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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, Améri-
ca Central e América do Sul

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

us.support@brainlab.com

Brasil Tel.: (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.com

Reino Unido Tel.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Espanha Tel.: +34 900 649 115

França e países de idioma fran-
cês Tel.: +33 800 676 030

África, Ásia, Austrália, Europa
Tel.: +49 89 991568 1044
Fax: +49 89 991568 5811

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, além do 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.
Utilize o endereço user.guides@brainlab.com para enviar sugestões de melhoria.

Fabricante

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9

INFORMAÇÕES GERAIS
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81829 Munich
Alemanha

Dados para contato e informações legais
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1.1.2 Informações legais

Direitos autorais

Este manual contém informações proprietárias 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

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

Marcas comerciais de outros fabricantes

Intel® é marca registrada da Intel Corporation nos Estados Unidos e em outros países.

Etiqueta CE

• A etiqueta CE indica que o produto Brainlab está em conformidade com os re-
quisitos essenciais da MDD (Medical Device Directive).

• De acordo com a MDD, Diretiva 93/42/EEC do Conselho Europeu, 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/

Registro, avaliação, autorização e restrição de produtos químicos (REACH)

REACH é a lei europeia para produtos químicos que foi implantada para melhorar a proteção da
saúde humana e do ambiente contra os riscos que podem ser representados por produtos
químicos. A identificação de uma substância como um fator de alta preocupação e sua inclusão
na lista de candidatos do banco de dados da lei REACH cria determinadas obrigações legais
para importadores, produtores e fornecedores de artigos que contenham tal substância. A
Brainlab exige que seus fornecedores informem se substâncias incluídas na lista são usadas em
produtos fornecidos a nós e em que medida. Para obter informações adicionais sobre processos
de REACH na Brainlab, clique neste link:
www.brainlab.com/en/sustainability

INFORMAÇÕES GERAIS
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Vendas nos Estados Unidos

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

Declaração da Comissão Federal de Comunicações (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.

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 Pedestal de 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

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 espe-
cificada é mostrada em cada etiqueta

Condições de armazenamento para umidade relativa sem condensação: a fai-
xa de umidade especificada é mostrada em cada etiqueta

Condições de armazenamento para pressão atmosférica: a faixa de pressão
atmosférica especificada é mostrada 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

Ícone de modo de espera

Consulte as instruções de operação

INFORMAÇÕES GERAIS
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Símbolo Explicação

Consulte a documentação que acompanha o equipamento

Símbolos

12 Manual do Usuário Técnico Rev. 1.7 Kick, Kick EM Ver. 1.1



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.

Especificações técnicas

As especificações técnicas dos componentes de hardware do sistema Kick estão sujeitas a
alterações devido a desenvolvimentos técnicos.

Cuidados ao manusear o hardware

Aviso
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.

Alterações no sistema

Aviso
Use apenas os componentes de sistema fornecidos pela Brainlab. Não faça nenhum tipo
de modificação no sistema. Alterações no sistema ou sua utilização fora da indicação de
uso poderão resultar em graves ferimentos ao paciente, ao usuário ou a terceiros.

Ambiente de RM

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

Revisão de plausibilidade

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

Sistemas Eletromédicos

Aviso
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,

INFORMAÇÕES GERAIS
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respectivamente). Qualquer pessoa que conectar um equipamento adicional ao sistema
Kick estará configurando um sistema médico e, dessa forma, será responsável pela
conformidade desse sistema 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.
OBSERVAÇÃO: a menos que especificado de forma diferente, o uso de tomada com diversos
soquetes não é permitido.
 

Uso proposto
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1.4 Treinamento e documentação
1.4.1 Treinamento

Treinamento Brainlab

Antes de usar o sistema, todos os usuários devem participar de um programa de treinamento
conduzido por um representante da Brainlab, com o objetivo de assegurar o uso seguro e correto
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

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

INFORMAÇÕES GERAIS
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1.4.2 Documentação

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 para
Kick 18070

Pedestal de Monitor 18071

Pedestal de Câmera 18072

Upgrade da Estação de Nave-
gação para Kick 18077

Pedestal de Monitor 18071

Pedestal Móvel para Câmera Kolibri
2.0 19801

Kit de Câmera Spectra para Kolibri 18117

Estação de Navegação para
Kick EM 18090

Pedestal de Monitor 18071

Unidade de Rastreamento EM 18092

OBSERVAÇÃO: todos os números de artigos são listados nas placas do sistema, na parte
traseira do Pedestal de 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 do 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

Desconsiderar as informações nos manuais de usuário, em particular ignorar avisos e cuidados,
é considerado como uso anormal do sistema.

Como usar este manual

As informações fornecidas neste manual ajudarão a determinar se o seu sistema de navegação
está funcionando adequadamente.
Use este manual, em conjunto com a assistência da área de suporte da Brainlab, para identificar
e solucionar problemas em potencial.

Não tente realizar reparos no sistema. Para questões relacionadas a reparos e assistência
técnica, entre em contato com o suporte da Brainlab.

Abreviações

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

Treinamento e documentação
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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
guiada 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 instruções de limpeza, desinfecção e esterilização
de instrumental

Manual do Usuário do Siste-
ma 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: nem todos os manuais de usuário mencionados acima estão disponíveis ou são
relevantes para todos os produtos Brainlab.
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2 VISÃO GERAL DO
SISTEMA

2.1 Componentes do sistema

Informações gerais

Kick é um sistema de planejamento e navegação com tela de toque, projetado para uso pré e
pós-operatório. Todos os componentes do sistema são adequados para uso contínuo durante
procedimentos cirúrgicos.
O sistema Kick é uma plataforma de navegação usada para Cirurgia Guiada por Imagens (IGS)
composta por:
• Um sistema de rastreamento.
• Um computador que executa o software.
• Um monitor para exibir a navegação, incluindo a funcionalidade de toque para interação do

usuário com o software.

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 das esferas marcadoras reflexivas e dos discos são capturados e, então,

cada lente da câmera os digitaliza de um ângulo diferente.
• O software usa as informações da câmera para calcular as posições tridimensionais relativas

dos instrumentos e das estrelas de referência do paciente.

Rastreamento Eletromagnético

O rastreamento eletromagnético (EM) utiliza um Gerador de Campo EM 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
entrada dessa unidade de rastreamento para exibir a posição tridimensional de instrumentos EM
em relação à Referência EM de Paciente.

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 do Sistema.

VISÃO GERAL DO SISTEMA
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Componentes

⑥

①

②

③

④

⑤

Figura 1 

Nº Componente

① Haste telescópica da câmera

② Câmera

③ Pedestal de Câmera

④ Pedestal de Monitor

⑤ Tela sensível ao toque

⑥ Haste telescópica do monitor

Componentes do sistema
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Componentes - Kick EM

①

② ⑧

⑨

⑦

③④⑤ ⑥

Figura 2 

Nº Componente

① Placa de Fixação do Gerador de Campo EM

Componentes da Unidade de Rastrea-
mento EM

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 Pedestal de Monitor

⑧ Tela sensível ao toque

⑨ Haste telescópica do monitor

VISÃO GERAL DO SISTEMA
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2.2 Pedestal de Monitor
2.2.1 Componentes

Componentes do pedestal

①

④

⑤

⑥

⑧

⑦

③
②

Figura 3 

Nº Componente

① Rodas

②
• Manopla do Pedestal de Monitor
• Gatilho de liberação do monitor (lado traseiro da manopla, não visível)

③ Dobradiça do monitor

④ Tela sensível ao toque

⑤ Cabo do monitor

⑥ Prendedores de cabos

⑦ Botão Liga/Desliga

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

Pedestal de Monitor
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Componentes do monitor

②

③

①

Figura 4 

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.
 

