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INFORMAÇÕES GERAIS

1.1

Dados para contato e informações legais

1.1.1

Dados para contato

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

Telefone e Fax

e-mail

Estados Unidos, Canadá, América
Central e América do Sul

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

us.support@brainlab.com

Brasil

Tel.: (0800) 892 1217

Reino Unido

Tel.: +44 1223 755 333

Espanha

Tel.: +34 900 649 115

França e países de idioma francês

Tel.: +33 800 676 030

África, Ásia, Austrália, Europa

Tel.: +49 89 991568 44
Fax: +49 89 991568 5811

Japão

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

support@brainlab.com

Expectativa de vida útil
A Brainlab fornece um período mínimo de cinco anos de manutenção para componentes do
sistema. Durante este período, a Brainlab fornece tanto peças de reposição quanto serviços de
suporte no campo.

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

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

1.1.2

Informações legais

Direitos autorais
Este manual do usuário 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
• BrainSCAN™ é marca comercial da Brainlab AG.
• iPlan® é marca registrada da Brainlab AG na Alemanha e/ou nos Estados Unidos.

Marcas comerciais de outros fabricantes
• Exact™ é marca comercial da Varian Medical Systems, Inc.
• Microsoft® e Windows® são marcas registradas da Microsoft Corporation.
• Leksell® Coordinate Frame G é marca registrada da Elekta AB.
• STERRAD® 100S é marca registrada da Advanced Sterilization Products.
• iBEAM® é marca registrada da Medical Intelligence Medizintechnik GmbH.
• kVue™ e Quantum™ são marcas comerciais da WFR-Aquaplast/Q-Fix Systems.

Etiqueta CE
• A etiqueta CE indica que o produto Brainlab está em conformidade com os requisitos essenciais da Diretiva 93/42/EEC do Conselho Europeu, a Diretiva
para Dispositivos Médicos (MDD).
• De acordo com as regras estabelecidas pela MDD, o hardware do Linac, o
Anel Estereotático e o Sistema de Máscara Estereotática são produtos da
Classe I.

Garantia
As garantias não se aplicam a produtos que tenham sido danificados em decorrência de
acidentes, utilização indevida, reinstalação incorreta ou embalagem inadequada em caso
de devolução. As garantias não se aplicam a produtos que foram modificados ou
substituídos sem a autorização por escrito da Brainlab.

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

Vendas nos Estados Unidos
As leis federais dos Estados Unidos limitam a venda deste dispositivo a médicos ou a pedido
destes.
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Informações sobre idiomas
Todos os manuais de usuário da Brainlab são originalmente escritos em inglês.

Manual do Usuário de Hardware Rev. 4.9 Hardware Estereotático RT/RS

9

Símbolos

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 sérias 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.

10
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1.2.2

Símbolos de hardware

Símbolos nos componentes de hardware
Símbolo

Explicação

Equipamento da Classe I, Tipo B, de acordo com a norma IEC 60601-1.

Atenção: Consulte os documentos anexos.

Não seguro para RM.
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Indicação de uso

1.3

Indicação de uso

Indicações de uso
O hardware estereotático complementa o Linac na aplicação de tratamentos de radiocirurgia e
radioterapia estereotática. O hardware inclui um sistema colimador, componentes para fixar e
posicionar o paciente em tratamento de radiocirurgia ou radioterapia e recursos de controle de
qualidade para tratamentos de radiocirurgia ou radioterapia.

Cuidados no manuseio de hardware
Os componentes e acessórios do Hardware Estereotático RT/RS contêm peças mecânicas
de precisão, que devem ser manuseadas com cuidado. Até mesmo pequenos danos em
quaisquer dessas peças podem inutilizar o equipamento por completo. Não utilize os
componentes do Hardware Estereotático RT/RS se apresentarem qualquer sinal de
empenamento, riscos ou danos ou se alguma peça estiver solta. O funcionamento
apropriado do equipamento deve ser verificado e testado antes de cada tratamento.
Os componentes e acessórios do Hardware Estereotático RT/RS devem ser operados
somente por pessoal médico treinado.

Modificações de hardware
Nenhuma modificação no Hardware Estereotático RT/RS é permitida.

Compatibilidade com software de outros fabricantes
Os componentes do Hardware Estereotático RT/RS somente devem ser utilizados em
conjunto com um sistema de planejamento de tratamento da Brainlab.

Compatibilidade com RM
Todos os dispositivos e peças da Brainlab mencionados neste manual do usuário são
explicitamente indicados como não seguros para RM (de acordo com a norma ASTM
F2503-05) e não devem ser usados em nenhum outro dispositivo de aquisição de imagens,
exceto quando indicado explicitamente. Isso também se aplica a todos os dispositivos e
peças não metálicos.
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1.4

Compatibilidade com dispositivos médicos

1.4.1

Dispositivos médicos da Brainlab

Informações básicas
O Hardware Estereotático RT/RS é compatível com os seguintes dispositivos médicos da
Brainlab:

Localizador de TC/Raios X
Tipos de localizador

Dispositivos compatíveis
Anel Estereotático

Localizador de TC/Raios X
Sistema de Máscara Estereotática
Localizador de TC/Raios X e Localizador
de TC/Raios X para Anel de Cabeça Lek- BrainSCAN, iPlan RT Dose, iPlan RT Image
sell

Posicionador de Alvo
Tipos de posicionador de alvo

Dispositivos compatíveis
Anel Estereotático

Posicionador de Alvo Estereotático
Sistema de Máscara Estereotática
Posicionador de Alvo Estereotático e Posicionador de Alvo para Anel Estereotáti- BrainSCAN, iPlan RT Dose, iPlan RT Image
co Leksell

Anel Estereotático
Dispositivos compatíveis
Posicionador de Alvo Estereotático
Localizador de TC/Raios X
Adaptador de Posicionador de Anel Estereotático Brainlab
Pinos de fixação multiuso da Brainlab
Adaptador de Posicionador de Anel Estereotático Brainlab (para Mesa Elekta)

Pinos de fixação multiuso da Brainlab
Dispositivos compatíveis
Anel Estereotático

Sistema de Máscara Estereotática
Dispositivos compatíveis
Posicionador de Alvo Estereotático
Localizador de TC/Raios X
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Dispositivos compatíveis
Adaptador de Posicionador de Anel Estereotático Brainlab
Conjunto de máscaras para um paciente
Suporte de Maxila para o sistema de máscara
Adaptador de Posicionador de Anel Estereotático Brainlab (para Mesa Elekta)

Posicionador de anel estereotático
Dispositivos compatíveis
Adaptador de Posicionador de Anel Estereotático Brainlab
Adaptador de Posicionador de Anel Estereotático Brainlab (para Mesa Elekta)
Adaptador de Posicionador de Anel Estereotático Radionics
Adaptador de Posicionador de Anel Estereotático Leksell
Adaptador para Tampo de Mesa para Aquisição de Imagens
Fantoma ponteiro para anéis estereotáticos de outros fabricantes

Posicionador de anel estereotático sem ajuste
Dispositivos compatíveis
Adaptador de Posicionador de Anel Estereotático Brainlab
Adaptador de Posicionador de Anel Estereotático Brainlab (para Mesa Elekta)
Adaptador de Posicionador de Anel Estereotático Radionics
Adaptador de Posicionador de Anel Estereotático Leksell
Adaptador para Tampo de Mesa para Aquisição de Imagens
Fantoma ponteiro para anéis estereotáticos de outros fabricantes

Adaptador de posicionador de anel estereotático
Tipos de adaptadores de posicionador Dispositivos compatíveis
de anel estereotático
Todos os tipos

Posicionador de anel estereotático

Todos os tipos

Posicionador de anel estereotático sem ajuste
Anel Estereotático

Anel Estereotático Brainlab, Anel Estereotático Brainlab (para Mesa Elekta)*

Sistema de Máscara Estereotática
Fantoma Ponteiro para Anel Estereotático Brainlab

*Para a mesa Elekta com folga restrita do isocentro.

