na habilidade da câmera de rastrear corretamente os
instrumentos. A mesma situação pode se aplicar à luz infravermelha da câmera, que pode
interferir com outros dispositivos, tais como oxímetros de pulso, sistemas de controle
remoto ou microscópios sensíveis à luz infravermelha.

Posicionamento seguro

Trave os freios das quatro rodas quando o Carro da Câmera estiver na posição de
operação.

Não coloque o Carro da Câmera ou qualquer uma de suas peças sobre o paciente.

Uso da câmera
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4.3.4 Ajustando o Carro da Câmera

Como ajustar a altura

②

①

Figura 18 

Etapas

1. Abra a alavanca de travamento ①.

2.

Use a manopla da câmera e a extremidade superior da haste telescópica para mover a
câmera para cima ou para baixo.
Conforme necessário, use os números na haste ② como guia.
OBSERVAÇÃO: a haste telescópica da câmera possui um recurso de freio a ar para evi-
tar que a haste desça rapidamente quando a alavanca de travamento é aberta.
 

Juntas do sistema

Ao ajustar a haste telescópica do carro, tome cuidado para não prender os dedos ou
qualquer outra parte do corpo nas juntas do sistema.

Como ajustar a câmera

O corpo da câmera pode ser ajustado na vertical e na horizontal.

Etapas

1. Segure a manopla de ajuste da câmera e mova a câmera para a posição desejada.

2. Use o laser de posicionamento para facilitar o ajuste.
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Laser de posicionamento

②

①

Figura 19 
Pressione o acionador do laser ① (localizado na parte traseira da manopla de ajuste) para ativar
o laser de posicionamento.
O laser de posicionamento é marcado com as palavras “LASER APERTURE” ②.
Não cubra a abertura do laser.

Não olhe diretamente na abertura de emissão do laser. O módulo de laser de Classe 2 da
câmera emite radiação visível, que pode ser prejudicial ao olho humano. Olhar diretamente
na emissão do diodo de laser muito proximamente poderá causar danos aos olhos.

O uso de um laser de posicionamento diferente do descrito neste manual pode resultar em
exposição perigosa à radiação.

Não aponte o laser de posicionamento diretamente para os olhos do paciente ou dos
usuários. É importante considerar que o movimento de alguns usuários pode ficar restrito
durante o procedimento e os pacientes podem não ter a capacidade de fechar seus olhos
ou virar a cabeça para longe do laser emitido.

Uso da câmera
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Perigo de esmagamento

Seja extremamente cuidadoso para não prender os dedos ou outras partes do corpo ao
posicionar o Carro da Câmera. As juntas do Carro da Câmera que podem prender partes do
corpo incluem, entre outras:

Manopla da câmera (durante a montagem)

Dobradiça de rotação da câmera

Alavanca de fixação da haste telescópica

Rodas

Manuseio seguro

Não posicione a câmera sobre o paciente.

Ao ajustar a posição da câmera, observe que o Carro da Câmera ou outras peças podem
mover-se inadvertidamente.
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Os componentes da câmera são instrumentos ópticos precisos e sensíveis. Quedas ou
solavancos podem causar a perda da calibragem da câmera.

Não toque as lentes da câmera. Manchas nas lentes podem distorcer o rastreamento.

Campo de visão da câmera

Posicione a câmera de modo que o campo de operação fique no centro do campo de visão da
câmera. A distância de trabalho otimizada é de 1,2 a 1,8 m entre a câmera e o campo de
operação.
Se não estiverem no campo de visão da câmera, os instrumentos não poderão ser rastreados.
O software de navegação exibe a janela de diálogo do campo de visão da câmera (consulte o
Manual do Usuário do Software) e ajuda a determinar a melhor posição da câmera.

Figura 20 

A precisão da medição em um plano perpendicular à direção de visualização da câmera é
mais alta que a precisão ao longo da direção de visualização da câmera. Leve essa
característica em consideração ao posicionar a câmera.

Não coloque nenhum material transparente ou semitransparente (como uma lâmina ou
vidro) entre a câmera e os instrumentos rastreados.

Assegure que itens altamente reflexivos ou fontes de luz não obstruam a visualização da
câmera. Artefatos causados por reflexos podem reduzir a precisão, especialmente durante
o registro.

Uso da câmera
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4.4 LEDs e sinais acústicos

Ilustração

① ③②

Figura 21 

Nº Componente

① LED de alimentação

② LED de status

③ LED de erro

Indicações de LED

LED Status Indicação

LED de alimen-
tação ①

Intermitente ver-
de A câmera está aquecendo.

Verde sólido A câmera está pronta para uso.

Apagado

• O Carro da Câmera não está energizado.
• Se o sistema estiver ligado, assegure que o Carro da Câ-

mera esteja conectado.
• Entre em contato com o suporte da Brainlab se o Carro

da Câmera estiver adequadamente energizado, mas o
LED de alimentação permanecer apagado (mesmo que a
navegação ainda seja possível).

LED de status
②

Verde sólido Conexão de comunicação estabelecida.

Apagado Se o Carro da Câmera estiver conectado, entre em contato
com o suporte da Brainlab.

LED de erro ③ Apagado Nenhum erro detectado.
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LED Status Indicação

Âmbar piscando Erro detectado: Entre em contato com o suporte da Brainlab
(mesmo que a navegação ainda seja possível).

Âmbar sólido Câmera com defeito: Entre em contato com o suporte da
Brainlab (mesmo que a navegação ainda seja possível).

OBSERVAÇÃO: se não houver sinal no LED de Alimentação ou no LED de Status, entre em
contato com o suporte da Brainlab (mesmo que a navegação ainda seja possível).
 

Sinais acústicos

A câmera emite dois bipes quando:
• Uma reinicialização é executada
• O sistema é energizado
• A conexão com o software da Brainlab é estabelecida

LEDs e sinais acústicos
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5 UNIDADE DE
RASTREAMENTO EM

5.1 Componentes

Precauções

Não tente desmontar ou montar nenhum componente da unidade de Rastreamento EM.
Alterações na unidade de Rastreamento EM ou sua utilização fora da indicação de uso
poderão resultar em graves ferimentos ao paciente, ao usuário ou a terceiros.

Não use a unidade de Rastreamento EM se houver danos visíveis em algum de seus
componentes.

A Unidade de Rastreamento EM não foi projetada ou testada para uso durante ou após
uma desfibrilação cardíaca. A desfibrilação cardíaca pode afetar a precisão do
rastreamento ou danificar o equipamento.

Use apenas a suspensão de montagem da unidade de Rastreamento EM fornecida pela
Brainlab.

Não fixe nem pendure nada nos componentes da unidade de Rastreamento EM.

Não se debruce sobre os componentes da unidade de Rastreamento EM.

Não use jatos de aerossol perto da unidade de Rastreamento EM, pois isto pode danificar
os circuitos.
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Visão geral dos componentes

⑤

④

③

②

①

Figura 22 

Nº Componente

① Estação Base EM

② Placa de Fixação do Gerador de Campo EM

③ Gerador de Campo EM

④ Braço de Posicionamento do Gerador de Campo EM

⑤ Fonte de alimentação EM

Gerador de Campo EM com Placa de Fixação e Braço de Posicionamento

O Gerador de Campo EM pode ser fixado na Placa de Fixação ou no Braço de Posicionamento
durante uma cirurgia.

Componentes
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①

③

④

⑤
⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

②

Figura 23 

Nº Componente

① Interface de fixação para o Braço de Posicionamento do Gerador de Campo EM

② Mecanismo de liberação do Braço de Posicionamento do Gerador de Campo EM

③ Braço de Posicionamento do Gerador de Campo EM

④ Mecanismo de liberação da Placa de Fixação do Gerador de Campo EM

⑤ Interface de fixação para a Placa de Fixação do Gerador de Campo EM

⑥ Placa de Fixação do Gerador de Campo EM

⑦ Fixação da tira de Velcro

⑧ Tira de Velcro

⑨ Gerador de Campo EM

⑩ Peça de fixação do Gerador de Campo EM

Antes do uso, verifique se existem danos visíveis na Placa de Fixação e no Braço de
Posicionamento do Gerador de Campo EM e, em caso positivo, não utilize essas peças.
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Estação Base EM

①

④

⑥⑦ ⑤

②

③

Figura 24 

Nº Componente

① Conexão de alimentação

② LEDs de instrumentos EM

③ LED de alimentação

④ Portas de instrumentos EM

⑤ Porta de extensão de ferramenta

⑥ Porta do sistema de navegação

⑦ Porta do Gerador de Campo EM

Componentes
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Fonte de alimentação EM

③

①

②

④

Figura 25 

Nº Componente

① Conector de alimentação principal

② Chave Liga/Desliga

③ Indicador de alimentação

④ Conector do cabo EM
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Suporte do Kick EM

①

②

③

Figura 26 

Nº Componente

① Travas da haste telescópica do monitor

② Seção superior

③ Seção inferior

Componentes
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Embalagens de transporte da Unidade de Rastreamento EM

② ④③

①

Figura 27 

Nº Componente

① Estojo de instrumento não esterilizado

②

Camada inferior
OBSERVAÇÃO: a fonte de alimentação é mostrada na posição correta para a Placa de
Fixação. Para embalar o Braço de Posicionamento na camada superior, mova a fonte de
alimentação para baixo (seta, consulte a página 117).
 