③ Portas USB (topo do monitor, cobertas por uma aba)

VISÃO GERAL DO SISTEMA
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2.2.2 Conexões de outros fabricantes

Informações gerais

As conexões para equipamentos de outros fabricantes estão localizadas no painel de conexões.

Aviso
Ao conectar dispositivos de outros fabricantes, obedeça às regulamentações aplicáveis
estabelecidas na norma IEC 60601-1-1, em especial no tocante à cláusula 16 da 3ª edição
da norma IEC 60601-1.

Painel de conexões

①

⑦

⑤

⑩

⑧

⑥

⑨

③

②

④

Figura 5 

Nº Componente

① Rede elétrica

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 (Pedestal de Câmera ou Unidade de Rastreamento EM)

⑨ Conexão da câmera para upgrade do Kolibri (coberta na imagem)

⑩ Comunicação e Saída de Vídeo do Microscópio

OBSERVAÇÃO: a porta da unidade de rastreamento não utilizada permanece coberta. Se houver
alteração nos requisitos da porta da unidade de rastreamento, entre em contato com o suporte da
Brainlab.
 

Pedestal de Monitor
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Transmissor de WLAN

• Dispositivo com FCC ID Q87-AE1000: O transmissor de WLAN utiliza uma banda de
frequência para envio e recepção em 2.412 a 2.462 MHz ou 5.745 a 5.825 MHz. A Potência
Efetiva de Irradiação Isotrópica (EIRP) é de 19,5 dBm para a banda de 2,4 GHz e de 17,5 dBm
para a banda de 5 GHz.

• Dispositivo com FCC ID Q87-WUSB6300: O transmissor de WLAN utiliza uma banda de
frequência para envio e recepção em 2.400 a 2.483,5 MHz ou 5.725 a 5.850 MHz. A Potência
Efetiva de Irradiação Isotrópica (EIRP) é de 18,86 dBm para a banda de 2,4 GHz e de
21,87 dBm para a banda de 5 GHz.

• Dispositivo com transmissor WLAN sem FCC ID: O transmissor de WLAN utiliza uma banda
de frequência para envio e recepção em 2.400 a 2.462 MHz, 5.150 a 5.350 MHz ou 5.725 a
5.825 MHz. A Potência Efetiva de Irradiação Isotrópica (EIRP) é de 16 dBm para os padrões
802.11g/n e de 15 dBm para o padrão 802.11a.

VISÃO GERAL DO SISTEMA
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2.2.3 Conexão de LAN

Portas da LAN

As portas da LAN suportam:
• Conexões de 10 Mbps, 100 Mbps e 1.000 Mbps
• Configurações automáticas de MDI/MDI-X

① ②

Figura 6 

LED Status Indicação

LED ACT/LINK ①

Apagado Sem conexão

Laranja sólido Conectado

Laranja piscando Atividade de dados

LED de Velocidade
②

Apagado Conexão de 10 Mbps

Laranja Conexão de 100 Mbps

Verde Conexão de 1 Gbps

Conexão de rede

De acordo com a norma IEC 60601-1:2005, as interfaces do sistema Kick não proporcionam
meios de separação. Recomendamos o uso de um dispositivo de separação adequado
para a interface da rede (LAN), com taxa mínima de 1 MOOP e força dielétrica de 1,5 kV, no
mínimo.

A conexão do Kick a uma rede hospitalar pode criar um Sistema Eletromédico, de acordo
com a norma IEC 60601-1:2005. Assegure-se de que os componentes da rede do hospital
estejam em conformidade com o padrão de IEC adequado.

Pedestal de Monitor
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2.3 Pedestal de Câmera
2.3.1 Componentes

Componentes do pedestal

②

⑦

⑤

①

③

④

⑧

⑥

Figura 7 

Nº Componente

① Base do Pedestal de Câmera

② Prendedores de cabos

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
• Gatilho de liberação da câmera (lado traseiro da manopla, não visível)

⑧ Alavanca de travamento

VISÃO GERAL DO SISTEMA
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Componentes da câmera

⑤

②

③

⑥

⑦

④

①

Figura 8 

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

Especificações de energia

Especificação Valor

Tensão 18-32 VCC

Consumo de energia 13,5 W

Pedestal de Câmera
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Especificações do laser de posicionamento

A câmera contém um laser de posicionamento da Classe II ③.

Especificação Valor

Comprimento de onda 635 nm

Saída máxima 1 mW

Em conformidade com os
padrões

• ANSI Z136.1 (2007)
• IEC 60825-1 (2007)
• FDA/CDRH 21 CFR 1040.10 e 1040.11 (exceto para desvios

nos termos do documento Laser Notice No. 50, com data de
24/6/2007)

VISÃO GERAL DO SISTEMA
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2.3.2 Volume da câmera

Ilustração

O campo de visão da câmera corresponde a um volume em forma de pirâmide com as seguintes
dimensões:

① ②

③

Figura 9 

Nº Visualização

① Atrás da câmera

② Lateral

③ Superior

Como testar o volume da câmera

Etapas

1. Coloque um instrumento com esferas marcadoras reflexivas acopladas no campo de vi-
são da câmera.

2. Ajuste a câmera horizontalmente.

3. Meça a distância de trabalho.

4.
Meça o diâmetro do volume em várias distâncias.
OBSERVAÇÃO: se o campo de visão da câmera for diminuído de forma significativa, po-
de ser necessário reparar ou trocar a câmera.
 

OBSERVAÇÃO: você também pode verificar o campo de visão da câmera no software, conforme
descrito nos Manuais do Usuário do Software.
 

Precisão da Unidade de Rastreamento

Aviso
Para assegurar a precisão especificada da câmera, observe as condições de
armazenamento e operação (consulte a página 58).

Pedestal de Câmera
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2.4 Unidade de Rastreamento EM

Informações gerais

É recomendável manter a Unidade de Rastreamento EM em funcionamento por cerca de dez
minutos antes de usar o sistema.

Aviso
Para manter a precisão do sistema durante o tempo de vida útil do sistema, funcionários
autorizados da Brainlab devem verificar a precisão da Unidade de Rastreamento EM a cada
três anos.

Aviso
Equipamentos próximos podem perturbar o rastreamento eletromagnético. 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.

Componentes da Unidade de Rastreamento EM

⑤

④

③

②

①

Figura 10 

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

VISÃO GERAL DO SISTEMA
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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.

①

③

④

⑤
⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

②

Figura 11 

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.

Unidade de Rastreamento EM
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Componentes da Estação Base EM

①

④

⑥⑦ ⑤

②

③

Figura 12 

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

VISÃO GERAL DO SISTEMA
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Campo de Visão de Rastreamento EM

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

③②

①

④

⑤

Figura 13 

Nº Componente

① Superior

② Lateral

③ Traseira

④ Volume de navegação disponível

⑤ Volume de navegação ideal

Unidade de Rastreamento EM
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Fonte de alimentação EM

③

①

②

④

Figura 14 

Nº Componente

① Conector da rede elétrica

② Chave Liga/Desliga

③ LED indicador de alimentação

④ Conector do cabo EM

VISÃO GERAL DO SISTEMA
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Suporte do Kick EM

①

②

③

Figura 15 

Nº Componente

① Ganchos

② Seção superior

③ Seção inferior

Unidade de Rastreamento EM
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3 RESOLUÇÃO DE
PROBLEMAS

3.1 Introdução

Informações sobre o capítulo

O propósito deste capítulo é fornecer informações específicas, para que você possa reconhecer
problemas em potencial e comunicá-los ao suporte da Brainlab.