Suporte de colimador

14

Tipos de suporte de colimador

Dispositivos compatíveis

Varian sem MLC
Varian com MLC
Siemens com conector codificado

Colimador cônico
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Tipos de suporte de colimador

Dispositivos compatíveis

Varian sem MLC

Suporte para filme Varian sem MLC

Varian com MLC

Suporte para filme Varian com MLC

Siemens com conector codificado

Suporte para filme Siemens

Conjunto de colimadores cônicos
Dispositivos compatíveis
Suporte de colimador (todos)

Fantoma ponteiro
Tipos de fantoma ponteiro

Dispositivos compatíveis
Adaptador de Posicionador de Anel Estereotático
Brainlab

Anel Estereotático Brainlab
Adaptador de Posicionador de Anel Estereotático
Brainlab (para Mesa Elekta)
Anel estereotático de outros fabricantes

Adaptador de posicionador de anel estereotático (todos os tipos)

Tipos de suporte para filme

Dispositivos compatíveis

Varian sem MLC

Suporte de colimador Varian sem MLC

Varian com MLC

Suporte de colimador Varian com MLC

Siemens

Suporte de colimador Siemens com conector codificado

Suporte para filme

Outros dispositivos da Brainlab
Somente dispositivos e peças de reposição especificados pela Brainlab podem ser
utilizados com estes dispositivos médicos. A utilização de dispositivos e peças de
reposição não autorizados pode ter efeitos adversos na segurança e/ou eficácia dos
dispositivos médicos e colocar em risco a segurança do paciente, do usuário e/ou do
ambiente.
Os componentes do sistema Hardware Estereotático RT/RS somente devem ser utilizados
em conjunto com um sistema de planejamento de tratamento da Brainlab.
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1.4.2

Dispositivos médicos de outros fabricantes

Localizador de TC/Raios X
Tipos de localizador

Modelo

Fabricante

Localizador de TC/Raios X

Adaptador BRW-HR e
UCHR-AP para anel estereotático UCHR

Radionics (Integra Radionics, Inc.)
Burlington, MA, EUA

Localizador de TC/Raios X
para Leksell

G-Frame Headring

Elekta AB, Stockholm, Suécia

Modelo

Fabricante

Posicionador de Alvo Estereotático

Adaptador BRW-HR e
UCHR-AP para anel estereotático UCHR

Radionics (Integra Radionics, Inc.)
Burlington, MA, EUA

Posicionador de Alvo para
Anel Estereotático Leksell

G-Frame Headring

Elekta AB, Stockholm, Suécia

Posicionador de Alvo
Tipos de posicionador de
alvo

Pinos de fixação multiuso Radionics
Dispositivos compatíveis

Fabricante

BRW-HR

Radionics (Integra Radionics, Inc.) Burlington, MA,
EUA

Sistema de Máscara Estereotática
Dispositivos compatíveis

Fabricante

Localizador Radionics BRW-LF

Radionics (Integra Radionics, Inc.) Burlington, MA,
EUA

Dispositivos compatíveis

Fabricante

Localizador Radionics BRW-LF

Radionics (Integra Radionics, Inc.) Burlington, MA,
EUA

Anel Estereotático

Posicionador de anel estereotático
Tipos de Posicionado- Tampos de mesa compatíveis
res de Anel Estereotático Brainlab

Fabricante

Tampo de mesa Varian Exact
Tampo de Mesa para
Aquisição de Imagens
Brainlab / Varian Exact

16

Tampo de mesa Varian IGRT com Interface de Extremidade Cranial do Varian
IGRT Revisão 2008 ou mais recente

Varian Oncology Systems,
Palo Alto, CA, EUA
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Tipos de Posicionado- Tampos de mesa compatíveis
res de Anel Estereotático Brainlab

Fabricante

Tampo de Mesa iBEAM com Adaptador
de Mesa iBEAM
Tampo de Mesa iBEAM evo com Adaptador de Mesa iBEAM evo

Medical Intelligence, Alemanha

Tampo de Mesa Connexion com Módulo
de Cabeça e Pescoço Connexion
(P10105-213)
kVue IGRT Couch Top com kVue Universal Tip Extension
WFR-Aquaplast/Q-Fix SysQuantum Couch Top com Quantum Uni- tems, Nova Jersey, EUA
versal Tip Extension
Módulo de tratamento estereotático CIVCIVCO Medical Systems,
CO Mastercouch (MC STERM), Revisão
Kalona, EUA
Fev. 2009 ou mais recente
CIVCO MTIL3015 Siemens TT-M Tabletop Revisão Nov. 2010 ou mais recente

CIVCO Medical Solutions,
Kalona, EUA

CIVCO MTIL3010 e MTIL3005 (usado
para Pedestal Siemens ZXT) Revisão
Nov. 2010 ou mais recente

CIVCO Medical Systems,
Kalona, EUA

CIVCO MTIL6610 e MTIL6667 (Universal Couch Top Varian Interface) Revisão
Nov. 2010 ou mais recente

CIVCO Medical Systems,
Kalona, EUA

CIVCO MTIL6612 (Universal Couch Top
One Piece Varian Interface) Revisão
Nov. 2010 ou mais recente

CIVCO Medical Systems,
Kalona, EUA

Tampo de Mesa Varian ETR

Varian Oncology Systems,
Palo Alto, CA, EUA

Tampo de Mesa Siemens ZXT

Siemens Medical Systems,
Inc, Oncology Care Systems, Concord, EUA

Tampo de mesa em fibra de carbono
AK550 IGRT

Aktina Medical, Nova York,
EUA

Siemens ZXT em fibra
de carbono

Tampo de mesa em fibra de carbono
Siemens ZXT

Siemens TT-S

Tampo de Mesa Siemens TT-S

Siemens Medical Systems,
Inc, Oncology Care Systems, Concord, EUA

Elekta/Philips RAM

Tampo de Mesa Elekta/Philips RAM

Varian ETR

Siemens ZXT

Elekta AB, Stockholm,
Suécia

Posicionador de anel estereotático sem ajuste
Tipos de Posicionadores de Anel Estereotático sem Ajuste
da Brainlab

Tampos de mesa compatíveis

Fabricante

Tampo de mesa Varian Exact
Tampo de Mesa para
Aquisição de Imagens
Brainlab / Varian Exact

Tampo de mesa Varian IGRT com Interface de Extremidade Cranial do Varian
IGRT Revisão 2008 ou mais recente
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Tipos de Posicionadores de Anel Estereotático sem Ajuste
da Brainlab

Tampos de mesa compatíveis

Fabricante

Tampo de Mesa iBEAM com Adaptador
de Mesa iBEAM
Tampo de Mesa iBEAM evo com AdaptaMedical Intelligence, Aledor de Mesa iBEAM evo
manha
Tampo de Mesa Connexion com Módulo
de Cabeça e Pescoço Connexion
(P10105-213)
kVue IGRT Couch Top com kVue Universal Tip Extension
WFR-Aquaplast/Q-Fix SysQuantum Couch Top com Quantum Uni- tems, Nova Jersey, EUA
versal Tip Extension
Módulo de tratamento estereotático CIVCO Mastercouch (MC STERM), Revisão
Fev. 2009 ou mais recente

CIVCO Medical Systems,
Kalona, EUA

CIVCO MTIL3015 Siemens TT-M Tabletop Revisão Nov. 2010 ou mais recente

CIVCO Medical Solutions,
Kalona, EUA

CIVCO MTIL3010 e MTIL3005 (usado
para Pedestal Siemens ZXT) Revisão
Nov. 2010 ou mais recente

CIVCO Medical Systems,
Kalona, EUA

CIVCO MTIL6610 e MTIL6667 (Universal
CIVCO Medical Systems,
Couch Top Varian Interface) Revisão
Kalona, EUA
Nov. 2010 ou mais recente
CIVCO MTIL6612 (Universal Couch Top
CIVCO Medical Systems,
One Piece Varian Interface) Revisão Nov.
Kalona, EUA
2010 ou mais recente
Varian ETR

Tampo de Mesa Varian ETR

Varian Oncology Systems,
Palo Alto, CA, EUA

Tampo de Mesa Siemens ZXT

Siemens Medical Systems,
Inc, Oncology Care Systems, Concord, EUA

Tampo de mesa em fibra de carbono
AK550 IGRT

Aktina Medical, Nova York,
EUA

Tampo de Mesa Elekta/Philips RAM

Elekta AB, Stockholm, Suécia

Siemens ZXT

Elekta/Philips RAM

Adaptador de posicionador de anel estereotático
Tipos de adaptado- Dispositivos compatíveis
res de posicionador de anel estereotático da Brainlab
Anel Estereotático
Radionics
Anel Estereotático
Anel Estereotático
Leksell

18

Modelo

Fabricante

BRW-HR (e anéis
estereotáticos compatíveis)

Radionics (Integra Radionics, Inc.) Burlington, MA,
EUA

G-Frame

Elekta AB, Stockholm, Suécia
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Suporte de colimador
Tipos de suporte de
colimador
Varian sem MLC

Tipos de Linacs compatíveis
Varian sem MLC (Clinacs Varian com
Encaixe para Bandeja Tipo III)
Varian com MLC (Clinacs Varian com
Encaixe para Bandeja Tipo III)

Varian com MLC

Siemens com conector
codificado

Fabricante

Varian Oncology Systems,
Palo Alto, CA, EUA

Novalis Tx
TrueBeam
• Siemens PRIMUS com MLC 3D
(58MLC)
• Siemens PRIMUS com MLC OPTIFOCUS (82MLC)
• Siemens ONCOR com MLC 3D
(58MLC)
• Siemens ONCOR com MLC OPTIFOCUS (82MLC)
• Siemens ONCOR com MLC 160
• Siemens Artiste
OBSERVAÇÃO: requer o Software para
Console LINAC Versão 12.0 ou mais recente, e o Sistema R&V Syngo RT Therapist 4.2 ou mais recente.