③ Camada superior com o braço

④ Camada superior com a placa
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5.2 Conectando e desconectando componentes da
Unidade de Rastreamento EM

5.2.1 Precauções de cabeamento

Use apenas a fonte de alimentação e o cabo de alimentação fornecidos pela Brainlab para
alimentar a unidade de Rastreamento EM.

Risco de choque elétrico: Não toque nos plugues do cabo quando o Carro do Monitor ou a
fonte de alimentação EM estiverem ligados.

Não conecte nem desconecte cabos enquanto o sistema estiver ligado.

Assegure que o cabo EM não esteja conectado a nenhum outro dispositivo além do Carro
do Monitor.

Não force nem puxe os cabos. Abra as conexões, segurando o conector. Nunca force uma
conexão ou desconexão.

Assegure que os cabos não sejam colocados em locais de movimentação da equipe de
sala cirúrgica.

Ao conectar cabos, assegure que haja folga suficiente. Não estique nem tensione os cabos
conectados.

Não coloque o cabo do Gerador de Campo EM dentro do volume de medição nem o enrole
em torno do Gerador de Campo EM, pois isto poderá criar interferência magnética,
reduzindo a precisão do rastreamento.

Conectando e desconectando componentes da Unidade de Rastreamento EM
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5.2.2 Estação Base EM

Fluxo de trabalho de conexão

①

②

Figura 28 

Etapas

1. Assegure que o Carro do Monitor e a fonte de alimentação EM estejam desligados.

2. Conecte o plugue de dados do cabo EM à porta do sistema de navegação na Estação
Base EM ②.

3. Conecte o plugue de alimentação do cabo EM à porta de alimentação na Estação Base
EM ①.

4. Conecte a unidade de Rastreamento EM à porta da unidade de Rastreamento EM no
Carro do Monitor.

5. Puxe levemente o cabo em cada extremidade, para verificar se o mecanismo de trava
está acionado.

6. Conecte a alimentação principal ao Carro do Monitor e uma tomada elétrica da parede.

7. Conecte a alimentação principal à fonte de alimentação EM e a uma tomada elétrica da
parede.

8. Ligue o sistema, ligando a fonte de alimentação EM e o Carro do Monitor.

A fonte de alimentação EM deve ser desligada antes de se conectar ou desconectar os
cabos de alimentação e do Gerador de Campo EM.

Como desconectar os cabos da Estação Base EM

① ② ③

Figura 29 
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Etapas

1. Localize o conector nos cabos da Estação Base EM (p.ex., instrumentos EM, sistema de
navegação ou cabos da porta de extensão de ferramenta) ①.

2. Puxe a baioneta para trás para destravar o conector ②.

3. Puxe o plugue para fora ③.

Como desconectar a Fonte de Alimentação EM da Estação Base EM

① ② ③

Figura 30 

Etapas

1. Localize o conector de alimentação na Estação Base EM ①.

2. Empurre o gatilho de liberação na parte superior do plugue ②.

3. Puxe o plugue para fora ③.

Ao desconectar o cabo EM, não torça o plugue. Segure o plugue (e não o cabo) e puxe-o
diretamente para fora.

Conectando e desconectando componentes da Unidade de Rastreamento EM

78 Manual do Usuário do Sistema Rev. 1.4 Kick, Kick EM Ver. 1.1



5.2.3 Instrumentos EM

Precauções

Não coloque cabos de instrumentos EM a uma distância inferior a 30 mm do cabo do
Gerador de Campo EM. Se forem colocados assim tão próximos, em particular quando
estiverem posicionados paralelamente entre si, o cabo do instrumento EM poderá ficar
sujeito a interferência eletromagnética, comprometendo a precisão do rastreamento.

Não puxe pelos cabos ao remover instrumentos EM da Estação Base EM.

Como conectar instrumentos EM e adaptadores de instrumentos EM

Ao conectar ou desconectar instrumentos EM, estabilize a Estação Base EM, segurando com
uma das mãos, para evitar movimento não intencional.

① ②

④

⑤

③

Figura 31 

Etapas

1.

Assegure que a indicação em vermelho no plugue corresponda à indicação no receptá-
culo ①.
Conecte o instrumento EM a qualquer porta livre de instrumento EM ② (localizada na la-
teral direita da Estação Base EM ③), encaixando o plugue adequadamente.

2. Se a Estação Base EM estiver ligada (LED de alimentação ④ iluminado), o LED de sta-
tus do instrumento EM correspondente ficará iluminado na cor âmbar ⑤.

3. Quando o instrumento EM é reconhecido pelo software como válido, a cor do LED muda
de âmbar para verde.

OBSERVAÇÃO: os instrumentos EM disponíveis são descritos no Manual do Usuário de
Instrumental correspondente.
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Indicações de LED

①

②

Figura 32 

LED Status Indicação

LED de alimen-
tação ①

Verde A unidade de Rastreamento EM está ligada e pronta para
uso.

Apagado

• A unidade de Rastreamento EM não está ligada.
• Se a fonte de alimentação EM estiver ligada, assegure

que o cabo EM esteja corretamente conectado.
• Se a unidade de Rastreamento EM estiver ligada e o ca-

bo estiver corretamente conectado, mas o LED de ali-
mentação permanecer apagado, entre em contato com o
suporte da Brainlab.

LED de status
de instrumento
②

Âmbar Um instrumento EM está conectado, mas ainda não foi inici-
alizado pelo software Brainlab.

Verde Um instrumento EM está conectado e pronto para uso.

Apagado

• Nenhum instrumento EM está conectado à porta de nú-
mero correspondente.

• Se um instrumento EM estiver conectado, o Carro do
Monitor e a Estação Base EM estiverem ligados, mas o
LED permanecer apagado, entre em contato com o su-
porte da Brainlab.

Sinais acústicos

A unidade de Rastreamento EM emite dois bipes quando:
• Uma reinicialização é executada.
• O sistema é energizado.
• A conexão é estabelecida com o software Brainlab.

Conectando e desconectando componentes da Unidade de Rastreamento EM
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5.3 Posicionamento da Unidade de Rastreamento EM
na sala cirúrgica

Precauções

Não desconecte o Gerador de Campo EM durante o rastreamento. Se isso for feito, haverá
um risco de choque elétrico, o que poderá resultar em lesões pessoais.

Não enrole o cabo do Gerador de Campo EM, pois ele produz uma corrente elétrica forte o
suficiente para criar um campo magnético quando os cabos estão em formação circular.
Este campo magnético pode perturbar o campo magnético do Gerador de Campo EM,
comprometendo a precisão do rastreamento.

A eletrônica de computação integrada e os algoritmos implementados da unidade de
Rastreamento EM não são protegidos contra falha única relacionada a segurança funcional
e, portanto, podem falhar durante a operação.

Não derrube o Gerador de Campo EM nem o submeta a impactos. Danos físicos no
Gerador de Campo EM podem alterar a calibração. Se o Gerador de Campo EM sofrer
algum impacto, informe o suporte da Brainlab.

Perturbações na precisão do rastreamento EM

A precisão do rastreamento do sistema pode ser afetada de forma adversa por
perturbações no campo eletromagnético provenientes de outros objetos localizados na
sala. Peças metálicas ou outros geradores de campo eletromagnético em funcionamento
poderão causar perturbações se estiverem localizados a menos de 10 m da unidade de
Rastreamento EM.

Não coloque o Gerador de Campo EM a menos de 10 m de outro gerador de campo em
funcionamento, pois isto pode reduzir a precisão do rastreamento.