Reparo e manutenção

Não tente realizar reparos no sistema. Para questões relacionadas a reparos e assistência
técnica, entre em contato com o suporte da Brainlab.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
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3.2 Possíveis ocorrências com o Pedestal de Monitor

Energia para o Pedestal de Monitor

Ocorrência Causa possível

Sem energia no Pedestal de Monitor.
Verifique se o cabeamento da rede elétrica es-
tá corretamente conectado à fonte de alimenta-
ção.

Monitor com tela sensível ao toque

O monitor possui duas peças funcionais principais que afetam a exibição:
• O próprio monitor.
• A lâmpada de iluminação de fundo.

Ocorrência Causa possível

Podem ocorrer falhas em alguns pixels (a partir
dos quais as imagens exibidas são construí-
das) ao longo do tempo.

Talvez seja necessário substituir o monitor.

Funcionalidade da tela sensível ao toque

Ocorrência Causa possível

Nenhuma funcionalidade de toque.

• O controlador de toque não está funcionan-
do, ou

• O driver que controla o cursor do mouse não
está funcionando.

A posição do cursor na tela não corresponde à
parte da tela tocada.

A calibração do cursor foi perdida. Entre em
contato com o suporte da Brainlab.

Possíveis ocorrências com o Pedestal de Monitor
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3.3 Possíveis ocorrências com o Pedestal de Câmera

Ocorrências da câmera

Existem diversas ocorrências que podem ser atribuídas às falhas de comunicação relacionadas à
câmera de infravermelho.

Ocorrência Sintomas Causas possíveis

Diminuição no volu-
me da câmera

• Campo de visão restrito
para navegação.

• Os LEDs na lente da câ-
mera não estão acesos.

• Superaquecimento.
• Desgaste da câmera devido ao uso.
• Interferência causada pela luz infraverme-

lha de outro dispositivo (p.ex., um oxímetro
de pulso).

• Superfícies na sala cirúrgica estão inadver-
tidamente refletindo luz infravermelha
(p.ex., faixas reflexivas nas roupas).

Sem alimentação A câmera não emite bipes
durante a inicialização.

• Problema com cabeamento.
• Problema com equipamentos eletrônicos.

Sem comunicação
A câmera não emite bipes
durante a inicialização do
aplicativo.

• Erro de comunicação entre o Pedestal de
Monitor e o Pedestal de Câmera. Verifique
o cabeamento.

• Configuração de software incorreta.

Rastreamento ina-
dequado das esfe-
ras marcadoras

O software exibe esferas
marcadoras cinzas não
identificáveis no campo de
visão da câmera.

• Interferência causada pela luz infraverme-
lha de outro dispositivo (p.ex., um oxímetro
de pulso).

• Superfícies na sala cirúrgica estão inadver-
tidamente refletindo luz infravermelha
(p.ex., faixas reflexivas nas roupas).

OBSERVAÇÃO: se tiver problemas com a câmera, entre em contato com o suporte da Brainlab.
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3.4 Resolução de problemas: Unidade de
Rastreamento EM

Ocorrências na Unidade de Rastreamento EM

Ocorrência Sintomas Causas possíveis

Sem alimentação

A Unidade de Rastrea-
mento EM não emite bi-
pes durante a inicialização
e o LED de alimentação
permanece apagado.

Verifique se o cabeamento da rede elétrica es-
tá corretamente conectado à fonte de alimenta-
ção EM.

Verifique se o interruptor da rede elétrica da
fonte de alimentação EM está ligado (LED ver-
de da fonte de alimentação aceso).

Verifique se a fonte de alimentação está co-
nectada ao cabo da Unidade de Rastreamen-
to EM e se o cabo está conectado aos dois co-
nectores da Unidade de Rastreamento EM.

Sem comunicação

A Unidade de Rastrea-
mento EM não emite bi-
pes durante a inicialização
do aplicativo.

Verifique o cabeamento entre o Pedestal de
Monitor e a Unidade de Rastreamento EM.

Configuração de software incorreta.

O rastreamento
não funciona

O software exibe um sím-
bolo de Gerador de Cam-
po EM riscado.

Verifique o cabeamento entre o Gerador de
Campo EM e a Estação Base EM.

O rastreamento de
instrumentos EM
não funciona

O LED da porta de instru-
mento EM está apagado.

Verifique o cabeamento entre a Estação Base
EM e o instrumento EM.
Se o cabeamento estiver correto e a Estação
Base EM estiver ligada (LED de alimentação
verde), desligue a Estação Base EM usando o
interruptor da rede elétrica na fonte de alimen-
tação EM. Aguarde cinco segundos, no míni-
mo, e religue a rede elétrica.

O LED da porta de instru-
mento EM está iluminado
na cor âmbar.

Verifique se o software aplicativo está funcio-
nando corretamente.

Verifique se os ciclos de esterilização do instru-
mento EM não foram excedidos.

Verifique se um instrumento EM adequado da
Brainlab está conectado (consulte o Manual
do Usuário de Instrumental para obter infor-
mações sobre instrumentos EM compatíveis).

O LED da porta de instru-
mento EM está verde,
mas o símbolo de instru-
mento EM não é exibido.

Verifique se o instrumento está dentro do volu-
me de rastreamento.

Rastreamento de
instrumento inter-
mitente

Quando o instrumento EM
é movido, o símbolo de
instrumento EM não é exi-
bido continuamente no
software.

Verifique se os instrumentos EM estão dentro
do volume de rastreamento do Gerador de
Campo EM, de forma ideal, e não nos limites
do volume de rastreamento.

Procure objetos metálicos estranhos que pos-
sam estar perturbando o campo eletromagnéti-
co (p.ex., instrumentos ferromagnéticos).

O símbolo de instrumento
EM se move no software,
embora o instrumento EM
seja mantido imóvel.

A interferência eletromagnética de outros dis-
positivos elétricos próximos afeta os algoritmos
de rastreamento EM. Mova os equipamentos
próximos para longe.

Resolução de problemas: Unidade de Rastreamento EM
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Ocorrência Sintomas Causas possíveis

Um instrumento rastreado com um elemento
motorizado (p.ex., um barbeador) pode interfe-
rir no rastreamento enquanto o motor estiver li-
gado. Não confie nas informações de rastrea-
mento enquanto o elemento motorizado estiver
ligado.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
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4 SEGURANÇA ELÉTRICA
4.1 Classificação

Pedestal de Monitor e Pedestal de Câmera

O Pedestal de Monitor e o Pedestal de 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.

Requisitos de segurança

Aviso
Para evitar o risco de choque elétrico, o Pedestal de Monitor somente deve ser conectado
a uma rede elétrica com aterramento de proteção.

SEGURANÇA ELÉTRICA
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4.2 Requisitos de teste
4.2.1 Informações gerais

Intervalo

O teste periódico deve ser executado anualmente ou sempre que o equipamento for restaurado
ou modificado.
O teste é obrigatório para equipamentos eletromédicos e quando se cria um sistema
eletromédico, de acordo com a norma IEC 60601-1-1 ou a cláusula 16 da terceira edição da
norma IEC 60601-1, respectivamente.
Um teste de segurança elétrica deve ser realizado quando uma Unidade de Rastreamento EM é
inicialmente conectada a um Pedestal de Monitor Kick existente.
Repita este teste sempre que a configuração do sistema eletromédico for alterada; por exemplo,
após o reparo de um ou de todos os equipamentos combinados, ou após a troca de componentes
do equipamento, tais como cabos.

Para preservar a segurança do equipamento, é necessário executar um teste de segurança
elétrica anual, de acordo com a norma IEC 62353. Para SISTEMAS ELETROMÉDICOS ou
equipamentos permanentemente instalados, pode ser necessário executar um teste de
segurança elétrica, em conformidade com a norma IEC 60601-1.
OBSERVAÇÃO: as regulamentações locais, desvios nacionais e requisitos que variam desse
padrão têm precedência.
 