Siemens Medical Systems,
Inc, Oncology Care Systems, Concord, EUA

Outros dispositivos não fabricados pela Brainlab
Dispositivos médicos de outros fabricantes somente poderão ser usados com estes
dispositivos médicos se especificados pela Brainlab. A utilização de dispositivos médicos
não permitidos pode ter efeitos adversos na segurança e/ou eficácia destes equipamentos
e colocar a segurança do paciente, usuário e/ou ambiente em risco.
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1.5

Treinamento e documentação

1.5.1

Treinamento

Treinamento Brainlab
De forma a assegurar uma utilização segura e apropriada do sistema, a Brainlab recomenda que,
antes de utilizar o sistema pela primeira vez, todos os usuários participem de um programa de
treinamento extensivo, administrado por um representante da Brainlab.

Suporte supervisionado
• Após a simulação bem-sucedida de um número suficiente de procedimentos completos e após
um rigoroso exame de controle de qualidade, o sistema poderá ser utilizado em determinados
tratamentos.
• Esses tratamentos deverão ser acompanhados por um representante da Brainlab para
eventual orientação e supervisão do pessoal médico.
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1.5.2

Documentação

Leitura dos manuais do usuário
O tratamento bem-sucedido e seguro utilizando hardware estereotático requer um planejamento
cuidadoso dos procedimentos.
Por esse motivo, é importante que:
• Os usuários leiam com atenção os manuais do usuário correspondentes antes de utilizar o
sistema
• Estes manuais do usuário se encontrem sempre em local acessível

Guias do usuário disponíveis
Manual do Usuário

Descrição

Manual do Usuário Clínico
do iPlan Dose

Instruções detalhadas sobre o uso do respectivo sistema de plaManual do Usuário do Soft- nejamento de tratamento da Brainlab
ware BrainSCAN
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2

VISÃO GERAL DO
HARDWARE

2.1

Posicionador de anel estereotático Brainlab

2.1.1

Preparando e manuseando posicionadores de anel estereotático

Visão geral
Os posicionadores de anel estereotático da Brainlab possibilitam a imobilização e o
posicionamento preciso da cabeça do paciente. São montados no tampo de mesa. Existem três
tipos básicos de posicionador de anel estereotático:
Posicionador de anel estereotático compatível com...

Instruções de montagem

• Siemens ZXT
• Elekta/Philips RAM
• Varian ETR

Página 26

• Siemens ZXT em fibra de carbono

Página 27

• Tampo de Mesa para Aquisição de Imagens Brainlab / Varian
Exact
• Siemens TT-S

Página 28

Antes de começar
Para garantir a utilização segura do posicionador de anel estereotático, tome as seguintes
medidas antes do uso:
• Use os botões rotativos (X, Y, Z, T) para colocar o posicionador de anel estereotático na
posição zero (0°)
• Remova todos os acessórios (fantoma ponteiro, etc.)
• Certifique-se de que todos os ajustes (X, Y, Z, T) estejam operando sem resistência e
funcionando suavemente, com pouca ou nenhuma folga

Importante
Para todos os modelos de posicionador de anel estereotático e posicionador de anel
estereotático sem ajuste, aplica-se o seguinte:
A carga máxima para todos os posicionadores de anel estereotático é de 25 kg.

Sempre que montar o posicionador de anel estereotático, tente removê-lo (sem soltar a
fixação) para verificar se está firmemente travado.
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Para evitar ferimentos ao montar o posicionador de anel estereotático à mesa ou ao
adaptador, não segure o posicionador ao longo da interface interna de fixação.

Características comuns dos posicionadores de anel estereotático

⑦

⑩
⑥

⑧
⑨
②
⑤

④

③

①

Figura 1
Nº

Componente
①

Alavanca de fixação nos trilhos laterais da mesa (um sob o suporte e outro na lateral)

②

Ajuste T da inclinação da mesa, Inclinação

③

Botão rotativo X (transversal)

④

Botão rotativo Y (sagital)

⑤

Botão rotativo Z (longitudinal)

⑥

Furos de fixação do adaptador do posicionador de anel estereotático

⑦

Pontos de inserção para fixação do Fantoma Ponteiro (para anéis estereotáticos de
outros fabricantes)

⑧

Trava do ajuste X, Y

⑨

Trava do ajuste Z

⑩

Suporte do trilho lateral

Informações de garantia
A garantia do posicionador de anel estereotático (para utilização em condições normais de
operação) é de um ano.
OBSERVAÇÃO: a Brainlab não se responsabiliza por danos resultantes de uso incorreto,
instalação incorreta, acidentes ou da conexão a dispositivos ou acessórios não aprovados pela
Brainlab.
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Ajustando o posicionador de anel estereotático

①
Figura 2
Ao usar o posicionador de anel estereotático, siga estas etapas durante o ajuste:
Etapas
1.

Libere cada uma das travas ①, girando-as um quarto de volta.

2.

Ajuste os eixos X, Y e Z do posicionador de anel estereotático usando os botões rotativos. Consulte a página 23.

3.

Reaperte as travas. Isso evita alteração do ajuste e proporciona estabilidade adicional de
posicionamento.
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2.1.2

Tampos de mesa Siemens ZXT, Elekta/Philips RAM e Varian ETR

Fixando o posicionador de anel estereotático

①
Figura 3
Etapas
1.

Certifique-se de que nenhum acessório esteja obstruindo a colocação do suporte do
trilho lateral.

2.

Solte as alavancas de fixação do trilho ①.

3.

Deslize o posicionador de anel estereotático pelos trilhos laterais da mesa.

4.

Aperte as alavancas de fixação dos trilhos laterais da mesa, primeiro a inferior e depois a superior. Isso assegura que o posicionador de anel estereotático fique sempre
fixado na mesma posição.

Removendo o posicionador de anel estereotático
Para remover o suporte da mesa, solte as alavancas de fixação e retire o posicionador de anel
estereotático.
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2.1.3

Tampo de mesa em fibra de carbono Siemens ZXT

Fixando o posicionador de anel estereotático

②
①

③
Figura 4
Etapas
1.

Solte as alavancas de fixação ① inferior e superior, em aproximadamente 2 mm.

2.

Gire os blocos inferiores ② completamente para fora.

3.

Abaixe o posicionador de anel estereotático nos trilhos laterais da mesa ③. Os entalhes do posicionador de anel estereotático devem se encaixar diretamente sobre os
trilhos laterais.

4.

Gire os blocos inferiores ② para dentro até que se encaixem firmemente nos trilhos
laterais.

5.

Reaperte as alavancas de fixação ① inferior e superior.

Removendo o posicionador de anel estereotático
Para remover o posicionador de anel estereotático:
• Afrouxe as alavancas de fixação inferior e superior em aproximadamente 2 mm e gire os
blocos inferiores completamente para fora.
• Remova o posicionador de anel estereotático.
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2.1.4

Tampos de mesa Varian Exact e Siemens TT-S

Visão geral
A principal diferença entre o posicionador de anel estereotático para Tampo de Mesa para
Aquisição de Imagens Brainlab/Varian Exact (Figura 5, esquerda) e o posicionador de anel
estereotático para Siemens TT-S (Figura 5, direita) é que o último não possui parafusos de
fixação. Além disso, o Posicionador de anel estereotático para Siemens TT-S é mais
compacto e um pouco menor.
OBSERVAÇÃO: os dois parafusos de fixação do Posicionador de anel estereotático para
Tampo de Mesa para Aquisição de Imagens Brainlab / Varian Exact somente são necessários
quando o Posicionador de anel estereotático é utilizado com o Adaptador de Mesa para Tampo
de Mesa para Aquisição de Imagens. Caso contrário, devem ser removidos.