Sempre verifique a precisão do rastreamento após a configuração e antes de iniciar o
procedimento, pois não é possível evitar totalmente a influência de objetos que perturbam
o campo eletromagnético.

Equipamentos próximos podem perturbar o rastreamento eletromagnético das unidades
de Rastreamento EM. Isso pode causar incapacidade temporária de rastrear instrumentos
EM. Para prosseguir com o rastreamento, pode ser necessário mover equipamentos
próximos para longe da unidade de Rastreamento EM.

Configuração típica de sala cirúrgica

Posicione a Estação Base EM e a Estação de Navegação (Carro do Monitor do Sistema
Kick) a uma distância mínima de 60 cm do Gerador de Campo EM. Caso contrário, pode
haver impacto adverso no volume ou na precisão do rastreamento.

UNIDADE DE RASTREAMENTO EM

Manual do Usuário do Sistema Rev. 1.4 Kick, Kick EM Ver. 1.1 81



①                                                                     ② 

Figura 33 

Nº Configuração

① Gerador de Campo EM na Placa de Fixação e Estação Base EM no Suporte do Kick
EM.

② Gerador de Campo EM no Braço de Posicionamento e Estação Base EM no Suporte
do Kick EM.

Fluxo de trabalho de configuração

Etapas

1.

Use a mala de transporte ou o Carro do Monitor para mover os componentes da unida-
de de Rastreamento EM pela sala cirúrgica.
Remova cada componente da mala de transporte na ordem em que ele está armazenado
dentro da mala.

2.

Acople a Placa de Fixação ou o Braço de Posicionamento do Gerador de Campo EM:
• Placa de fixação: Acople a Placa de Fixação à mesa cirúrgica, fixando-a com duas tiras

de Velcro. Posicione a Placa de Fixação do Gerador de Campo EM de forma que a
cruz esteja posicionada no local que será ocupado pela cabeça do paciente.

• Braço de Posicionamento: Acople o Braço de Posicionamento nos trilhos da mesa ci-
rúrgica e aperte conforme necessário.

3. Remova a camada superior da mala de transporte e armazene-a na parte superior da
caixa ou em um local em que ela se mantenha limpa e seca.

4.

Fixe o Gerador de Campo EM na Placa de Fixação ou no Braço de Posicionamento do
Gerador de Campo EM.
• Placa de fixação: Insira a peça de fixação na interface de fixação correspondente. Você

ouvirá um clique quando o Gerador de Campo EM for fixado corretamente. Assegure
que a tira amarela do Gerador de Campo EM fique voltada para o paciente após a
montagem.

• Braço de Posicionamento: Empurre a alavanca de travamento para frente, para destra-
vá-la, e insira a peça de fixação na interface de fixação correspondente. Empurre a ala-
vanca de travamento para dentro, para travar o Gerador de Campo EM na posição
adequada.

Coloque o cabo no piso, fora do caminho da equipe cirúrgica.

5.
Remova a Estação Base EM da camada inferior da mala de transporte (a menos que
esteja armazenada no Suporte do Kick EM), e conecte os cabos de alimentação e dados
à Estação Base EM.

Posicionamento da Unidade de Rastreamento EM na sala cirúrgica
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Etapas

6. Conecte o cabo do Gerador de Campo EM à Estação Base EM.

7.

Pendure a Estação Base EM no trilho da mesa cirúrgica, usando a suspensão de monta-
gem.
Ou:
Prenda a Estação Base EM no Suporte do Kick EM, usando a suspensão de monta-
gem.

8. Fixe a fonte de alimentação EM no Carro do Monitor, prendendo-a com tiras de Velcro
em torno da haste do Carro do Monitor, próximo à base.

9. Conecte o cabo EM ao Carro do Monitor.

10. Conecte o cabo EM à fonte de alimentação EM.

11. Remova o estojo de instrumentos não esterilizados da mala de transporte e coloque-o
sobre uma superfície não esterilizada.

12. Recoloque a camada superior da mala de transporte e armazene-a fora do caminho, em
um local em que se mantenha limpa e seca.

Posicionando o Gerador de Campo EM

O Gerador de Campo EM pode ser posicionado em qualquer lado da cabeça do paciente,
dependendo do local em que a Placa de Fixação está acoplada (Figura 34).
O Braço de Posicionamento do Gerador de Campo EM pode ser montado em qualquer lado da
mesa (Figura 35).
Selecione uma configuração em que o Gerador de Campo EM não interfira com a posição do
cirurgião.
Use um descanso de cabeça apropriado para o paciente.

Não opere o Gerador de Campo EM a menos de 200 mm de um marca-passo instalado. O
campo magnético produzido pelo Gerador de Campo EM pode interferir na operação do
marca-passo.
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Figura 34 

Figura 35 

Posicionamento da Unidade de Rastreamento EM na sala cirúrgica
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Posicionando a Estação Base EM

A Estação Base EM pode ser posicionada em qualquer lado do trilho da mesa cirúrgica ou no
Suporte do Kick EM. Selecione uma configuração em que o cabeamento da Estação Base EM,
especialmente o cabeamento dos instrumentos EM, seja apropriado para o seu fluxo de trabalho
e não interfira com pessoas ou outros equipamentos.
A Estação Base EM deve ser posicionada fora da área em que o cirurgião pretende operar e fora
da região que é considerada estéril.

①

②

③

Figura 36 

Nº Componente

① Trilho da mesa cirúrgica

② Suspensão de montagem da Estação Base EM (montagem no trilho da mesa cirúrgica)

③ Montagem no Suporte do Kick EM

Ventilação da Estação Base EM

O Gerador de Campo EM não requer resfriamento ativo.
A Estação Base EM usa dois ventiladores para resfriar os componentes eletrônicos internos.

Não bloqueie as aberturas de ventilação da Estação Base EM.
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②

④

① ③

Figura 37 

Nº Componente

① Lado esquerdo da Estação Base EM

② Saída do fluxo de ar (aberturas de ventilação)

③ Lado traseiro da Estação Base EM

④ Entrada do fluxo de ar (aberturas de ventilação)

Colocando a capa estéril

Você pode cobrir o Gerador de Campo EM e a Estação Base EM, desde que o fluxo de ar da
Estação Base EM não seja prejudicado.
OBSERVAÇÃO: observe que, se as unidades forem cobertas, pode ser necessário mover as
capas para verificar os LEDs na parte frontal da Estação Base EM ou para conectar/desconectar
instrumentos EM.
 

Figura 38 

Posicionamento da Unidade de Rastreamento EM na sala cirúrgica
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Posicionando a fonte de alimentação EM

A fonte de alimentação EM é fixada na haste do Carro do Monitor do Sistema Kick.

③

①

②

Figura 39 

Nº Componente

① Fonte de alimentação EM

② Tiras de Velcro

③ Base do Carro do Monitor

Pós-posicionamento

Depois de configurar os componentes da unidade de Rastreamento EM, mova
cuidadosamente a mesa cirúrgica, evitando mover os componentes e puxar os cabos
conectados.

Não mova o Gerador de Campo EM enquanto estiver rastreando um instrumento ou uma
referência, pois isso pode afetar de forma negativa a precisão da navegação.
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5.4 Posicionamento do paciente

Antes de iniciar

Com exceção da referência do paciente, todos os objetos devem ser removidos do campo
EM gerado. Assegure que todos os objetos metálicos (p.ex., piercings) tenham sido
removidos do paciente.

Campo de Visão de Rastreamento EM

O volume de navegação é iniciado a 50 mm da parte frontal do Gerador de Campo EM. A
distância de trabalho ideal está entre 100 e 350 mm da parte frontal do Gerador de Campo EM.

③②

①

④

⑤

Figura 40 

Nº Componente

① Superior

② Lateral

③ Traseira

④ Volume de navegação disponível

⑤ Volume de navegação ideal

Posicionamento do paciente
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Precisão do Rastreamento EM

Sempre posicione o paciente na região marcada a seguir, pois essa posição oferece a melhor
precisão de rastreamento. A precisão do rastreamento diminui quando os instrumentos são
mantidos na região externa.
O software de navegação exibe um aviso quando os instrumentos alcançam a região externa,
para ajudá-lo a evitar trabalhar nessa região (consulte o Manual do Usuário do Software
correspondente).
Use um apoio de cabeça ① apropriado para o paciente, para posicionar a cabeça em um nível
em que a face do Gerador de Campo EM cubra aproximadamente a área de interesse, incluindo
os instrumentos EM.