Escopo

O teste de segurança elétrica deve abranger todas as etapas listadas no formulário de segurança
elétrica (página 46). Além do formulário de segurança elétrica, a inspeção de segurança
também inclui as inspeções de segurança adicionais descritas a partir da página 79.
Cada equipamento individual do SISTEMA ELETROMÉDICO que tenha conexão direta à linha de
alimentação principal, ou que possa ser conectado/desconectado da rede elétrica sem o uso de
ferramentas, deve ser testado individualmente. Além disso, o SISTEMA ELETROMÉDICO deve
ser testado como um todo, para evitar que um componente desgastado pelo uso cause valores
inaceitáveis.
Se itens de EQUIPAMENTO ELETROMÉDICO que são combinados para formar um SISTEMA
ELETROMÉDICO por meio de conexões funcionais não puderem ser testados separadamente
por motivos técnicos, teste o SISTEMA ELETROMÉDICO completo.
Além disso, o pessoal de suporte ou parceiros autorizados da Brainlab devem limpar os filtros de
admissão de ar regularmente e trocar a bateria quando necessário.

Inspeções por funcionários de outras empresas

Apenas pessoal qualificado, treinado e capacitado pode executar testes de segurança
elétrica. A qualificação deve incluir treinamento sobre o assunto, equipamento de teste,
conhecimento, experiência e familiaridade com tecnologias, padrões e regulamentações
locais relevantes. O pessoal responsável por avaliações de segurança deve estar
capacitado para identificar possíveis consequências e riscos decorrentes de
equipamentos que não estejam em conformidade.

A Brainlab deve ser informada imediatamente, por escrito, se um equipamento for
considerado inseguro.

Inspeções pelo suporte da Brainlab

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

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

SEGURANÇA ELÉTRICA
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4.2.2 Visão geral do teste

Precauções relacionadas a testes

As etapas do teste do SISTEMA ELETROMÉDICO devem ser executadas conforme descrito
abaixo.
• O teste descrito cobre apenas o equipamento Kick da Brainlab e não os equipamentos

conectados.
• Siga também as instruções fornecidas pelo fabricante do dispositivo conectado.
• Durante as medições, todos os dispositivos devem estar no modo de operação.
• Os testes devem ser realizados em condição normais e também em condições de falhas

isoladas.

Inspecione visualmente o SISTEMA ELETROMÉDICO para determinar se a configuração
permanece inalterada em relação à última inspeção ou se alguma unidade do SISTEMA
ELETROMÉDICO foi substituída, adicionada ou removida. Tais alterações devem ser
documentadas, bem como quaisquer alterações efetuadas na configuração do SISTEMA
ELETROMÉDICO. Qualquer alteração efetuada invalida os valores de referência
anteriormente obtidos.

Diretrizes de teste

Ao executar testes periódicos:
• Execute as etapas de teste necessárias, na sequência definida abaixo.
• Para que seja considerado seguro, o dispositivo deve ser aprovado em todos os testes.
• A calibragem do dispositivo de medição deve estar válida no momento da medição.
• Os resultados de medição obtidos após alterações efetuadas no SISTEMA ELETROMÉDICO

devem ser documentados como valores de referência.

Se for reprovado em um teste, o dispositivo deverá ser reparado pelo suporte da Brainlab.

Etapas de teste obrigatórias para EQUIPAMENTOS ELETROMÉDICOS

Etapas

1. Inspeção visual

2.

Resistência do aterramento de proteção
OBSERVAÇÃO: esta etapa não é importante para a Unidade de Rastreamento EM,
pois ela é classificada como equipamento da Classe II, de acordo com a norma IEC
60601-1.
 

3. Corrente de fuga do equipamento

4. Teste funcional

5. Relatar resultados

6. Avaliar resultados

7. Verificar e preparar para uso normal

Requisitos de teste
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Etapas de teste obrigatórias para SISTEMAS ELETROMÉDICOS

Etapas

1.
Teste cada parte do equipamento do SISTEMA ELETROMÉDICO individualmente, de
acordo com as etapas 1 a 4 referentes a EQUIPAMENTO ELETROMÉDICO.
Relate e avalie os resultados.

2. Corrente de contato.

3. Teste funcional.

4. Relatar resultados.

5. Avaliar resultados.

6. Verificar e preparar para uso normal.

Etapas de teste obrigatórias para instrumentos EM

Etapas

1. Inspeção visual.

2. Corrente de fuga de peça aplicada (tipo BF) (apenas para Rastreamento EM).

SEGURANÇA ELÉTRICA
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4.2.3 Testes periódicos

Etapas de teste a serem executadas

A norma IEC 62353 é a base para requisitos, condições e configuração de medições.

Etapa Instruções e condições

Inspeção visual

Prepare o dispositivo para uso normal. Use os cabos de alimentação ori-
ginais fornecidos pela Brainlab.
Inspecione todos os cabos relevantes para verificar se há cortes, danos
em isolamentos e linhas brancas. Mova e dobre os cabos em torno de
sua mão para esticar levemente a camada de isolamento. Nenhum dano
visível é aceitável.
Verifique se o sistema Kick possui danos visíveis, cabos rompidos ou li-
nhas brancas. Com exceção das aberturas de ventilação, a parte interna
do dispositivo não deve ficar visível. Cabos danificados, linhas brancas
ou a visibilidade da parte interna não são aceitáveis.
Verifique se existem indicações de erros nos LEDs indicadores.
Se algum dano for detectado, remova o dispositivo da operação, identifi-
que-o como não operacional e entre em contato com o suporte da Brain-
lab.

Resistência do ater-
ramento de proteção
(somente para Pe-
destal de Monitor)

Definição:
Resistência entre quaisquer partes condutoras acessíveis que possam,
por razões de segurança, se conectadas ao terminal de aterramento de
proteção e a um destes itens:
• Conector de proteção do plugue da rede elétrica
• Conector de proteção da entrada do aparelho, ou
• Condutor de proteção permanentemente conectado à rede elétrica

Resistência entre conectores de proteção em cada extremidade do cabo
de uma fonte de alimentação desconectável.

Prepare o dispositivo para uso normal.
Meça a resistência do aterramento de proteção em todos os pontos de
medição indicados a partir da página 51.

Corrente de fuga do
equipamento

Definição:
A corrente que flui de partes da rede para o aterramento por meio do
condutor de aterramento de proteção e de peças condutoras acessíveis
do gabinete e partes aplicadas.

Prepare o dispositivo para uso normal.
Se estiver usando um dispositivo de teste de segurança elétrica, conecte
o Pedestal de Monitor ao dispositivo durante o teste de um sistema
Kick. Ao testar um sistema Kick EM, execute o teste nas duas combina-
ções: Kick conectado ao dispositivo e Unidade de Rastreamento EM
conectada ao dispositivo.
Meça a corrente de fuga do aterramento em todos os pontos de medição
indicados a partir da página 52.

Corrente de contato
(necessária para o
SISTEMA ELETRO-
MÉDICO)

Definição:
A corrente de fuga que flui do gabinete ou de suas peças, excluindo-se
as conexões do paciente, acessíveis a qualquer operador ou paciente em
uso normal, por outro caminho externo que não o condutor de aterramen-
to de proteção até o aterramento ou outra parte do gabinete.

Requisitos de teste
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Etapa Instruções e condições

Prepare o dispositivo para uso normal.
Se estiver usando um dispositivo de teste de segurança elétrica, conecte
o Pedestal de Monitor ao dispositivo durante o teste de um sistema
Kick. Ao testar um sistema Kick EM, execute o teste nas duas combina-
ções: Kick conectado ao dispositivo e Unidade de Rastreamento EM
conectada ao dispositivo.
Acople as conexões de funcionamento necessárias para criar o sistema
eletromédico e ligue os dispositivos.
Meça a corrente de contato em todos os pontos de medição indicados a
partir da página 53.