①

②

③

Figura 5
Nº

Componente
①

Parafusos de fixação

②

Indicador de estado

③

Mecanismo de trava

Mecanismo de trava
O posicionador de anel estereotático somente poderá ser usado para tratamento se o
indicador de estado estiver completamente verde, ou seja, se o mecanismo automático de
trava estiver totalmente engatado.
Mantenha os dedos afastados do mecanismo de trava.
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Fixando o posicionador de anel estereotático

④
③
Figura 6
Etapas
1.

Certifique-se de que o indicador de estado (②, Figura 5) esteja vermelho.

2.

Abaixe a parte de trás do posicionador de anel estereotático nos ganchos (③, Figura
6) da mesa.

3.

Abaixe o posicionador de anel estereotático até que fique apoiado na mesa, completamente nivelado. O parafuso de trava ④ engatará automaticamente e firmará a fixação.
O indicador de estado deverá ficar verde.

Removendo o posicionador de anel estereotático

⑤

Figura 7
Etapas
1.

Pressione e segure o botão ⑤ na lateral do posicionador de anel estereotático para
desengatar o mecanismo automático de trava.

2.

Ainda segurando o botão, incline o fundo do posicionador de anel estereotático para
longe da mesa.

3.

Solte o botão e levante o posicionador de anel estereotático da mesa.
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2.1.5

Posicionador de anel estereotático sem ajuste

Visão geral
O posicionador de anel estereotático sem ajuste pode ser usado como alternativa para o
posicionador de anel estereotático normal. Ele não permite o posicionamento do paciente e isso
deve ser feito usando o mecanismo da mesa.

Figura 8

Montando o posicionador de anel estereotático sem ajuste
O posicionador de anel estereotático sem ajuste é montado da mesma forma que o posicionador
de anel estereotático normal (página 26 a 28).
Para evitar ferimentos ao montar o posicionador de anel estereotático sem ajuste à mesa
ou ao adaptador da mesa, não segure o posicionador sem ajuste ao longo da interface
interna de fixação.
A carga máxima permitida é de 25 kg.

Depois de montar o posicionador de anel estereotático sem ajuste, tente removê-lo sem
soltar o mecanismo de trava, para verificar se está firmemente posicionado.

Observações para a versão “Tampo de Mesa para Aquisição de Imagens / Varian Exact”
O posicionador de anel estereotático sem ajuste somente poderá ser usado para
tratamento se o indicador de estado estiver completamente verde, ou seja, se o
mecanismo automático de trava estiver totalmente engatado.
Mantenha os dedos afastados do mecanismo de trava.

30

Manual do Usuário de Hardware Rev. 4.9 Hardware Estereotático RT/RS

VISÃO GERAL DO HARDWARE

2.2

Adaptadores de posicionador de anel
estereotático

2.2.1

Tipos de adaptadores de posicionador de anel estereotático

Visão geral
A Brainlab fornece adaptadores de posicionador de anel estereotático especiais para diversos
anéis estereotáticos. Esses adaptadores são fixados nos furos de fixação do posicionador de
anel estereotático. (Consulte a página 24.)

Tipos de adaptadores de posicionador de anel estereotático

①

②

④

③

⑤

Figura 9
Nº

Componente
①

Adaptador de Posicionador de Anel Estereotático Brainlab

②

Adaptador de Posicionador de Anel Estereotático Radionics

③

Adaptador de Posicionador de Anel Estereotático Leksell

④

Parafuso para ajuste de inclinação

⑤

Adaptador de Posicionador de Anel Estereotático Brainlab (para Mesa Elekta)

Parafuso para ajuste de inclinação
A inclinação ④ somente poderá ser ajustada depois que os parafusos de montagem forem
soltos.
OBSERVAÇÃO: certifique-se de que o adaptador do posicionador esteja montado de forma
correta e firme no posicionador de anel estereotático, de forma que não possa ser removido
acidentalmente durante o tratamento.
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2.2.2

Adaptadores de posicionador de anel estereotático: Modelos de Anel
Estereotático Brainlab

Visão geral
Quando a mesa Elekta for usada, escolha o adaptador do posicionador de anel estereotático de
acordo com o local da lesão. Os seguintes adaptadores de posicionadores de anel estereotático
(consulte a Página 31) estão disponíveis para utilização com a mesa Elekta:
• Adaptador de Posicionador de Anel Estereotático Brainlab para lesões na parte inferior da
cabeça, entre +30 mm e +110 mm na direção do crânio. Esse adaptador se estende ainda
mais na direção longitudinal para compensar o movimento limitado da mesa.
• Adaptador de Posicionador de Anel Estereotático Brainlab (para mesa Elekta) para
lesões na parte superior da cabeça, entre -50 mm e +30 mm na direção do crânio. Esse
adaptador desloca a área de tratamento em 11,5 cm na direção do crânio (se a mesa Elekta já
tiver sido movida completamente no sentido da extremidade caudal).
OBSERVAÇÃO: os valores são lidos a partir da coordenada vertical do Posicionador de Alvo
Estereotático.

Áreas de tratamento

③

①

②

Figura 10
A figura acima mostra as áreas de tratamento ③ usando o Adaptador de Posicionador de Anel
Estereotático Brainlab ① e o Adaptador de Posicionador de Anel Estereotático Brainlab
(para mesa Elekta) ②.
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2.3

Suporte de colimador

2.3.1

Visão geral

Informações básicas
O Suporte de Colimador, juntamente com uma variedade de colimadores cônicos, complementa
os colimadores primários X-Y internos do Linac para moldar o feixe com grandes gradientes de
dosagem para tratamentos de radiocirurgia e radioterapia estereotática.

Componentes (Mostrado: Suporte para Linacs Varian)

⑤

④
③

③

②
①

Figura 11
Nº

Componente
①

Colimador

②

Anel de fixação

③

Parafusos de fixação

④

Gabinete

⑤

Aba frontal
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2.3.2

Montando o suporte de colimador

Informações básicas
O suporte de colimador deve ser usado apenas com o LINAC específico para o qual foi aceito.
Nunca troque o suporte de colimador enquanto houver uma pessoa sob o suporte.

Depois de instalar o suporte de colimador no Linac, não realize nenhuma modificação no
acelerador que possa alterar a distância entre a fonte e o suporte de colimador.

Montando o suporte de colimador (Siemens/Varian)
Etapas
1.

Posicione o gantry em 90° (270°) (de acordo com a escala da norma IEC 61217).

2.

Gire o colimador do Linac, de forma que a abertura da bandeja de acessórios aponte
para cima, em ângulo de 225° (45°) (de acordo com a escala da norma IEC 61217).

3.

Solte os dois parafusos de fixação (③, Figura 11).

4.

Insira o suporte de colimador totalmente na abertura da bandeja de acessórios. Certifique-se de que a aba frontal do parafuso ⑤ esteja apontando para fora quando o suporte de colimador for inserido.
Essa é a única forma possível de inserir o suporte de colimador.

5.

Certifique-se de que o mecanismo de trava de acessório no Linac esteja engatado.
Consulte o manual do fabricante do Linac para obter informações adicionais sobre a
colocação/remoção de acessórios.

6.

• Com os parafusos de fixação soltos, tente remover cuidadosamente o suporte de
colimador da bandeja de acessórios.
• As travas devem funcionar efetivamente de forma que a remoção não seja possível.

7.

Quando tiver certeza de que o mecanismo de trava dos acessórios do Linac está adequadamente engatado, aperte firmemente os dois parafusos de fixação com a mão.

Informações adicionais
Consulte o manual do fabricante do Linac para obter informações adicionais sobre a colocação/
remoção de acessórios. A placa-base do suporte de colimador varia conforme o fabricante do
Linac, assim como o mecanismo de trava.
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2.3.3

Removendo o suporte de colimador

Informações básicas
Nunca troque o suporte de colimador enquanto houver uma pessoa sob o suporte.