①

Figura 41 
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6 USANDO O SISTEMA
6.1 Ligando o sistema

Fonte de alimentação

Opere o sistema usando a alimentação indicada na placa de tipo do equipamento. Se não
estiver certo do tipo de energia disponível, consulte o suporte da Brainlab ou a empresa de
energia local. O uso de alimentação inadequada pode danificar seriamente o sistema.

Estabeleça ou interrompa uma conexão elétrica apenas quando todos os dispositivos
associados estiverem completamente desligados.

Apenas opere o sistema utilizando o(s) cabo(s) de alimentação principal fornecido(s) com
o sistema. Não use cabos de extensão.

Como ligar o sistema

①

②

Figura 42 
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Etapas

1. Assegure que todos os cabos tenham sido conectados ao painel de conexões (consulte a
página 38).

2. Conecte a alimentação principal ao Carro do Monitor (consulte a página 49).

3. Para Kick EM: Conecte a alimentação principal da fonte de alimentação EM.

4. Para Kick EM: Ligue a chave Liga/Desliga na fonte de alimentação EM ①.

5. Pressione o botão de modo de espera ② para iniciar o sistema.

OBSERVAÇÃO: para Kick EM, deixe a unidade de Rastreamento EM funcionando por 10
minutos antes de usar o sistema para navegação. Durante esse tempo é possível iniciar o
software, selecionar o paciente, etc.
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6.2 Encerramento do sistema

Perda de dados

Somente desconecte a alimentação principal depois que o equipamento estiver
completamente desligado. Se o procedimento de encerramento do sistema não for
executado de forma adequada, a desconexão da alimentação poderá causar perda
irreversível de dados.

Como encerrar

Etapas

1. Desligue o sistema, usando o software ou pressionando brevemente o botão de modo de
espera ①.

2.
Para Kick EM: Desligue a chave Liga/Desliga da fonte de alimentação EM ②.
Quando o LED de alimentação da unidade de Rastreamento EM apagar, desconecte e
prenda todos os cabos.

3. Quando o LED de alimentação do Carro do Monitor apagar, desconecte e prenda todos
os cabos e dispositivos de armazenamento.

Desligue a alimentação principal antes de conectar ou desconectar cabos.

O botão de modo de espera não desconecta o Carro do Monitor da alimentação principal.
Desconecte o cabo de alimentação principal para assegurar a total desconexão da tensão.

Como reiniciar

Etapa

Para reiniciar o computador (se o sistema estiver travado ou não estiver completamente desli-
gado), pressione o botão de modo de espera ① por quatro segundos, até que o sistema seja
desligado.
Aguarde dez segundos e pressione novamente o botão de modo de espera para reinicializar o
sistema.

Períodos de espera

Ao desconectar o sistema da tensão de linha, aguarde no mínimo 10 segundos antes de
reconectá-lo.

Não desligue o sistema durante o processo de reinicialização. Caso contrário, os arquivos
de configuração e outros dados no disco rígido podem ser danificados ou perdidos.

Emergência

Apenas em caso de emergência, desconecte o cabo de alimentação principal para
desconectar simultaneamente todos os polos de alimentação.

USANDO O SISTEMA
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6.3 Uso estéril
6.3.1 Capa estéril para monitor Kick

Informações gerais

O monitor pode ser coberto com a capa estéril para Monitor Kick fornecida pela Brainlab.
A capa estéril permite que você acesse todas as funções de software intraoperatoriamente e
posicione o monitor durante a cirurgia sem comprometer o campo estéril.
OBSERVAÇÃO: para obter informações sobre como cobrir a unidade de Rastreamento EM com
uma capa estéril, consulte a página 86.
 

Embalagem

A capa para o Monitor do Sistema Kick é fornecida esterilizada. Assegure que a embalagem da
capa estéril não tenha nenhum furo ou rasgo.

Antes de usar a capa estéril, verifique a data de expiração na embalagem. Se a data estiver
expirada, descarte a capa estéril e não a utilize.

Não utilize a capa se a embalagem estiver danificada ou rasgada.

Como desembalar a capa estéril

① ②

Figura 43 

Etapas

1. Certifique-se de que a embalagem não tenha furos.

2. Remova o lacre ① da capa.

3. Remova a capa estéril da embalagem em condições estéreis ②.

A capa é fornecida esterilizada. Se o lado externo da capa estéril entrar em contato com
um ambiente não estéril durante a remoção da embalagem ou durante o uso, ela deverá
ser descartada.
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Como cobrir o monitor

②

①

Figura 44 

Etapas

1. Segure a capa estéril com as duas mãos, colocando-as à esquerda e à direita da seta de
orientação ①.

2. Coloque a aba da capa estéril sobre o monitor, de modo que a seta de orientação fique
na parte traseira do monitor e apontando para baixo ②.

Como prender a capa estéril

②

①

Figura 45 
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Etapas

1.

Descole a fita protetora de uma das tiras adesivas ① na parte superior da capa estéril e
cole-a na parte traseira do monitor.
Repita esse procedimento até que as três tiras estejam fixadas na parte traseira do moni-
tor.

2.
Descole a fita protetora de uma das tiras adesivas ② na parte inferior da capa estéril e
cole-a na haste do monitor.
Repita o procedimento para a segunda tira adesiva da parte inferior da capa estéril.

Kick coberto

Figura 46 

Operando a tela sensível ao toque com capa estéril

Não toque a capa estéril com ferramentas pontiagudas.

Para manter o campo estéril, somente toque as partes cobertas da tela sensível ao toque e
do gabinete do monitor.

Descarte

Descarte a capa estéril após o uso.
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6.3.2 Caneta Estéril para Tela Sensível ao Toque

Informações gerais

① ②

Figura 47 

Nº Componente

① Manopla (permanece estéril durante o uso)

② Extremidade

Não use a Caneta Estéril para Tela Sensível ao Toque se a embalagem estiver rompida.

Antes de abrir a embalagem estéril, verifique se a data de vencimento na embalagem
estéril não está expirada. Se o produto estiver expirado, descarte-o imediatamente.

Somente use somente a Caneta Estéril para Tela Sensível ao Toque para interação com a
tela sensível ao toque. Não use objetos afiados na tela sensível ao toque.

Como remover a Caneta Estéril para Tela Sensível ao Toque da embalagem

Figura 48 
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Etapas

1. Peça que outra pessoa remova a Caneta Estéril para Tela Sensível ao Toque da embala-
gem e separe as abas para expor a manopla.

2. Enquanto a outra pessoa segura as abas, retire Caneta Estéril para Tela Sensível ao To-
que da embalagem, segurando-a pela manopla.

Use sempre as abas de abertura, não rompa a embalagem estéril com a Caneta Estéril para
Tela Sensível ao Toque.

A Caneta Estéril para Tela Sensível ao Toque é fornecida esterilizada. Se a Caneta Estéril
para Tela Sensível ao Toque entrar em contato com um ambiente não estéril enquanto
estiver sendo retirada da embalagem ou durante o uso, descarte-a imediatamente.

Como usar a Caneta Estéril para Tela Sensível ao Toque

Figura 49 

Etapa

Para pressionar um botão ou ativar uma função, use a ponta da Caneta Estéril para Tela Sen-
sível ao Toque para tocar a área correspondente na tela do monitor.

Campo estéril

Quando a tela sensível ao toque está descoberta, a única maneira de garantir a
manutenção do campo estéril é o uso de uma Caneta Estéril para Tela Sensível ao Toque
para controlar a tela sensível ao toque do sistema Kick.

Não toque a ponta da Caneta Estéril para Tela Sensível ao Toque após tocar a tela sensível
ao toque com ela. Não retorne a Caneta Estéril para Tela Sensível ao Toque à mesa estéril
depois que ela entrar em contato com a tela sensível ao toque.

Evite o contato do paciente com a Caneta Estéril para Tela Sensível ao Toque. Não deixe
que fluidos entrem em contato com a Caneta Estéril para Tela Sensível ao Toque. Se a
Caneta Estéril para Tela Sensível ao Toque entrar em contato com o paciente ou com
fluidos, descarte-a imediatamente.
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Descarte

Para manter a esterilização, descarte a Caneta Estéril para Tela Sensível ao Toque após
cada interação com a tela sensível ao toque.
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7 MONTAGEM,
TRANSPORTE E
ARMAZENAMENTO

7.1 Montagem
7.1.1 Montando o Carro da Câmera

Fluxo de trabalho de montagem

Devido ao layout das embalagens de transporte, o Carro da Câmera deve sempre ser montado
primeiro.