Corrente de fuga de
peça aplicada (tipo
BF) (instrumentos
EM)

Conecte o Pedestal de Monitor e a Unidade de Rastreamento EM,
usando os cabos de conexão fornecidos. Conecte a Fonte de Alimenta-
ção EM ao Testador, usando o cabo de alimentação original da Brainlab.
Teste a corrente de fuga do equipamento, de acordo com a norma IEC
62353:2007, Capítulo 5.3.4.3.2, usando o método denominado “medição
alternativa”. Consulte a imagem 9 da norma IEC 62353.

Testes funcionais

Prepare o dispositivo para uso normal.
Ligue o dispositivo.
Verifique se os LEDs indicadores não mostram erros. Verifique se exis-
tem alarmes do sistema.
OBSERVAÇÃO: para obter informações detalhadas sobre LEDs indicado-
res e alarmes do sistema, consulte o Manual do Usuário do Sistema.
 

Antes do início da cirurgia, ligue o sistema, assegurando que ele se inici-
alize corretamente e que os dados do paciente sejam corretamente car-
regados no aplicativo de navegação.
Execute um teste de precisão básico: Coloque a extremidade de um
Ponteiro de Registro EM no ponto de verificação de referência e realize
a verificação de acordo com o aplicativo de navegação.

Relatar resultados Gere um relatório de teste.

Avaliar resultados Determine se o dispositivo é seguro e eficaz.

Verificar e preparar
para uso normal

Depois de concluir o teste, verifique se o dispositivo foi restaurado às
condições necessárias para uso normal, antes de ser recolocado em
operação.
Remova todos os dispositivos que foram conectados, tal como um dispo-
sitivo de medição com sondas e linhas.

Valores críticos

Etapa de teste Condição normal Condição de falha única

Resistência do aterramento de pro-
teção ≤ 0,3 Ω N/A

Corrente de fuga do equipamento ≤ 500 µA* N/A

Corrente de contato** ≤ 100 µA ≤ 500 µA

Corrente de fuga de peça aplicada
(tipo BF)*** (para instrumentos EM) ≤ 5 mA N/A

* O valor normal de condição inclui a condição de falha única. O testador de segurança elétrica
faz isso automaticamente.
** Apenas para testes do sistema.
*** O método de medição é “medição alternativa”.

SEGURANÇA ELÉTRICA
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Dimensão de referência

Use a tabela iniciada na página 51 para inserir os valores únicos medidos em cada ponto de
medição desejado.
Insira os valores máximos medidos na tabela a seguir:

Etapa de teste Condição normal Condição de falha
única

Aprovado?

Resistência do aterramento de prote-
ção N/A

Corrente de fuga do equipamento N/A

Corrente de contato

Corrente de fuga de peça aplicada
(tipo BF) (apenas para Rastreamen-
to EM)

N/A

Número de série do dispositivo de medição: ________________________
Calibragem válida até (data): ________________________
Teste executado em (data): _________________ por: __________________________________

Requisitos de teste
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4.3 Executando testes
4.3.1 Resistência do aterramento de proteção

Informações gerais

Conecte a extremidade do dispositivo de medição às peças condutoras mostradas na tabela
abaixo e meça a resistência.

Se for reprovado em um teste, o dispositivo deverá ser reparado pelo suporte da Brainlab.
Após o reparo, repita todo o teste de segurança elétrica, desde o início.

Aterramento de proteção

Ponto de medição

Porta de equalização de potencial

Parafuso de fixação do microscópio

SEGURANÇA ELÉTRICA
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4.3.2 Corrente de fuga do equipamento

Informações gerais

Conecte a extremidade do dispositivo de medição às peças condutoras mostradas na tabela e
meça a corrente de fuga do equipamento.

Corrente de fuga do equipamento

Ponto de medição

Parafuso de fixação do monitor

Base do Pedestal de Monitor

Plugue da câmera no painel de conexões

Parafuso na dobradiça da câmera

Base do Pedestal de Câmera

Executando testes

52 Manual do Usuário Técnico Rev. 1.7 Kick, Kick EM Ver. 1.1



Ponto de medição

Parafuso na alavanca de travamento (haste telescópica)

Corrente de contato para Sistemas Eletromédicos

Os seguintes pontos de teste de corrente de contato estão definidos para a Unidade de
Rastreamento EM em combinação com o Pedestal de Monitor.

Ponto de medição

Conector de energia, no cabo de alimentação e de dados
combinados

Gerador de Campo EM na Estação Base EM

Conector Power (alimentação) na Estação Base EM

Suspensão de montagem na Estação Base EM

Porta do instrumento EM na Estação Base EM (parte aplica-
da tipo BF SIP/SOP)
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Ponto de medição

Parafuso do gabinete na tampa da Estação Base EM

Rastreando a conexão do sistema no Pedestal de Monitor

Executando testes
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4.3.3 Corrente de fuga de peça aplicada (tipo BF) (para Unidade de Rastreamento EM
opcional)

Informações gerais

Os pontos indicados a seguir estão definidos para a Unidade de Rastreamento EM.
A unidade de conexão EM precisa de um adaptador. Esse adaptador deve ter todos os
conectores sem plugue operacional.
Usando o método de medição alternativo descrito no Capítulo 5.3.4.3.2 da norma IEC
62353:2007, conecte a peça aplicada ao soquete de entrada de seu dispositivo de medição.
Por exemplo:

Figura 16 

Ponto de medição

Ponto testado Valor medido Aprovado
no teste?

Plugue adaptador na unida-
de de conexão EM (teste os
quatro soquetes)
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5 CONFORMIDADE E
ESPECIFICAÇÕES

5.1 Padrões de energia elétrica

Certificados e Aprovações

Certificado/Aprovação

Certificados
IEC 60601-1
ANSI/AAMI ES 60601-1
EN 60601-1

IEC 60529 IP20: Sistemas Kick e Kick EM (exceto a Estação Base
EM), IP21: Estação Base EM

Especificações de energia - América do Norte

Na América do Norte: se a unidade estiver conectada a 240 V, conecte-a apenas a uma
tomada de alimentação identificada como 240 V.
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5.2 Requisitos ambientais

Restrições locais

• Armazene e opere os sistemas em localizações que ofereçam proteção contra umidade, vento,
luz solar, poeira, salinidade e enxofre.

• Não armazene os sistemas nas proximidades de produtos químicos ou gases.
• Não exponha os sistemas à luz UV direta.

Considerações de altitude

• A menos que especificado de forma diferente, o sistema é classificado para uso em altitudes
inferiores a 3.000 metros.

• Transporte ou armazene o sistema em altitudes inferiores a 6.000 metros.

Tempo de adaptação

O tempo mínimo de adaptação para uso após a permanência em condições de armazenamento
extremas é de uma hora.

Condições ambientais - Kick

Os seguintes requisitos ambientais aplicam-se ao sistema Kick:

Especificação Condições de operação

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

Umidade 30% a 75% (sem condensação)

Pressão 700 hPa a 1.060 hPa

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.
 

Condições ambientais - Kick EM

Os seguintes requisitos ambientais aplicam-se ao sistema Kick EM:

Especificação Condições de operação

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

Umidade 30% a 75% (sem condensação)

Pressão 700 hPa a 1.060 hPa

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)

Requisitos ambientais
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Especificação Condições de transporte e armazenamento

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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5.3 Especificações do sistema
5.3.1 Características físicas

Somente Monitor

Especificação Valor

Altura 328 mm

Largura 540 mm

Profundidade 75 mm

Peso 6,7 kg

Flexibilidade angular do monitor Consulte o Manual do Usuário do Sistema

OBSERVAÇÃO: esses valores são baseados no monitor sem a tampa de proteção.
 