Removendo o suporte de colimador (Siemens/Varian)
Etapas
1.

Posicione o gantry em 0°/180° (de acordo com a escala da norma IEC 61217).

2.

Remova o colimador cônico (consulte a Página 43).

3.

Gire o colimador do Linac de forma que a abertura da bandeja de acessórios aponte
na sua direção.

4.

Solte os dois parafusos de fixação (③, Figura 11).

5.

Certifique-se de que o mecanismo de trava de acessório do Linac esteja liberado.

6.

Deslize totalmente o suporte de colimador para fora da abertura da bandeja de acessórios e remova-o.

Informações adicionais
Consulte o manual do fabricante do Linac para obter informações adicionais sobre a colocação/
remoção de acessórios. A placa-base do suporte de colimador varia conforme o fabricante do
Linac, assim como o mecanismo de trava.
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2.3.4

Suporte de colimador Siemens com conector codificado

Informações Gerais
O suporte de colimador Siemens com conector codificado suporta o código de acessório Siemens
ST5VAR. O campo do colimador X-Y do Linac é restrito ao máximo de 5,3 cm x 5,3 cm.

Componentes

②

①

③

④

⑤

⑥

Figura 12
Nº
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Componente

①

Colimador

②

Anel de fixação

③

Gabinete

④

Parafusos de fixação

⑤

Canto chanfrado

⑥

Conector codificado
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Conector codificado
Conforme mostrado na Figura 13, o conector codificado contém quatro resistores integrados que
geram o código Siemens ST5VAR no console do Linac.

Figura 13
O Software para Console LINAC deve ter a capacidade de suportar o código “ST5VAR” que
permite que os colimadores primários sejam configurados para um tamanho de campo
máximo de 5,3 cm x 5,3 cm.

Tabela de compatibilidade
Somente use os Suportes de Colimador Siemens com conector codificado em Linacs que
atendem todos os requisitos listados na tabela de compatibilidade mostrada a seguir.
Suporte de colimador Siemens com conector codificado (BL Art. No: 40500-10B) requer:
Requisito

Especificação

Software para Console LINAC

Versão 12.0 ou mais recente

Sistema Record and Verify

Syngo RT Therapist 4.2 ou mais recente
• Siemens PRIMUS com MLC 3D (58MLC)
• Siemens PRIMUS com MLC OPTIFOCUS (82MLC)
• Siemens ONCOR com MLC 3D (58MLC)
• Siemens ONCOR com MLC OPTIFOCUS (82MLC)
• Siemens ONCOR com MLC 160
• Siemens Artiste

Tipos de Linacs

Fabricante

Siemens AG
Wittelsbacherplatz 2
Muenchen, Germany

Configurações
Durante a instalação, as seguintes configurações devem ser efetuadas pelo especialista de
suporte, para assegurar o funcionamento correto do suporte de colimador Siemens com conector
codificado.

Manual do Usuário de Hardware Rev. 4.9 Hardware Estereotático RT/RS

37

Suporte de colimador

• No sistema Beam Profile Editor/Physics Administration, a sequência Cone ID Format String
deve ser configurada como ST5VAR, para assegurar que este código seja sempre enviado
para tratamentos com cone circular.
• No arquivo da Plataforma de Exportação do iPlan RT Dose, a definição do arco circular deve
ser configurada como Block.
Não utilize o suporte de colimador se ele estiver total ou parcialmente danificado ou
deformado.
Assegure que o conector codificado não entre em contato com umidade ou fluidos, pois as
peças eletrônicas podem ser destruídas ou danificadas.
O suporte de colimador Siemens com conector codificado é classificado como IPX0, de acordo
com a norma IEC 60529.

Como montar o suporte de colimador
Etapas
1.

Posicione o gantry em 90° (270°) (de acordo com a escala da norma IEC 61217).

2.

Gire o colimador do Linac, de forma que a abertura da bandeja de acessórios aponte para cima, em ângulo de 225° (45°) (de acordo com a escala da norma IEC 61217).

3.

Desparafuse os dois parafusos de fixação ④ de forma que não se projetem para fora.

4.

Insira o suporte de colimador totalmente na abertura da bandeja de acessórios. Certifique-se de que o lado com cantos chanfrados seja inserido primeiro. Essa é a única forma
possível de fixar o suporte de colimador com firmeza.

5.

Certifique-se de que o mecanismo de trava de acessório no Linac esteja engatado. Consulte o manual do fabricante do Linac para obter informações adicionais sobre a colocação/remoção de acessórios.

6.

Com os parafusos de fixação soltos, tente remover cuidadosamente o suporte de colimador do suporte de acessórios. As travas devem funcionar efetivamente de forma que a
remoção não seja possível.

7.

Quando tiver certeza de que o mecanismo de trava dos acessórios do Linac está adequadamente engatado, empurre o Colimador totalmente para baixo novamente e aperte
manualmente, com firmeza, os dois parafusos de fixação.

Observações sobre segurança
Nunca troque o suporte de colimador enquanto houver uma pessoa sob o suporte.

Quando utilizar o suporte de colimador Siemens com conector codificado, utilize um
Colimador Cônico com diâmetro máximo de 45 mm de tamanho de campo para o
tratamento.
Depois de instalar o suporte de colimador no Linac, não realize nenhuma modificação no
acelerador que possa alterar a distância entre a fonte e o suporte de colimador.
Para cada campo de tratamento, assegure que o colimador cônico correto pretendido,
conforme especificado no relatório impresso de parâmetros de tratamento, esteja
realmente montado no suporte de colimador.
Antes de cada tratamento, assegure que o conector codificado do suporte de colimador
seja detectado corretamente. O código Siemens “ST5VAR” deve ser detectado.
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Antes de cada campo de tratamento, sempre assegure que as configurações corretas
foram definidas para os colimadores do Linac, de acordo com o Plano de Tratamento.
Cada modificação/atualização ou alteração no Software para Console LINAC, no sistema
R&V ou em qualquer outro componente do sistema do Linac, que possa afetar a
codificação do Linac, requer uma verificação minuciosa da correta função/detecção do
conector codificado.
Esteja ciente de que a detecção do código “ST5VAR” não inclui uma verificação ou
detecção do Colimador Cônico.
Se for necessário remover o conector codificado devido à insuficiência de requisitos do
sistema, não haverá nenhuma restrição automática do campo do colimador primário.

Como desmontar o suporte de colimador
Etapas
1.

Posicione o gantry em 0°/180° (de acordo com a escala da norma IEC 61217).

2.

Remova o colimador cônico (consulte a página 43).

3.

Gire o colimador do Linac de forma que a abertura da bandeja de acessórios aponte na
sua direção.

4.

Solte os dois parafusos de fixação ④.

5.

Certifique-se de que o mecanismo de trava de acessório do Linac esteja liberado.

6.

Deslize totalmente o suporte de colimador para fora da abertura da bandeja de acessórios e remova-o.
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2.3.5

Etiquetas de outros fabricantes no suporte de colimador Brainlab

Informações Gerais
A Brainlab autorizou a colocação de etiquetas no suporte de colimador Brainlab por usuários e
fabricantes de aceleradores lineares. A Brainlab garante que os termos da garantia de serviço da
Brainlab, onde aplicável, não serão afetados se as instruções abaixo forem seguidas.

Fixando etiquetas
Essas etiquetas somente podem ser fixadas na área indicada na Figura 14:

Figura 14

Observações sobre segurança
A etiqueta somente pode ser fixada na área especificada do suporte de colimador.

Assegure que a etiqueta aplicada não prejudique a fixação segura e firme do suporte de
colimador no Linac.
A superfície do suporte de colimador Brainlab é niquelada. Se a fixação da etiqueta exigir
uma preparação especial da superfície, certifique-se de utilizar um agente de limpeza
adequado.
A Brainlab não assume a responsabilidade pelo funcionamento correto de um Sistema de
Identificação de Acessórios de Linacs de outros fabricantes.
A Brainlab se exime de qualquer obrigatoriedade resultante de incompatibilidade entre a etiqueta
do cliente ou de outro fabricante e o suporte de colimador Brainlab.
Para obter mais informações relacionadas a um Sistema de Identificação de Acessórios de
Linacs de outro fabricante, entre em contato diretamente com o fabricante.
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2.3.6

Usando colimadores cônicos

Informações básicas
Nunca troque o colimador enquanto houver uma pessoa sob o suporte de colimador.