Etapas

1. Insira a haste telescópica da câmera na base do Carro da Câmera.

2. Prenda o cabo espiral no topo da haste telescópica da câmera.

3. Acople a câmera à haste telescópica da câmera.

4. Conecte o cabo à câmera.

OBSERVAÇÃO: as descrições detalhadas de cada etapa são fornecidas nesta seção.
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Como acoplar a haste

①

②

③

Figura 50 

Etapas

1. Levante a alavanca de fixação da haste ①.

2. Mantendo o cabo espiral fora do caminho ②, deslize a extremidade inferior da haste tele-
scópica da câmera sobre a base do Carro da Câmera ③.

3. Feche a alavanca de fixação da haste com firmeza.

Montagem
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Como prender o cabo na haste

① ② ③

Figura 51 

Etapas

1.
Estenda cuidadosamente o cabo espiral ① ao longo da haste telescópica da câmera, o
suficiente para que ele fique esticado e possa ser facilmente inserido no canal, sem apli-
cação de força.

2. Insira o clipe do cabo ③ no entalhe correspondente ② na haste.
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Como acoplar a câmera

② ③①

Figura 52 

Etapas

1.

Segurando a câmera e a manopla da câmera, deslize a manopla da câmera em direção
à extremidade da haste telescópica da câmera ①.
Pode-se ouvir um clique do gatilho de liberação quando a câmera é firmemente acopla-
da.

2. Insira o cabo da câmera ③ na porta correspondente na câmera ②.

Montagem
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7.1.2 Montando o Carro do Monitor

Fluxo de trabalho de montagem

Etapas

1. Insira a haste do monitor na base do Carro do Monitor.

2. Prenda o cabo do monitor no topo da haste do monitor.

3. Acople o monitor à haste do monitor.

4. Conecte o cabo do monitor ao monitor.

OBSERVAÇÃO: as descrições detalhadas de cada etapa são fornecidas nesta seção.
 

Como acoplar a haste

①

②

③

Figura 53 

Etapas

1. Levante a alavanca de fixação da haste ③.

2. Mantendo o cabo do monitor fora do caminho ②, deslize a extremidade inferior da haste
do monitor sobre a base do Carro do Monitor ①.

3. Feche a alavanca de fixação da haste com firmeza.
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Como prender o cabo na haste

① ②

Figura 54 

Etapas

1. Passe o cabo do monitor pelo canal da haste do monitor.

2. Insira o clipe do cabo ② no entalhe correspondente ① na haste.

Como acoplar o monitor

②

③

①

Figura 55 

Montagem
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Etapas

1.

Segurando a estrutura do monitor e a manopla do monitor, deslize a manopla do monitor
até o fim da haste do monitor ①.
Pode-se ouvir um clique do gatilho de liberação quando o monitor é firmemente acopla-
do.

2. Abra a aba na parte traseira do monitor ②.

3.
Conecte o cabo do monitor ao monitor e prenda os pinos de travamento ③.
Depois de conectar o cabo, feche a aba na parte traseira do monitor ②.

Fixando o suporte do Kick EM no Carro do Monitor do Sistema Kick

Etapas

1.

Coloque a seção superior do suporte do Kick EM nos prendedores ① da haste do moni-
tor do sistema Kick. Ao colocá-la, assegure que os entalhes do suporte se encaixem na
parte traseira da haste do monitor ②.

①

②

2.

Conecte a seção inferior ③ do suporte do sistema Kick EM. Deve haver atrito suficiente
entre as duas partes para manter a extremidade inferior do suporte temporariamente pre-
sa.

③
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Etapas

3.

Prenda a extremidade inferior do suporte do sistema Kick EM com os dois parafusos ④
fornecidos.

④

Montagem
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7.2 Capas protetoras

Informações gerais

As capas protetoras do monitor e da câmera devem ser usadas durante o transporte e o
armazenamento, para proteger os componentes sensíveis contra danos.

Não cubra a câmera ou o monitor com capas protetoras quando o sistema estiver em
funcionamento. Caso contrário, o sistema poderá superaquecer-se e danificar-se
seriamente. Assegure que o sistema seja desligado e esteja completamente resfriado
antes de colocar as capas protetoras.

Para evitar danos, coloque as capas protetoras sobre o monitor e a câmera antes do
transporte ou armazenamento.

Limpe a tela sensível ao toque antes de colocar a capa protetora no monitor (consulte a
página 135).

Como colocar a capa protetora no monitor

Figura 56 

Etapas

1. Encerre, desligue e desconecte o sistema.

2. Após o resfriamento do monitor, cubra-o com a capa protetora.

3. Assegure que a capa se encaixe adequadamente no monitor.

Como colocar a capa protetora na câmera

①

Figura 57 

Etapas

1. Assegure que o Carro da Câmera esteja preso na posição de estacionamento (consulte
a página 127) e a câmera esteja desligada e completamente resfriada.

2. Coloque a capa protetora da câmera sobre a parte frontal da câmera.
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Etapas

3. Prenda a capa protetora usando as tiras de Velcro ①.

Para evitar o superaquecimento, assegure que a câmera tenha sido desligada, no mínimo,
cinco minutos antes de colocar a capa protetora.

Capas protetoras
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7.3 Transporte fora do hospital
7.3.1 Informações gerais

Unidade de Rastreamento EM

Não transporte a unidade de Rastreamento EM fora do hospital.

Precauções

Antes de iniciar a montagem e a desmontagem, considere o peso dos componentes (consulte o
Manual do Usuário Técnico).

Após a montagem, assegure que todas as alavancas dos dois carros estejam firmemente
travadas. Assegure que todas as conexões mecânicas estejam corretas e firmes.

Durante a montagem e desmontagem, os componentes do sistema somente devem ser
levantados por pessoas fisicamente preparadas (por exemplo, nunca por uma mulher
grávida).

Embalagens de transporte

Figura 58 
Se tiverem sido acondicionados em embalagens de transporte, os carros deverão ser montados
antes do uso.
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Perigo de esmagamento

Seja extremamente cauteloso para não prender os dedos ou outras partes do corpo ao retirar
peças das embalagens de transporte. Juntas que podem esmagar partes do corpo incluem, mas
não se limitam a:

Alças retráteis

Fechos com zíper

Rodas

Durante o transporte

São necessárias duas pessoas para levantar e carregar as embalagens.
Para transporte por carro:
• Prenda as embalagens de transporte, especialmente se o assento traseiro do carro estiver

sendo usado.
Para transporte por avião:
• É recomendado despachar as embalagens de transporte como bagagem volumosa.
• Acondicione os componentes do sistema nas embalagens de transporte exatamente conforme

definido neste manual do usuário.
• A colocação da base do Carro do Monitor e do monitor em um único estojo resulta em

excesso do limite de peso da maioria das linhas aéreas.

Assegure que as embalagens de transporte estejam presas durante o transporte (p.ex., por
carro).
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Após o transporte

Após o transporte, aguarde até que o sistema se ajuste à temperatura ambiente antes do
funcionamento.
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7.3.2 Transporte do Sistema Kick usando estojos de transporte

Antes de iniciar

Antes de iniciar a montagem e a desmontagem, considere o peso dos componentes (consulte o
Manual do Usuário Técnico).

Durante a montagem e desmontagem, os componentes do sistema somente devem ser
levantados por pessoas fisicamente preparadas (por exemplo, nunca por uma mulher
grávida).

Coloque capas protetoras sobre o monitor e a câmera antes da desmontagem.

Informações gerais

Três embalagens de transporte são necessárias para transportar o sistema para fora do hospital:
• Mala de transporte para a base do Carro do Monitor e a câmera
• Mala de transporte para a base do Carro da Câmera e o monitor
• Sacola para hastes e cabos de carros

Para possibilitar o armazenamento nas embalagens, o sistema precisa ser desmontado. Devido
ao layout das embalagens de transporte, o Carro do Monitor deve sempre ser desmontado
primeiro.
Os estojos de transporte são desenhados de forma a permitir que cada peça seja colocada
diretamente em um estojo tão logo seja desmontada.

Como desmontar o Suporte EM

Etapas

1. Remova todos os componentes EM do suporte do Sistema Kick EM.

2. Solte os dois parafusos, segurando a seção inferior do suporte do sistema Kick EM em
sua posição e remova a seção inferior do suporte do sistema Kick EM.