Somente Câmera

Especificação Valor

Altura 76 mm

Largura 630 mm

Profundidade 115 mm

Peso 2,6 kg

OBSERVAÇÃO: esses valores são baseados na câmera sem a tampa de proteção.
 

Pedestal de Monitor completo

Figura 17 

Especificações do sistema
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Especificação Valor

Altura 1.550 mm

Área de cobertura 500 x 500 mm

Peso 25,5 kg

Pedestal de Câmera completo

Figura 18 

Especificação Valor

Altura máxima 2.350 mm

Altura mínima 1.450 mm

Área de cobertura 500 x 500 mm

Peso 19 kg

CONFORMIDADE E ESPECIFICAÇÕES

Manual do Usuário Técnico Rev. 1.7 Kick, Kick EM Ver. 1.1 61



Estação Base EM

Figura 19 

Especificação Valor

Altura 350 mm

Largura 200 mm

Comprimento 100 mm

Peso 2,5 kg

Gerador de Campo EM

Figura 20 

Especificação Valor

Altura 200 mm

Largura 200 mm

Comprimento 71 mm

Peso 2,8 kg

Especificações do sistema
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Placa de Fixação do Gerador de Campo EM

Figura 21 

Especificação Valor

Altura 121 mm

Largura 300 mm

Comprimento 428 mm

Peso 2 kg
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Braço do Gerador de Campo EM

Figura 22 

Especificação Valor

Altura 748 mm

Largura 110 mm

Comprimento 88 mm

Peso 4 kg

Especificações do sistema
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Fonte de alimentação EM

Figura 23 

Especificação Valor

Altura 180 mm

Largura 89 mm

Comprimento 70 mm

Peso 1 kg

Adaptador de instrumental

Figura 24 

Especificação Valor

Diâmetro 19 mm

Comprimento 65 mm

Peso 0,026 kg
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5.3.2 Especificações técnicas

Pedestal de Monitor e Computador Médico

Especificação Valor

Especificações elétricas

Entrada CA 100 VAC a 240 VAC

Frequência 50 / 60 Hz

Consumo de energia
3 A em 100 VAC
1,5 A em 240 VAC

Bateria CMOS Bateria de Lítio CR2032, 3 V, 210 mAh

Processador Intel Core i5-520E 2,40 GHz

RAM 4 GB

E/S suportada

• 6 USB 2.0
• Equalização de potencial
• Câmera
• Entrada S-Video
• 2 LAN 1 GBit/s
• CVBS
• DVI-I

Armazenamento de massa Disco rígido interno de 2,5 pol. com 160 GB ou 320 GB

Áudio
• 2 W
• Volume do alto-falante: 60 a 65 dB(A)

Monitor 21,46 pol., resolução FHD

Tela sensível ao toque Tela de toque resistiva

Pedestal de Câmera

Especificação Valor

Tensão de entrada 18-32 VCC

Consumo de energia 13,5 W

Precisão de rastreamento 0,3 mm RMS (Raiz média quadrática)

Fonte de Alimentação da Unidade de Rastreamento EM

Especificação Valor

Entrada CA 100 VAC a 240 VAC

Frequência 50 / 60 Hz

Saída DC 26 VCC

Consumo de energia
1,22 A em 100 VAC
0,68 A em 240 VAC

Unidade de Rastreamento EM

Especificação Valor

Tensão de entrada 26 VCC

Especificações do sistema
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Especificação Valor

Consumo de energia 40 W

Precisão de rastreamento 0,5 mm RMS (Raiz média quadrática)

Conversor de DVI

Consulte o Folheto de Instruções da Brainlab, Converter Kit DVI to S-Video (Kit de Conversão
de DVI para S-Video).
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5.4 Conformidade
5.4.1 Emissões eletromagnéticas

Ambiente eletromagnético

Os sistemas Kick são destinados ao uso nos ambientes eletromagnéticos especificados na
tabela mostrada a seguir.
O usuário é responsável por assegurar que os sistemas sejam usados em tais ambientes.

Declaração

Orientação e declaração do fabricante em relação a emissões eletromagnéticas:

Teste de emissões Conformidade Ambiente eletromagnético - orientação

Emissões de RF
CISPR 11 Grupo 1

O sistema Kick usa a energia de RF apenas para
seu funcionamento interno. Por essa razão, suas
emissões de RF são muito baixas e não devem cau-
sar nenhuma interferência em equipamentos eletrô-
nicos próximos.

Emissões de RF
CISPR 11 Classe A O sistema Kick é adequado para uso em todos os

estabelecimentos não residenciais e pode ser usado
em estabelecimentos residenciais e em estabeleci-
mentos diretamente conectados à rede pública de
energia elétrica de baixa tensão que alimenta edifí-
cios usados para finalidades residenciais, desde que
os avisos apresentados a seguir sejam respeitados.

Emissões harmônicas
IEC 61000-3-2 Classe A

Flutuações de tensão/
Emissões de oscilação
IEC 61000-3-3

Está em confor-
midade

Aviso
O sistema não deve ser usado adjacente a (ou em contato direto com) outro equipamento.
Se isso não puder ser evitado, a operação normal deverá ser verificada na configuração
em que ele será usado.

Conformidade
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5.4.2 Imunidade eletromagnética geral

Ambiente eletromagnético

Os sistemas Kick destinam-se ao uso nos ambientes eletromagnéticos especificados nas
próximas seções.
O usuário é responsável por assegurar que os sistemas sejam usados em tais ambientes.

Declaração de imunidade eletromagnética

As tabelas mostradas nas próximas seções fornecem orientações de acordo com a declaração
de imunidade eletromagnética do fabricante.
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5.4.3 Imunidade eletromagnética, Sistema Kick

IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11

Teste de imunida-
de

Nível de teste e nível de
conformidade da norma
IEC 60601

Ambiente eletromagnético - orientação

Descarga eletrostá-
tica (ESD) IEC
61000-4-2

±6 kV de contato
±8 kV do ar

Os pisos devem ser de madeira, concreto ou
cerâmica. Se os pisos forem cobertos com
material sintético, o valor mínimo da umidade
relativa deve ser de 30%.

Transiente/surto rá-
pido elétrico IEC
61000-4-4

±2 kV para linhas de fonte
de alimentação
±1 kV para linhas de entra-
da/saída

A rede elétrica deve ter a qualidade de um tí-
pico ambiente comercial ou hospitalar.

Surto IEC
61000-4-5

±1 kV de linha(s) a linha(s)
±2 kV de linha(s) ao aterra-
mento

A rede elétrica deve ter a qualidade de um tí-
pico ambiente comercial ou hospitalar.

Quedas de tensão,
breves interrupções
e variações de ten-
são em linhas de
fontes de alimenta-
ção IEC 61000-4-11

< 5% UT (> 95% de queda
em UT) por 0,5 ciclo
40% UT (60% de queda em
UT) por 5 ciclos
70% UT (30% de queda em
UT) por 25 ciclos
< 5% UT (> 95% de queda
em UT) por 5 s

A rede elétrica deve ter a qualidade de um tí-
pico ambiente comercial ou hospitalar. Se o
usuário do sistema Kick necessitar de uma
operação continuada durante as interrupções
da linha de alimentação principal, é reco-
mendado que o sistema Kick seja alimenta-
do por uma fonte de alimentação ininterrupta
ou uma bateria.

Campo magnético
(50/60 Hz) da fre-
quência de alimen-
tação IEC
61000-4-8

3 A/m

Os campos magnéticos da frequência de
energia devem apresentar as características
de níveis de um local típico em um típico am-
biente comercial ou hospitalar.