Componentes

①

②

④

③
Figura 15

Nº

Componente
①

Sinal de instalação

②

Pino de segurança

③

Sinal de encaixe

④

Aba
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Tamanho do campo circular
O código ① gravado no colimador especifica o diâmetro do campo circular (mm) no isocentro.

①

Figura 16

Como fixar o colimador
A Brainlab recomenda que o gantry seja posicionado em 180° (de acordo com a escala da norma
IEC 61217).
Etapas
Alinhe o colimador com o suporte. As linhas azuis nos dois componentes devem ficar
alinhadas.

1.

Insira o colimador até o final no suporte e gire-o no sentido horário até que o pino de
segurança se encaixe no lugar.

2.

Parafuse firmemente o anel de fixação (②, Figura 11).

3.
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Como remover o colimador
A Brainlab recomenda que o gantry seja posicionado em 180° (de acordo com a escala da norma
IEC 61217). Para remover o colimador:
Etapas
1.

Solte o anel de fixação.

2.

Segurando firmemente o colimador, pressione o pino de segurança (④, Figura 15) na
direção de seu centro para abrir o mecanismo de trava.

3.

Gire o colimador no sentido anti-horário e depois puxe-o para fora do suporte.

Seção cruzada do colimador

③

①

②

③

③

Figura 17
Nº

Componente
①

Invólucro de bronze

②

Núcleo de chumbo

Todas as distâncias marcadas com ③ são medidas a partir da fonte de radiação.

Observações sobre segurança
Certifique-se de que o pino de segurança esteja travado antes de recolocar o anel de
fixação. Antes de qualquer tratamento, aplique todos os procedimentos essenciais de
controle de qualidade para certificar-se de que o suporte de colimador está posicionado de
forma apropriada. Consulte a página 89.
Certifique-se de que o pino de segurança esteja encaixado ao remover o anel de fixação.
Somente nessa posição se pode garantir que o colimador está firmemente fixado e que o
anel de fixação pode ser removido sem correr o risco de derrubar o colimador.
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Antes de utilizar o colimador, verifique se ele está fixado com firmeza no suporte de
colimador.
Quando se utiliza colimadores cônicos, os colimadores primários do Linac devem blindar
a radiação de fora do núcleo de chumbo.
Esteja ciente de que a precisão do posicionamento dos colimadores primários do Linac
pode variar em função do tipo de acelerador utilizado.
As posições dos colimadores do Linac usadas durante o tratamento devem ser idênticas
às posições usadas durante as medições de feixe.
Assegure que os colimadores primários do Linac não sobreponham a abertura do
colimador circular.
Para evitar a fuga inadvertida de radiação durante o uso de colimadores cônicos, o
tamanho do colimador do Linac deve ser menor ou igual a 56 x 56 mm² para todos os
Linacs, exceto para o Novalis clássico.
Para cada campo de tratamento, assegure que o colimador cônico correto pretendido
esteja realmente montado no Linac, especialmente se o plano de tratamento contiver
campos de tratamento com diferentes tamanhos de colimadores cônicos.
Antes da aplicação, assegure que todos os acessórios de tratamento, tais como o suporte
de colimador cônico e o colimador cônico do tamanho necessário para o plano de
tratamento, estejam adequadamente instalados na trajetória do feixe. Seus sistemas de
aplicação de tratamento podem não estar preparados para conduzir um intertravamento do
feixe em caso de falta de acessório ou em caso de uso de acessórios incorretos. Consulte
também a documentação fornecida para o Sistema de Planejamento de Tratamento
Brainlab.
Não utilize energia de fótons superior a 25 MV para tratamentos.

Opere o Linac com fótons somente quando estiver utilizando colimadores cônicos.

Diâmetros de colimadores e tamanhos de colimadores
Verifique, por meio de inspeção, se a área fora do núcleo de chumbo blindado dos colimadores
cônicos está totalmente coberta pelos colimadores primários. Há diferenças significativas entre os
modelos e os intervalos das aberturas dos colimadores cônicos. Quando se utilizam colimadores
cônicos da Brainlab, a Brainlab recomenda o uso das configurações de colimadores listadas na
tabela abaixo, para evitar radiação para fora do colimador cônico ou vazamento na borda do
campo resultante de potenciais imprecisões de configuração (alinhamento mecânico do
colimador, posicionamento do colimador e outras tolerâncias). Quando implementadas de forma
apropriada, essas configurações ajudam a manter o tamanho do campo moldado ajustado em
volta do maior colimador cônico.
Colimadores cônicos Brainlab utilizados com todos os Linacs, incluindo Novalis Tx, porém excluindo Novalis
Diâmetro do maior colimador cônico Tamanho recomendado para todos os campos em formaem uso na clínica [mm]
to de colimador para todos os colimadores cônicos [mm²]
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Até 7,5

14 x 14

8

14 x 14

10

16 x 16

12,5

18 x 18
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Colimadores cônicos Brainlab utilizados com todos os Linacs, incluindo Novalis Tx, porém excluindo Novalis
14

20 x 20

15

20 x 20

16

22 x 22

17,5

24 x 24

18

24 x 24

20

26 x 26

22

28 x 28

22,5

28 x 28

24

30 x 30

25

30 x 30

26

32 x 32

27,5

34 x 34

28

34 x 34

30

36 x 36

32

38 x 38

32,5

38 x 38

35

40 x 40

36

42 x 42

37,5

44 x 44

40

46 x 46

42,5

48 x 48

45

50 x 50

50

56 x 56

Verificando o formato do campo do colimador
O formato do campo do colimador deve ser simétrico em relação ao eixo do feixe central e a
posição idêntica do colimador deve ser utilizada para todos os colimadores cônicos. Se pretender
modificar as posições dos colimadores após a aquisição inicial de dados de feixe, determine em
que grau o ajuste das posições dos colimadores requer uma nova medição de perfis de feixe
específicos.
Independentemente do tamanho do formato do campo do colimador em uso, a Brainlab
recomenda utilizar um teste de filme adequado para verificar e documentar a blindagem completa
fora do feixe central pretendido através do colimador cônico.
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2.3.7

Etiquetas de outros fabricantes em Colimadores Brainlab

Informações Gerais
A Brainlab autorizou a colocação de etiquetas nos Colimadores Cônicos Brainlab por usuários e
fabricantes de aceleradores lineares. A Brainlab garante que os termos da garantia de serviço da
Brainlab, onde aplicável, não serão afetados se as instruções abaixo forem seguidas.

Fixando etiquetas
Essas etiquetas somente podem ser fixadas na área indicada na Figura 18.

Figura 18

Observações sobre segurança
A etiqueta aplicada não deve cobrir nenhuma marcação original do Colimador Cônico
Brainlab.
A superfície do Colimador Cônico Brainlab é niquelada. Se a fixação da etiqueta exigir uma
preparação especial da superfície, certifique-se de utilizar um agente de limpeza adequado.
A Brainlab não assume responsabilidade pelo funcionamento correto de Sistemas de
Identificação de Cones de outros fabricantes.
A Brainlab se exime de qualquer obrigatoriedade resultante de incompatibilidade entre a etiqueta
do cliente ou de outro fabricante e o tamanho do Colimador Cônico Brainlab.
A Brainlab exige que os Colimadores Cônicos Brainlab em LINACs Varian sejam utilizados
apenas em combinação com um sistema ou processo de verificação por cone (p.e. Varian
BCCV).
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3

HARDWARE DE
IMOBILIZAÇÃO

3.1

Anel Estereotático

3.1.1

Visão geral

Visão geral
O Anel Estereotático é um sistema de fixação estereotático invasivo. Ele evita o movimento da
cabeça do paciente e diminui a incidência de erros durante o posicionamento do paciente.
Somente um parafuso precisa ser solto para ajustar o anel estereotático à anatomia do paciente.
O Anel Estereotático é um componente de hardware usado para imobilização invasiva do
paciente com maior precisão de posicionamento. Ele é usado para procedimentos de aquisição
de tomografias ou imagens de raios X e também durante tratamentos com radioterapia ou
radiocirurgia de fração única. O anel principal do Anel Estereotático é rigidamente fixado na
cabeça do paciente por pinos de fixação parafusados no crânio.

Figura 19
O Anel Estereotático é usado apenas em tratamentos de fração única. Ele não se aplica a
tratamentos multifração.
Não use o Anel Estereotático em ambientes de RM, PET ou SPECT.