3. Remova a seção superior do suporte do Sistema Kick EM.

Como preparar o Carro do Monitor para transporte

①

Figura 59 

Transporte fora do hospital
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Etapas

1. Remova os preenchimentos de espuma de cima e do meio das duas embalagens antes
de iniciar a desmontagem.

2. Abra os pinos de travamento e desconecte o cabo da traseira do monitor.

3.
Pressione o gatilho de liberação da alça do monitor e remova-o da haste.
Coloque o monitor no estojo correspondente.

4. Puxe o clipe do cabo do monitor para trás para desconectar o cabo do monitor da haste.

5.
Puxe a alavanca de fixação da haste para cima e remova a haste da base do Carro do
Monitor.
Coloque a haste na sacola.

6. Coloque a base do Carro do Monitor no estojo correspondente.

7. Recoloque os preenchimentos de espuma do meio ① nas embalagens, puxando o cabo
do monitor através do furo no preenchimento.

Como preparar o Carro da Câmera para transporte

①

Figura 60 

Etapas

1. Coloque a haste telescópica da câmera na posição mais baixa.

2. Desconecte o cabo da câmera.

3.
Pressione o gatilho de liberação da alça da câmera e remova-a da haste.
Coloque a câmera no estojo correspondente (no topo da base do Carro do Monitor).

4.
Puxe o clipe do cabo da câmera para trás para desconectar o cabo espiral da haste.
Se necessário, estique cuidadosamente o cabo espiral para cima, até que ele saia facil-
mente do canal da haste.

5.
Puxe a alavanca de fixação da haste para cima e remova a haste telescópica da câmera
da base do Carro da Câmera.
Coloque a haste na sacola.

6. Coloque a base do Carro da Câmera no estojo correspondente.

7. Coloque os preenchimentos de espuma nos estojos antes de fechá-los ①.
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7.3.3 Transporte da unidade de Rastreamento EM usando estojos de transporte

Como preparar a unidade de Rastreamento EM para armazenamento

Etapas

1. Desligue o sistema, conforme descrito na página 93.

2. Desconecte o cabo EM da fonte de alimentação EM.

3. Desconecte o cabo EM do Carro do Monitor.

4. Remova a camada superior da mala de transporte e armazene-a na parte superior da
caixa ou em um local em que ela se mantenha limpa e seca.

Como acondicionar a unidade de Rastreamento EM com a Placa de Fixação nos estojos de transporte

①

②

③

④

⑤
⑥
⑦

⑩

⑧

⑨

⑪

Figura 61 

Etapas

1.
Solte as tiras de Velcro do Carro do Monitor e remova a fonte de alimentação EM.
Coloque a fonte de alimentação na posição designada na mala de transporte ⑦.

2. Remova a Estação Base EM da mesa cirúrgica ou do suporte do Sistema Kick EM.

3.
Desconecte o cabo do Gerador de Campo EM e os dois conectores do cabo EM da Es-
tação Base EM.
Armazene a Estação Base EM na camada inferior da mala de transporte ④.

Transporte fora do hospital
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Etapas

4.

Enquanto segura o Gerador de Campo EM ③, puxe o mecanismo de liberação ② na
Placa de Fixação do Gerador de Campo EM ①, para separar o Gerador de Campo
EM.
Armazene o Gerador de Campo EM na camada inferior da mala de transporte ⑤.

5. Armazene todo o cabeamento na camada inferior da mala de transporte ⑥.

6. Recoloque a camada superior da mala de transporte ⑧.

7. Solte as tiras de Velcro da Placa de Fixação do Gerador de Campo EM e armazene-a
na camada superior da mala de transporte ⑨.

8. Coloque os instrumentos não esterilizados no estojo de instrumentos não esterilizados
⑪.

9. Coloque o estojo de instrumentos não esterilizados ⑪ na mala de transporte ⑩.

Como acondicionar a unidade de Rastreamento EM com o Braço de Posicionamento nos estojos de transporte

②
③

④

⑤
⑥
⑦

⑧
⑨

⑪

⑩

①

Figura 62 

Etapas

1.
Solte as tiras de Velcro do Carro do Monitor e remova a fonte de alimentação EM.
Coloque a fonte de alimentação na posição designada na mala de transporte ⑦.

2. Remova a Estação Base EM da mesa cirúrgica ou do suporte do Sistema Kick EM.
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Etapas

3.
Desconecte o cabo do Gerador de Campo EM e os dois conectores do cabo EM da Es-
tação Base EM.
Armazene a Estação Base EM na camada inferior da mala de transporte ④.

4.

Enquanto segura o Gerador de Campo EM ③, puxe o mecanismo de liberação ② no
Braço de Posicionamento do Gerador de Campo EM ①, para separar o Gerador de
Campo EM.
Armazene o Gerador de Campo EM na camada inferior da mala de transporte ⑤.

5. Armazene todo o cabeamento na camada inferior da mala de transporte ⑥.

6. Recoloque a camada superior da mala de transporte ⑧.

7. Armazene o Braço de Posicionamento do Gerador de Campo EM na camada superior
da mala de transporte ⑨.

8. Coloque os instrumentos não esterilizados no estojo de instrumentos não esterilizados
⑪.

9. Coloque o estojo de instrumentos não esterilizados ⑪ na mala de transporte ⑩.

Transporte fora do hospital
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7.4 Transporte dentro do hospital
7.4.1 Precauções

Antes de iniciar

Somente mova os carros quando eles estiverem na posição de transporte segura (consulte
a página 127).

Libere todos os freios antes de movimentar o sistema. Não tente mover o Carro do Monitor
ou o Carro da Câmera quando as rodas estiverem travadas; caso contrário, os carros
podem tombar.

Assegure que o caminho planejado esteja desobstruído. Evite soleiras de portas em
desnível ou objetos que possam estar no piso. Não passe por cima de cabos do sistema
durante o transporte.

Desconecte o Carro da Câmera do Carro do Monitor antes do transporte.

Evite vibrações

Evite vibrações e choques durante a movimentação e o armazenamento.

Não movimente o sistema enquanto ele estiver ligado. A exposição do sistema a vibrações
fortes ou impactos pode causar danos e resultar em uma perda irreversível de dados.

Superfície plana

Nunca transporte o sistema sobre uma superfície com inclinação superior a 10°. A
velocidade de transporte do sistema aumentará em superfícies inclinadas. As superfícies
inclinadas podem fazer com que o sistema tombe.

Movimentação segura

Não mova o sistema mais rápido do que uma velocidade de caminhada controlada.

Não movimente o sistema puxando-o pelos cabos.

O transporte do sistema deve ser supervisionado por pelo menos uma pessoa, para evitar
colisões com outros equipamentos, estruturas ou pessoas.

Após o transporte

Não transporte ou armazene o sistema fora das condições ambientais especificadas no
Manual do Usuário Técnico. Se isso não for feito, a câmera poderá perder sua precisão de
calibração.
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Após o transporte, aguarde até que o sistema se ajuste à temperatura ambiente antes do
funcionamento.

Transporte dentro do hospital
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7.4.2 Transporte de componentes do Sistema Kick EM no suporte do Sistema Kick EM

Montagem da Placa de Fixação do Sistema Kick EM no suporte do Sistema Kick EM

Etapas

1.

Antes de montar a placa de fixação do Sistema Kick EM, assegure que as tiras de Velcro
① estejam fechadas.

①

2.

Passe as tiras de Velcro pelo orifício ② no outro lado.

②

3.

Retorne a tira de Velcro ao lado original e insira-a no prendedor plástico da tira de Velcro
③.

③

4. Puxe a tira de Velcro para apertá-la e insira-a mais uma vez no orifício localizado no lado
original.
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Etapas

5. Prepare a tira de Velcro da parte inferior da Placa de Fixação de maneira semelhante.

6.

Quando as tiras de Velcro estiverem preparadas, prenda a Placa de Fixação do Sistema
Kick EM no suporte do Sistema Kick EM, movendo-a na direção paralela à haste do mo-
nitor ④ e encaixando a Placa de Fixação do Sistema Kick EM nos prendedores ⑤.

④                                                            ⑤

Transporte dentro do hospital
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Montando a estação base do Kick EM

Etapas

1.

Faça um laço com o cabo da Estação Base do Kick EM e coloque-o no prendedor do
suporte do Sistema Kick EM ①.

①
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Etapas

2.

Monte a Estação Base do Kick EM, segurando-a em leve ângulo em relação à haste do
monitor ② e inserindo-a cuidadosamente em sua posição no suporte do Sistema Kick
EM ③.