OBSERVAÇÃO: UT é a tensão da rede CA antes da aplicação do nível de teste.
 

IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-3

Teste de
imunidade

Nível de Tes-
te IEC 60601

Nível de con-
formidade

Ambiente eletromagnético - orientação

RF conduzida
IEC
61000-4-6

3 Vrms 150
kHz a 80
MHz

3 V

Equipamentos de comunicação via RF portáteis
e móveis não devem ser usados a uma distân-
cia menor que a distância de separação reco-
mendada, calculada a partir da equação aplicá-
vel à frequência do transmissor, em relação a
qualquer parte do sistema Kick, incluindo ca-
bos.
Distância de separação recomendada:

d 1 2 P,=

d 1 2 P,= 80 a 800 MHz

d 2 3 P,= 800 MHz a 2,5 GHz

Conformidade
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Teste de
imunidade

Nível de Tes-
te IEC 60601

Nível de con-
formidade

Ambiente eletromagnético - orientação

RF irradiada
IEC
61000-4-3

3 V/m 80
MHz a 2,5
GHz

3 V/m

Em que P representa a classificação de potên-
cia de saída máxima do transmissor em watts
(W), de acordo com o fabricante do transmissor,
e d representa a distância de separação reco-
mendada em metros (m).
As intensidades de campo geradas por trans-
missores de RF fixos, conforme determinado
por uma pesquisa de local eletromagnéticoa,
devem ser menores que o nível de conformida-
deb em cada intervalo de frequência.
Pode ocorrer interferência na vizinhança de
equipamentos marcados com este símbolo:

OBSERVAÇÃO: em 80 MHz e 800 MHz, o intervalo de frequência mais alta se aplica.
 

OBSERVAÇÃO: essas diretrizes podem não se aplicar a todas as situações. A propagação ele-
tromagnética é afetada pela absorção e reflexão geradas por estruturas, objetos e pessoas.
 
a Intensidades de campo originadas por transmissores, como estações base para telefones via
rádio (celular/sem fio) e rádios móveis terrestres, rádios amadores, difusão de rádio AM e FM e
difusão de TV, não podem ser previstas teoricamente com precisão. Para avaliar o ambiente
eletromagnético devido a transmissores de RF fixos, deve-se considerar a possibilidade de rea-
lizar uma pesquisa de local eletromagnético. Se a intensidade de campo medida na localização
em que o sistema Kick é usado exceder o nível de conformidade de RF aplicável indicado aci-
ma, será necessário verificar se a operação do sistema Kick é normal. Se for observado de-
sempenho anormal, pode ser necessário adotar medidas adicionais, como a reorientação ou o
reposicionamento do sistema Kick.
b Acima do intervalo de frequência de 150 kHz a 80 MHz, as intensidades de campo devem ser
menores que 3 V/m.
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5.4.4 Equipamento de comunicação por RF

Ambiente eletromagnético

Equipamentos de comunicação por RF portáteis e móveis podem afetar os sistemas.
O sistema Kick destina-se ao uso em ambientes eletromagnéticos em que as perturbações de
RF irradiadas sejam controladas.
O usuário do sistema Kick pode ajudar a evitar interferências eletromagnéticas, mantendo uma
distância mínima entre o sistema Kick e o equipamento de comunicação via RF portátil e móvel
(transmissores), conforme recomendado a seguir, de acordo com a potência de saída máxima do
equipamento de comunicação.

Distâncias de separação

Distâncias de separação recomendadas entre o equipamento de comunicação via RF portátil e
móvel e o sistema Kick.

Potência de saída
máxima nominal do
transmissor (W)

Distância de separação de acordo com a frequência do transmis-
sor (m)

150 kHz a 80 MHz

d 1 2 P,=

80 a 800 MHz

d 1 2 P,=

800 MHz a 2,5 GHz

d 2 3 P,=

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,37 0,37 0,74

1 1,2 1,2 2,3

10 3,7 3,7 7,4

100 12 12 23

Para transmissores com valores nominais de potência de saída máxima não listados acima, a
distância de separação recomendada d, em metros (m), pode ser determinada usando a equa-
ção aplicável à frequência do transmissor, em que P é a potência nominal de saída máxima do
transmissor, em watts (W), de acordo com o fabricante do transmissor.
OBSERVAÇÃO: em 80 MHz e 800 MHz aplica-se a distância de separação para o intervalo de
frequência mais alto.
 

OBSERVAÇÃO: essas diretrizes podem não se aplicar a todas as situações. A propagação ele-
tromagnética é afetada pela absorção e reflexão geradas por estruturas, objetos e pessoas.
 

Conformidade
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5.4.5 Cabos testados

Uso de cabos especificados

Aviso
O uso de acessórios e cabos diferentes dos especificados (com a exceção de cabos
vendidos pela Brainlab como peças de reposição), pode resultar no aumento das emissões
ou na diminuição da imunidade do equipamento.

Especificações de cabos

Cabos do sistema Kick cuja conformidade de emissão e imunidade foram testadas:

Cabo Especificação

Cabo da Unidade de Rastre-
amento Óptico Fornecido pela Brainlab; 10 m de comprimento

Cabo da Unidade de Rastre-
amento EM Fornecido pela Brainlab; 7,5 m de comprimento

Cabo de alimentação Fornecido pela Brainlab; 5 m de comprimento

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

S-Video 2 Cabos coaxiais BNC, blindados, terminados, 75 Ohms; compri-
mento de 30 m

CVBS Cabo coaxial BNC, blindado, terminado, 75 Ohms; 30 m de com-
primento

Rede do Hospital Fornecido pela Brainlab; 5 m de comprimento

Dados intraoperatórios Fornecido pela Brainlab; 5 m de comprimento

Microscópio Fornecido pela Brainlab; 10 m de comprimento

Kit de conversão de DVI para
S-Video

Fornecido pela Brainlab: Cabo S-Video com 10 m de compri-
mento, cabo DVI para HDMI com 2 m de comprimento, cabo de
alimentação com 5 m de comprimento, Conversor de DVI

DisplayPort Cabo DisplayPort 1.2, comprimento máximo de 5 m, resolução
de até 1.920 x 1.080 / 60 Hz

Cabo da Fonte de Alimentação da Unidade de Rastreamento EM

O cabo de alimentação da Unidade de Rastreamento EM possui um terceiro condutor, que
fornece aterramento funcional.
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5.4.6 Rede do Hospital

Informações gerais

Os usuários devem identificar, analisar, avaliar e controlar os riscos que podem ocorrer ao
conectar o sistema Kick a uma rede ou a um acoplamento de dados aos quais outro
equipamento esteja conectado.
As redes sem fio devem estar em conformidade com as definições do padrão 802.11n.
Alterações efetuadas na rede/no acoplamento de dados podem introduzir novos riscos, que
exigem análise adicional. Essas alterações podem incluir, mas não se limitam a:
• Alterações na configuração.
• Conexão ou desconexão de equipamento adicional.
• Atualização ou upgrade de equipamento conectado.

Fluxo de informações da rede

Para transferência de dados de pacientes, o sistema Kick recebe dados do servidor da rede do
hospital (i. e., o servidor PACS).
Para acesso remoto, streaming ou compartilhamento de sessão, o sistema Kick envia dados
para um cliente de streaming na rede do hospital.