Não use o anel estereotático em pacientes com menos de oito anos de idade.
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3.1.2

Componentes do anel estereotático

Torquímetro
O torquímetro é fornecido para impedir que o usuário aplique um torque acima do desejado nos
pinos de fixação. Ele oferece um método confiável para aplicação de uma força reproduzível e
mensurável à cabeça do paciente. Dois torquímetros estão incluídos no conjunto do anel
estereotático.

①

Figura 20
Nº

Componente
①

Torquímetro

Postes de Anel Estereotático
O anel estereotático inclui quatro postes de fixação em fibra de carbono, otimizados para
estabilidade e aquisição de imagens de diagnóstico sem artefatos. Cada um dos quatro postes é
montado na parte interna do anel estereotático usando o parafuso na parte de baixo. Essa forma
de montagem possibilita o ajuste vertical e angular de cada poste.

①

Figura 21
Nº

Componente
①
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Poste de Anel Estereotático
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Pinos de fixação
Os pinos de fixação reutilizáveis possuem ponta de cerâmica e são autopenetrantes. São
projetados para realização de diagnóstico por imagens de TC sem artefatos.

①

Figura 22
Nº
①

Componente
Pinos de fixação

Os pinos de fixação podem quebrar se for aplicado um torque desigual ou extremo ou se
forem usados menos que quatro pinos.
Não misture os pinos de fixação da Brainlab com pinos de fixação de outras marcas.

Os pinos de fixação devem ser apertados usando um torquímetro ajustado para no
máximo 30 Ncm. Caso contrário, os pinos ou postes podem sofrer danos.
Se um paciente mostrar sinais do Mal de Creutzfeldt-Jakob (CJD) e for tratado usando
pinos de fixação da Brainlab, estes devem ser descartados imediatamente após a cirurgia,
para evitar contaminação microbiológica.

Anel Estereotático
O anel estereotático Brainlab, construído em liga de alumínio, é utilizado para fixação do crânio.

③

①

②

④
Figura 23
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Nº

Componente
①

Orifícios para montagem do localizador ou Posicionador de Alvo Estereotático
(frente do anel estereotático)

②

Travas

③

Peça frontal

④

Parafusos em T para fixação do adaptador do posicionador de anel estereotático (parte de trás do anel estereotático)

Peça frontal do anel estereotático
Uma abertura para a peça frontal ③ pode ser encontrada no lado anterior do anel estereotático.
Possui duas partes: Uma peça reta e uma peça curva. Essas peças possibilitam o acesso às
áreas bucal e nasal para intubação. Se necessário, a peça reta pode ser removida mesmo com o
anel estereotático montado ao paciente.
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3.1.3

Montando os postes de fixação

Componentes de montagem do poste

①

②
③
④

⑦

⑥

⑤

Figura 24
Nº

Componente
①

Fixador de poste

②

Arruela deslizante

③

Parafuso

④

Peça de orientação

⑤

Poste de fixação

⑥

Porca deslizante

⑦

Peça frontal

Como montar os postes
Etapas
1.

2.

3.

Coloque a arruela deslizante ② no parafuso ③ e insira o parafuso no orifício correspondente pelo lado externo do anel estereotático.
Na sequência indicada a seguir, deslize os seguintes itens no parafuso a parir da parte interna do anel: fixação do poste ①, peça de orientação ④, poste ⑤ e porca deslizante ⑥.
OBSERVAÇÃO: instale os postes de fixação curtos na parte posterior do anel estereotático e os longos na parte anterior. Caso contrário, a Brainlab não garantirá a segurança da fixação.
Aperte os parafusos com a chave Allen fornecida.
OBSERVAÇÃO: o afrouxamento dos parafusos permite o ajuste dos postes.
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3.1.4

Ajustando o torquímetro

Visão geral
Ajuste o torquímetro antes de apertar os pinos de fixação. O torque necessário varia de um
paciente para outro.
O mecanismo de trava impede que o usuário aplique um torque aos pinos de fixação maior que o
valor ajustado.
Ajuste o torquímetro para o torque máximo desejado antes de apertar os pinos de fixação.
O valor máximo permitido é de 30 Ncm.
O torquímetro é enviado com um certificado de calibração. A calibração é válida por um ano,
contado a partir do primeiro uso do dispositivo.
Leve também em consideração as instruções e informações de segurança incluídas no manual
de instruções do fabricante do torquímetro.
Se não pretender usar o torquímetro por um longo período de tempo, procure ajustá-lo para o
valor mínimo, a fim de possibilitar o relaxamento das peças internas, tais como a mola. Lembre-se de ajustar o torque antes de utilizá-lo no tratamento de outro paciente.

Torquímetro

①

②

③

④

⑥

⑤

Figura 25
Nº

Componente
①

Anel de travamento

②

Ajustando o anel

③

Escala principal

④

Parafuso de ajuste

⑤

Empunhadura

⑥

Broca com inserto

Como ajustar o torquímetro
Antes de montar o Anel Estereotático na cabeça do paciente, ajuste o torquímetro com o torque
máximo aplicável à cabeça do paciente, realizando as etapas de 1 a 4.
Etapas
1.
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Destrave o torquímetro, girando o anel preto ① na direção oposta à seta gravada.
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Etapas
2.

Ajuste do torquímetro: Segure o cabo g e gire o anel de ajuste ② para o valor desejado.
(Valor da escala principal + Valor da escala do anel de ajuste = Valor do torque) (p.ex., 30
Ncm, Fig. B).

3.

Trave o torquímetro, girando o anel preto ① na direção das setas, até que ele se encaixe. O torquímetro está ajustado de forma apropriada. Gire o torquímetro no sentido horário para evitar a aplicação de um torque maior que o valor ajustado aos Pinos de Fixação.

4.

Finalmente, monte a broca com inserto h que conecta os Pinos de Fixação à ponta do
torquímetro. Certifique-se de inserir totalmente a broca.

OBSERVAÇÃO: se não pretender usar o torquímetro por um longo período, configure o anel de
ajuste como “0 Ncm”. Isso relaxa a força da mola do mecanismo interno.
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3.1.5

Fixando o Anel Estereotático no paciente

Antes de começar
Revise minuciosamente os registros do paciente e os dados de imagem, para assegurar que
nenhuma parte da calota craniana tenha sido removida em cirurgias anteriores.
Os postes podem estar montados no anel estereotático, mas, para evitar ferir o paciente, os
pinos de fixação não devem estar inseridos nesse momento.
O controle de qualidade é uma parte importante de todos os tratamentos e, consequentemente,
deve ser aplicado antes do posicionamento do paciente (consulte a página 89).

Observações sobre o posicionamento e fixação do anel estereotático
• Colocar o paciente sentado pode facilitar a fixação do anel estereotático. O pescoço do
paciente deve ficar em uma posição neutra, virado para a frente. Embora não seja
recomendado, o paciente também pode ficar na posição supino sem rotação enquanto o
cirurgião sustenta a cabeça do paciente. Sob condições de anestesia geral, a última
abordagem ocasionalmente é necessária.
• O anel estereotático normalmente fica em um ângulo de 0 a 10° em relação aos olhos do
paciente, com a borda superior posicionada na altura da ponta do nariz ou ligeiramente abaixo.
A borda superior do anel estereotático deve ficar pelo menos 15 mm abaixo da área-alvo para
garantir acesso adequado da tomografia e da localização do alvo.
• Na parte frontal da cabeça, os pinos geralmente são posicionados nos lados dos seios
paranasais. Durante o ajuste de altura, certifique-se de que os pinos sejam fixados bem acima
das cavidades oculares e abaixo da linha dos cabelos (junção da face com o crânio). Se os
pinos forem colocados em posição muito alta, podem facilmente se deslocar devido à
curvatura do crânio. Os pinos devem ser fixados acima do seio lateral da face para evitar o
deslocamento dos pinos. Adicionalmente, os pinos devem ser colocados na posição medial em
relação à parte lateral das suturas lambdoides.

Avisos: Pinos de fixação
Não use pinos muito longos. Certifique-se de que os pinos de fixação escolhidos permitam
a adaptação do localizador no anel estereotático.
Os pinos de fixação devem ser apertados usando um torquímetro ajustado para no
máximo 30 Ncm. Caso contrário, os pinos ou postes do anel estereotático podem sofrer
danos.
Nenhum pino de fixação deve estar inserido nos postes enquanto o anel estereotático
estiver sendo fixado, pois as pontas extremamente afiadas dos pinos autopenetrantes
poderiam ferir gravemente o paciente.
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Como fixar o anel estereotático

③

①

②

④

Figura 26
Etapas
1.