②                                                                                       ③   

OBSERVAÇÃO: a Estação Base do Kick EM pode ser montada sem que seja necessário
desconectá-la do Gerador de Campo do Kick EM ou da fonte de alimentação.
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Montando o Gerador de Campo do Kick EM

Etapas

1.

Coloque o Gerador de Campo do Kick EM no suporte do Sistema Kick EM ①.

①

OBSERVAÇÃO: o Gerador de Campo do Kick EM pode ser montado sem que seja ne-
cessário desconectá-lo da Estação Base do Kick EM.
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Etapas

2.

Insira o Gerador de Campo do Kick EM com o logotipo da Brainlab virado para fora.
Faça um laço no cabo do Gerador de Campo do Kick EM e coloque-o no gancho ② da
placa de fixação do Sistema Kick EM.

②

Transporte dentro do hospital
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7.4.3 Procedimento apropriado para transporte

Posição de estacionamento e transporte

Carro do Monitor:
• Deve estar na posição vertical para transporte.
• O cabo de alimentação principal e todos os outros cabos conectados ao Carro do Monitor

devem ser presos nos prendedores de cabos.
Carro da Câmera:
• Deve estar na posição vertical e virado para frente.
• Ajustado na altura mínima, com todas as alavancas firmemente fechadas; caso contrário, pode

ocorrer colisão da haste telescópica da câmera com batentes de portas, com outros
equipamentos, etc.

• O cabo da câmera deve estar preso nos prendedores de cabos.
Unidade de Rastreamento EM:
• Todos os componentes podem ser transportados usando o suporte do sistema Kick EM

montado no Carro do Monitor do Sistema Kick.

Como transportar o Sistema Kick

① ②

Figura 63 

Etapas

1. Use a manopla ① para transportar o Carro da Câmera.

2. Use a manopla ② para transportar o Carro do Monitor.

Somente mova os carros segurando nas manoplas mencionadas acima. Não use o cabo do
monitor ou o cabo da câmera para mover os carros.
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Como transpor obstáculos durante o transporte - Kick

Se não houver um caminho liberado e plano (por exemplo, uma variação de profundidade
inevitável entre as salas), siga o procedimento apropriado para superar esta obstrução.

Etapas

1.

Puxe o Carro da Câmera até o ponto de variação de profundidade, incline-o levemente,
com cuidado, e posicione uma roda por vez sobre o degrau.
OBSERVAÇÃO: não levante todo o carro. Seja cuidadoso para não inclinar demasiada-
mente o carro, para evitar que ele tombe.
 

2.

Puxe o Carro do Monitor até o ponto de variação de profundidade, incline-o suavemen-
te, com cuidado, e posicione uma roda por vez sobre o degrau.
OBSERVAÇÃO: não levante todo o carro. Seja cuidadoso para não inclinar demasiada-
mente o carro, para evitar que ele tombe.
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Como transportar o Sistema Kick EM

①

②

③

Figura 64 
Use o suporte do Sistema Kick EM montado no Carro do Monitor para transportar os
componentes da unidade de Rastreamento EM.

Somente armazene e transporte os componentes da unidade de Rastreamento EM dentro
da mala de transporte fornecida pela Brainlab.

MONTAGEM, TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO

Manual do Usuário do Sistema Rev. 1.4 Kick, Kick EM Ver. 1.1 129



Como transpor obstáculos durante o transporte - Kick EM

Se não houver um caminho liberado e plano, siga a procedimento indicado a seguir para superar
essa obstrução (por exemplo, uma variação de profundidade inevitável entre as salas).

Etapas

1. Puxe a mala de transporte em direção à variação de profundidade e puxe-o cuidadosa-
mente, usando as saliências plásticas na parte traseira do estojo.

2.

Puxe o Carro do Monitor até o ponto de variação de profundidade, incline-o suavemen-
te, com cuidado, e posicione uma roda por vez sobre o degrau.
OBSERVAÇÃO: não levante todo o carro. Tome cuidado para não inclinar demasiada-
mente o carro, para evitar que ele tombe.
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7.5 Estacionamento e armazenamento
7.5.1 Freios

Informações gerais

Cada roda no Carro da Câmera e no Carro do Monitor possui um freio de pedal individual, para
que ele possa ser facilmente transportado e seguramente estacionado.

Trave completamente todos os freios quando os carros estiverem armazenados,
estacionados ou em operação.

Antes do transporte

Solte todos os freios antes de movimentar o sistema.

Como travar/destravar os freios

① ②

③

Figura 65 

Opções

Para travar, empurre o pedal do freio ③ para baixo com seu pé, até que ele pare na posição
travada ①.

Para destravar, empurre o pedal do freio ③ para cima, até que ele pare na posição destravada
②.
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7.5.2 Estacionando os carros

Informações gerais

Quando o sistema não estiver em uso, sempre mantenha os carros na posição de transporte e
estacionamento seguro (consulte a página 127).

Nunca estacione nem tire os carros da posição de transporte em superfícies com
inclinação superior a 5°.

Estacionamento seguro

Os carros somente devem ser estacionados em superfícies planas.

Assegure que todos os freios das rodas estejam travados quando o carro estiver
estacionado.

Estacionamento e armazenamento

132 Manual do Usuário do Sistema Rev. 1.4 Kick, Kick EM Ver. 1.1



7.5.3 Armazenamento

Armazenamento seguro

Ao armazenar o sistema, sempre use as capas protetoras (consulte a página 109).

Somente armazene e transporte a unidade de Rastreamento EM na mala de transporte
fornecida pela Brainlab.

Requisitos ambientais

Consulte o Manual do Usuário Técnico para obter informações sobre restrições ambientais.

Especificação Condições de transporte e armazenamento

Temperatura -10 °C (14 °F) a 45 °C (113 °F) (por um período de tempo máximo de 15
semanas)

Umidade 10% a 90% (sem condensação)

Pressão 500 a 1.060 hPa

OBSERVAÇÃO: os valores de transporte e armazenamento são válidos quando o sistema estiver
armazenado nas embalagens de transporte.
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7.5.4 Armazenamento de longo prazo

Informações gerais

Antes e depois de armazenar o sistema por um período de tempo estendido, algumas etapas
devem ser executadas para assegurar o funcionamento adequado.

Armazenamento por um a seis meses

Antes de armazenar o sistema pelo período de um a seis meses:

Etapas

1. Desconecte todo o cabeamento externo e armazene-o junto com o equipamento.

2. Cubra a câmera e o monitor com as capas protetoras.

3. Para Kick EM: Coloque todos os componentes da unidade de Rastreamento EM na mala
de transporte.

4. Armazene o equipamento em local seco, com temperatura entre 21 °C (70 °F) e 30 °C
(86 °F).

Antes de usar equipamento que permaneceu armazenado por aproximadamente três meses:

Etapas

1. Limpe o equipamento (consulte a página 135).

2. Inicie o sistema e assegure que esteja funcionando corretamente antes de usá-lo em ci-
rurgias (consulte a página 91).

Armazenamento por seis meses ou mais

Antes de armazenar o sistema por seis meses ou mais:

Etapas

1. Desconecte todo o cabeamento externo e armazene-o junto com o equipamento.

2. Para Kick EM: Coloque todos os componentes da unidade de Rastreamento EM na mala
de transporte.

3. Cubra a câmera e o monitor com as capas protetoras.

4. Armazene o equipamento em local seco, com temperatura entre 21 °C (70 °F) e 30 °C
(86 °F).

Antes de usar equipamento que permaneceu armazenado por seis meses ou mais:

Etapas

1. Limpe o equipamento (consulte a página 135).

2. Execute um teste periódico para verificar a segurança e a eficácia do equipamento (ofe-
recido pela Brainlab, consulte o Manual do Usuário Técnico).

3. Inicie o sistema e assegure que esteja funcionando corretamente antes de usá-lo em ci-
rurgias (consulte a página 91).

Descarte

Se não tiver intenção de usar o sistema novamente, consulte as informações de descarte na
página 9.

Estacionamento e armazenamento
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8 LIMPEZA
8.1 Precauções

Antes de iniciar

Antes de iniciar a limpeza, assegure que o sistema esteja encerrado e desconectado da
alimentação principal.

Risco de choque elétrico: Antes e durante todo o trabalho de limpeza e desinfecção,
assegure que o sistema de rastreamento EM esteja desconectado do Carro do Monitor.

Sem desinfecção automática

Não utilize procedimentos automáticos de limpeza e desinfecção para componentes do
Kick.