Requisitos da rede do hospital

Requisito Valores

Largura de banda
• Mínima: 2 Mbit/s (p.ex., para transferência de dados)
• Recomendada: 10 a 50 Mbit/s (p.ex., para streaming e acesso remoto)
• Ótima: 100 Mbit/s a 1 Gbit/s (p.ex., para compartilhamento de sessão)

Latência
• Máximo: ≤ 100 ms
• Recomendada: ≤ 25 ms
• Ótima: ≤ 2 ms

Segurança

• Os equipamentos somente devem ser conectados a redes seguras
• Rede protegida contra acesso indesejado (p.ex., autenticação de usu-

ários, firewall, etc.)
• Rede protegida contra programas maliciosos
• Conjunto de Protocolos da Internet (TCP/IP)

Precauções com redes

O streaming do conteúdo do monitor do sistema Kick ou o uso do compartilhamento de
sessão poderá resultar em alta carga de tráfego na rede do hospital.

Ao integrar o sistema Kick em uma rede hospitalar sem fio, selecione um método
adequado de criptografia (WPA2 ou melhor) para proteger os dados dos pacientes contra
acesso não autorizado.

Perigos em potencial relacionados a falhas da rede

As seguintes situações perigosas poderão ocorrer se a rede do hospital ou o acoplamento de
dados não atenderem aos requisitos listados nesta seção:
• Tratamento incorreto do paciente, devido:

- A uma falha na rede durante a transferência de dados do paciente.
- A software malicioso (vírus, etc.) fazendo com que o PC calcule os dados de forma errada.

Conformidade
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• Exposição não intencional do paciente a anestésicos ou à radiação, devido a falhas na rede
durante a transferência de dados do paciente.
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5.5 Plugues de alimentação

Informações gerais

O sistema Kick é fornecido com um plugue de alimentação específico, adequado para a região
de uso.

Uso de cabos de alimentação especificados

Aviso
Um nível de aterramento confiável somente pode ser alcançado quando o sistema é
conectado a um receptáculo equivalente identificado como “Hospital Only” (“Somente
para Uso Hospitalar”) [“Hospital Grade” (“Classificação Hospitalar”), na América do Norte].
Somente conecte o plugue principal em uma tomada com aterramento de proteção. Não
comprometa a ação protetora usando um cabo de extensão.

Plugues de alimentação
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5.6 Unidades flash USB

Informações gerais

Você pode usar uma unidade flash USB para transferir dados de pacientes entre as estações de
planejamento e navegação da Brainlab.

Manipulação de unidades flash USB

Ao usar uma unidade flash USB, mantenha os seguintes pontos em mente:
• Não toque diretamente o conector USB (parte metálica da unidade flash USB).
• Após o uso, recoloque a tampa na unidade flash USB.

Unidades flash USB são altamente sensíveis a descargas eletrostáticas. Manipule-as com
cuidado, para evitar danos ao dispositivo.
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6 MANUTENÇÃO
6.1 Inspeções
6.1.1 Informações gerais

Garantia de segurança e funcionalidade

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

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

Intervalo

O suporte da Brainlab deve realizar uma inspeção detalhada no produto uma vez por ano
(consulte a página 81).

Pessoas autorizadas

Apenas a Brainlab e/ou parceiros autorizados podem realizar a manutenção do sistema e dos
equipamentos.

Aviso
Risco de choque elétrico: Nenhuma peça pode ser reparada pelo usuário. Todos os
serviços de assistência técnica devem ser realizados por técnicos treinados ou indicados
pela Brainlab.

Antes de usar o sistema

Se o sistema ficar inativo por um longo período de tempo, assegure que tudo esteja funcionando
normalmente antes de iniciar o tratamento de pacientes.
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6.1.2 Inspeções semanais e mensais

Semanalmente

Componente Inspeção

Cabeamento e conecto-
res Controle visual (procure por danos, torções e rupturas)

Limpeza Consulte o Manual do Usuário do Sistema

Unidade de Rastrea-
mento EM

• Inspeção visual de todos os cabos da Unidade de Rastreamento
EM, para verificar se existem torções, rupturas, etc.

• Inspeção visual de todos os conectores, para verificar se existem
danos

• Inspeção visual de todas as peças de gabinetes, para verificar se
existem danos, tais como rupturas, etc.

• Inspeção para verificar se existem danos físicos gerais

Mensalmente

Componente Inspeção

Componentes gerais

• Inspeção para verificar se existem danos físicos
• Legibilidade das placas de marcação e de tipo
• Funcionamento da conexão com equipamentos de outros fabri-

cantes (p.ex., microscópio)

Rodas e freios (Pedestal
de Monitor e Pedestal
de Câmera)

Funcionalidade

Câmera

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

das

Pedestal de Monitor

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

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

Pedestal de Monitor e
Pedestal de Câmera Verifique se não há parafusos soltos ou faltando

Unidade de Rastrea-
mento EM

Verifique a precisão do rastreamento (consulte o Manual do Usu-
ário do Software correspondente)

Inspeções
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6.1.3 Inspeção anual pela Brainlab

Agendamento

• Se você possui um contrato de assistência técnica, a Brainlab executará automaticamente a
inspeção anual.

• Se não tem um contrato de assistência técnica, entre em contato com o suporte da Brainlab
para agendar a inspeção.

Escopo

Esta inspeção cobre todos os componentes e funções do sistema, bem como os itens
especificados no formulário de inspeção de segurança.

Pontos da inspeção anual

Componente Inspeção

Pedestal de Câmera

• Teste de funcionamento da câmera.
• Teste de funcionamento do manipulador da câmera.
• Teste de funcionamento do pedestal completo.
• Verificação do sistema de suporte mecânico (hastes, rodas e tra-

vas).

Pedestal de Monitor

• Teste de funcionamento do dispositivo.
• Verificação do sistema de suporte mecânico (hastes, rodas e tra-

vas).
• Troca do filtro de ar.

Unidade de Rastrea-
mento EM

• Verificação da precisão.
• Teste de funcionamento do dispositivo.

Sistema • Teste de segurança elétrica (consulte a página 43).
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6.2 Troca do filtro de ar

Autorização

Somente a Brainlab, seus parceiros autorizados e técnicos treinados do hospital têm autorização
para trocar o filtro de ar.

Intervalo de troca

O filtro de ar do Pedestal de Monitor deve ser trocado anualmente. Se você possui um contrato
de assistência técnica, a Brainlab trocará o filtro automaticamente.
Se não tem um contrato de assistência técnica, entre em contato com o suporte da Brainlab para
solicitar a troca do filtro.

Filtros de reposição

Utilize somente filtros de ar fornecidos pela Brainlab.
Os filtros de reposição são acoplados à tampa da abertura de ventilação, ou seja, o conjunto
completo da tampa da abertura de ventilação é substituído.

Como trocar o filtro de ar

①

Figura 25 

Etapas

1. Empurre para baixo os clipes da abertura de ventilação ① para remover a tampa da
abertura de ventilação.

2. Instale a nova tampa da abertura de ventilação, assegurando que fique travada na posi-
ção correta.

Troca do filtro de ar
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6.3 Equipamento danificado

Interrompa o uso

Se descobrir um defeito:

Etapas

1. Desligue o sistema.

2. Desconecte o sistema da rede elétrica, retirando o cabo de alimentação da tomada.

3. Entre em contato com o suporte da Brainlab.

4. Coloque um aviso adequado no equipamento, como “NÃO USAR”, para evitar o uso
inadvertido.

Aviso
Não continue usando o equipamento se algum defeito for identificado durante uma
inspeção. O uso de equipamento danificado pode causar lesões ao paciente.

Informações necessárias

Ao entrar em contato com o suporte da Brainlab em relação a um defeito, tenha as seguintes
informações disponíveis:
• Número de série do sistema, localizado na placa de tipo do Pedestal de Monitor
• Número de série do componente, gravado no componente (componentes do Pedestal de

Monitor, Pedestal de Câmera e da Unidade de Rastreamento EM)
• Descrição do problema

Reparo/Troca

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

dentro de 48 horas)

Instruções de devolução

Consulte o Manual do Usuário do Sistema.
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