Não exponha o sistema Kick à luz ultravioleta direta, pois ela poderá danificar o
equipamento.

Não esterilizar

Não esterilize componentes dos sistemas Kick ou Kick EM. Altas temperaturas de
esterilização podem danificar os componentes.

Não esterilize a Placa de Fixação ou o Braço de Posicionamento do Gerador de Campo EM.

Compatibilidade com desinfetantes

O sistema Kick deve ser limpo somente com os seguintes tipos de desinfetantes:

Tipos de desinfetantes Exemplo

À base de álcool1) Meliseptol, Mikrozid AF Liquid

À base de alquilamina Incidin Plus 2%

À base de oxigênio ativo Perform

À base de aldeído/cloreto Antiseptica Kombi - Flächendesinfektion

1) Não use desinfetantes à base de álcool para Adaptador de Instrumental EM para Guia para
Cateterismo Descartável (18092-25).

OBSERVAÇÃO: use somente desinfetantes de superfície lançados em seu mercado específico.
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OBSERVAÇÃO: desinfetantes de superfície podem deixar resíduos. Use um pano seco para
facilitar a remoção.
 

Sempre siga precisamente as instruções do fabricante do desinfetante.

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

Não permitir líquidos

Assegure que nenhum líquido entre em contato com componentes do sistema Kick e da
unidade de Rastreamento EM, pois isto pode causar danos aos componentes e/ou às
peças eletrônicas. Os componentes do sistema não são protegidos contra a entrada de
líquidos.

Use apenas um pano umedecido para limpeza. Outros métodos podem permitir que
líquidos entrem no sistema e causem danos.

Precauções
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8.2 Sistema Kick

Como limpar o Carro do Monitor

Etapas

1. Desligue o sistema e desligue a desconecte a alimentação principal (consulte a página
93).

2. Limpe todas as superfícies dos gabinetes usando um desinfetante de superfície, seguin-
do as recomendações do fabricante do desinfetante.

3. Limpe cuidadosamente as interfaces, assegurando que nenhum líquido entre no sistema.

4. Limpe a tela sensível ao toque com lenços que não soltem fiapos, usando um desinfetan-
te de superfície não abrasivo.

Como limpar o Carro da Câmera

Etapas

1. Depois de desligar o Carro do Monitor (consulte a página 93), desconecte o cabo da
câmera.

2.

Com exceção da câmera, limpe todas as outras superfícies usando um desinfetante de
superfície, seguindo as recomendações do fabricante.
OBSERVAÇÃO: tome cuidado para não esfregar detritos do invólucro da câmera nos fil-
tros iluminadores e nas lentes.
 

3. Limpe cuidadosamente as interfaces, assegurando que nenhum líquido entre no sistema.

Como limpar a lente e o filtro iluminador

Etapas

1. Após encerrar o Carro do Monitor (consulte a página 93), desconecte o cabo da câme-
ra.

2.

Remova a poeira dos filtros e das lentes do iluminador, usando um limpador de lentes
fotográficas (pincel).
Esfregue suavemente a superfície em uma única direção, deslocando a escova pela su-
perfície.

3. Esfregue suavemente a superfície dos filtros e das lentes do iluminador com lenços de-
sinfetantes contendo Isopropanol ou Meliseptol a 70%.

4.

• Limpe a capa da câmera usando um desinfetante de superfície.
• Siga as recomendações do fabricante do desinfetante.
• Tome cuidado para não esfregar detritos da câmera nos filtros e nas lentes do ilumina-

dor.
• Evite o contato prolongado entre os lenços e a câmera.

5.

• Limpe os filtros e as lentes do iluminador usando uma solução de limpeza de lentes
comercial para lentes com várias camadas de revestimento (como AR66) e um tecido
de microfibra para limpeza óptica (como Hitecloth).

• Evite o contato prolongado entre o limpador de lentes e o filtro e as lentes do ilumina-
dor.

Não use nenhum produto de papel para limpeza. Produtos de papel podem arranhar os
filtros do iluminador.
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O sistema deve ser completamente desligado da alimentação e desconectado da
alimentação principal antes da limpeza.

Não esterilize a câmera.

Intervalos de limpeza da câmera

Como a frequência de limpeza depende da frequência de uso da câmera, a Brainlab não pode
fornecer recomendações gerais sobre intervalos de limpeza. Essa definição é uma
responsabilidade do usuário.
Verifique regularmente se o filtro e as lentes do iluminador estão limpos; todavia, limpe-os apenas
quando necessário.

Pós-limpeza

Após a limpeza, assegure que a haste telescópica do Carro da Câmera esteja completamente
seca antes de recolher a haste.

Como limpar a Unidade de Rastreamento EM

Etapas

1. Depois de desligar o Carro do Monitor (consulte a página 93) e a fonte de alimentação
EM, desconecte o cabo EM da Estação Base EM.

2. Desconecte a alimentação principal da unidade de Rastreamento EM.

3.
Limpe todas as superfícies dos gabinetes usando um desinfetante de superfície.
Siga as recomendações do fabricante do desinfetante.

4.
Limpe cuidadosamente as interfaces, assegurando que nenhum líquido entre no sistema.
OBSERVAÇÃO: não espirre líquidos diretamente nas aberturas de ventilação da Esta-
ção Base EM.
 

5. Limpe a Placa de Fixação ou o Braço de Posicionamento do Gerador de Campo EM e
remova a poeira e os resíduos da peça de fixação do Gerador de Campo EM.

Sistema Kick
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8.3 Capas protetoras
8.3.1 Limpeza da capa protetora do monitor

Ilustração

Figura 66 

Como limpar

Etapas

1. Remova a capa protetora do Carro do Monitor.

2. Use água limpa para limpar a superfície.

3.

Se necessário, use um desinfetante de superfície para desinfetar a superfície, seguindo
as recomendações do fabricante do desinfetante.
OBSERVAÇÃO: use apenas um pano umedecido para limpar e desinfetar as superfícies.
Não deixe a capa protetora ficar encharcada com desinfetante.
 

4. Limpe e desinfete somente as superfícies externas da capa protetora. Não limpe nem de-
sinfete as superfícies internas da capa.

5.
Deixe a capa protetora secar completamente antes da aplicação no sistema.
OBSERVAÇÃO: após a secagem, os desinfetantes de superfície podem deixar manchas.
 

OBSERVAÇÃO: se uma capa suja não puder ser suficientemente limpa usando as etapas acima,
troque-a por uma nova.
 

Não lave, encharque, passe a ferro ou esterilize as capas protetoras.
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8.3.2 Limpeza da capa protetora da câmera

Ilustração

Figura 67 

Como limpar

Etapas

1. Remova a capa protetora do Carro da Câmera.

2. Use água limpa para limpar a superfície.

3.

Se necessário, use um desinfetante de superfície para desinfetar a superfície, seguindo
as recomendações do fabricante do desinfetante.
OBSERVAÇÃO: use apenas um pano umedecido para limpar e desinfetar as superfícies.
Não deixe a capa protetora ficar encharcada com desinfetante.
 

4. Limpe e desinfete somente as superfícies externas da capa protetora. Não limpe nem de-
sinfete as superfícies internas da capa.

5.
Deixe a capa protetora secar completamente antes da aplicação no sistema.
OBSERVAÇÃO: após a secagem, os desinfetantes de superfície podem deixar manchas.
 

OBSERVAÇÃO: se uma capa suja não puder ser suficientemente limpa usando as etapas acima,
troque-a por uma nova.
 

Não lave, molhe, aqueça, desinfete nem esterilize as capas protetoras.

Capas protetoras
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8.4 Embalagens de transporte

Ilustração

Figura 68 

Como limpar

Etapas

1. Use água limpa para limpar a superfície.

2.

Se necessário, use um desinfetante de superfície para desinfetar a superfície, seguindo
as recomendações do fabricante do desinfetante.
OBSERVAÇÃO: use apenas um pano umedecido para limpar e desinfetar as superfícies.
Não deixe que as embalagens de transporte fiquem molhadas ou encharcadas com de-
sinfetante.
 

3. Limpe e desinfete somente as superfícies externas das embalagens de transporte. Não
limpe nem desinfete as superfícies internas das embalagens.

4.
Deixe as embalagens de transporte secarem completamente antes de usá-las para ar-
mazenar o sistema.
OBSERVAÇÃO: após a secagem, os desinfetantes de superfície podem deixar manchas.
 

LIMPEZA
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