Posicione o anel estereotático no paciente (sentado) usando a cinta com velcro.

2.

Afrouxe os parafusos de trava dos postes para permitir o ajuste.

3.

Remova o anel estereotático temporariamente para preparar os locais dos pinos.
OBSERVAÇÃO: o cirurgião é responsável por tomar os devidos cuidados com os locais dos pinos. Devem ser tricotomizados e limpos com desinfetante.

4.

Pode-se aplicar anestesia local após recolocar o anel estereotático em sua posição
definitiva.
OBSERVAÇÃO: geralmente, a anestesia local é aplicada através dos furos rosqueados dos postes. Isso garante que os locais planejados para a entrada dos pinos estejam adequadamente anestesiados.

5.

Cubra as pontas dos pinos com pomada bactericida ou enriquecida com iodo.

6.

Insira os pinos nos suportes apontando para baixo na direção da pele.

7.

Verifique se a posição do anel estereotático está correta.

8.

Aperte cuidadosamente os pinos até que penetrem no osso.

9.

Aperte os pinos de fixação transversalmente, um após o outro, não mais do que uma
volta de cada vez (veja na Figura 26 a ordem de aperto dos pinos) para evitar esforços laterais sobre os demais pinos.
OBSERVAÇÃO: use apenas os torquímetros fornecidos com o anel estereotático para
apertar os pinos de fixação com uma força reproduzível e mensurável. Isso impede
que o usuário aplique torque excessivo aos pinos de fixação.

10.

Remova a cinta com velcro.

Avisos: Precisão de fixação
Posicione o anel estereotático de forma que o localizador não incomode o nariz do
paciente.
Se o paciente se movimentar quando estiver preso ao anel estereotático e aplicar força ao
dispositivo, a fixação não pode mais ser considerada precisa.
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Nunca remova as duas peças frontais simultaneamente enquanto o anel estereotático
estiver fixado no crânio do paciente.
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3.2

Sistema de Máscara Estereotática

3.2.1

Componentes do sistema de máscara

Visão geral
O Sistema de Máscara Estereotática não invasivo da Brainlab possibilita a fixação precisa e
facilmente reproduzível do paciente para Radioterapia Estereotática (SRT) e Radiocirurgia
Estereotática (SRS) cranianas. Fabricada em material termomoldável, a máscara é moldada
individualmente para cada paciente e presa ao anel de máscara.
A máscara pode causar irritação leve em pacientes com pele sensível.

Componentes gerais

④

⑥

③

⑤

②

①

Figura 27
Nº

Componente
①

Apoio de cabeça

②

Anel de máscara

③

Parafuso

④

Travas da câmera

⑤

Postes verticais

⑥

Posições do poste vertical (letras)
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Conjunto de máscaras

②

③

④

①

⑤

Figura 28
Nº

Componente
①

Máscara superior e inferior (intercambiáveis)

②

Máscara intermediária

③

Faixa de fixação dentária

④

Pelotas soltas

⑤

Tela

Acessórios do conjunto de máscaras

③

④

⑤

②

⑥

①

⑦
Figura 29
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Nº

Componente
①

Postes verticais, armação baixa

②

Postes verticais

③

Clipes brancos

④

Clipes S

⑤

Clipes de 0 a 4 mm

⑥

Espaçadores de 1 a 4 mm

⑦

Parafuso T

Conjunto de Fixação Baixa de Máscara
O Conjunto para Fixação Baixa de Máscara destina-se a lesões inferiores. Os postes verticais
e o apoio de cabeça contidos nesse conjunto substituem as peças correspondentes do conjunto
padrão e possibilitam uma fixação mais baixa da cabeça do paciente.

Figura 30
Note que há duas formas diferentes de sistema de máscara e respectivos componentes
(anel de máscara, apoio de cabeça, suporte vertical). Nunca troque o conjunto de Fixação
Normal de Máscara com o conjunto de Fixação Baixa de Máscara. Caso deseje trocar
sistemas de máscara de modelo idêntico, confirme a compatibilidade verificando a
precisão, por exemplo, realizando um tratamento com fantoma no mesmo ponto-alvo para
todos os sistemas de máscara.
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3.2.2

Moldagem da máscara

Antes de começar
Etapas
1.

Faça com que o paciente remova todos os itens da cabeça (peruca, próteses dentárias, aparelho auditivo, brincos, etc.).

2.

Aqueça um banho de água em 70 °C a 80 °C (158 °F a 176 °F).

3.

Visto que o material pode grudar em superfícies porosas após a ativação, recomenda-se cobrir os cabelos do paciente com filme plástico.

4.

Organize todos os clipes e espaçadores necessários.

5.

Posicione os postes verticais na altura das orelhas.

6.

Coloque a cabeça do paciente no anel de máscara e sobre o apoio de cabeça, de forma que a parte de trás da cabeça repouse confortavelmente sobre o apoio.

OBSERVAÇÃO: se a cabeça do paciente for muito grande ou tiver anormalidades anatômicas, os
postes poderão ser ajustados para um nível diferente. normalmente, não é necessário alterar as
posições dos postes verticais (posições C e U; consulte ⑥, na Figura 27).
Sempre monte os postes verticais no anel de máscara antes de montar a máscara nos
postes verticais.
Se o rosto do paciente apresentar lesões ou feridas abertas, cubra-as antes de moldar a
máscara, usando filme plástico ou curativo adequado.
Se a temperatura da máscara amolecida estiver muito alta, o paciente pode sofrer
irritações na pele ou queimaduras.

Como moldar a máscara posterior

Figura 31
Etapas
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1.

Coloque a máscara inferior no banho de água quente até que fique transparente
(aproximadamente de 40 a 60 segundos).

2.

Remova a máscara do banho e coloque-a sobre uma toalha para secar.
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Etapas
3.

Antes de proceder, teste a temperatura da máscara amolecida para assegurar o conforto do paciente.

4.

Levante a cabeça do paciente e prenda a máscara no lado superior dos postes verticais.

5.

Abaixe a cabeça do paciente no apoio de cabeça (Figura 31, esquerda).

6.

Molde delicadamente o material aos contornos da cabeça do paciente enquanto o material da máscara endurece (Figura 31, direita).

Como moldar a máscara intermediária

Figura 32
Etapas
1.

Coloque a máscara intermediária no banho de água quente até que fique transparente. Essa máscara pode levar mais tempo para aquecer do que a máscara inferior.

2.

Coloque espaçadores de 2 mm nos postes verticais.
Sempre combine a forma dos espaçadores com a forma do poste vertical. O entalhe
deve ficar do lado externo de forma que o clipe se encaixe neste.

3.

Remova a máscara do banho e coloque-a sobre uma toalha para secar.

4.

Antes de proceder, teste a temperatura da máscara amolecida para assegurar o conforto do paciente.

5.

Coloque a máscara no centro do rosto do paciente.
A tira mais larga deve ser colocada logo acima das sobrancelhas do paciente e a tira
estreita deve ser colocada logo abaixo do nariz, mas acima da boca.

6.

Estique a máscara de forma cuidadosa e uniforme na direção dos postes verticais.

7.

Coloque a máscara sobre os postes verticais e prenda-a com os clipes S.

8.

Use os dedos para moldar delicadamente a máscara aos contornos do rosto do paciente.
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Como moldar a ponte nasal

Figura 33
Etapas
1.

Coloque as pelotas soltas sobre a tela fornecida com o conjunto da máscara (④ e ⑤
na Figura 28, respectivamente) e depois no banho de água.

2.

Depois que as pelotas ficarem transparentes, remova-as do banho de água.

3.

Enrole-as com as mãos para criar uma forma oval (Figura 33, acima, à esquerda) e
molde-as com os dedos para formar um T (Figura 33, abaixo, à esquerda).

4.

Coloque o material formado sobre a ponte nasal do paciente e aplaine gentilmente.

5.

Molde delicadamente a ponte nasal, no sentido da tira da testa, e para baixo, no sentido dos olhos, mantendo a distância mínima de 3 mm em relação aos olhos (Figura 33,
direita).
Para uma melhor conexão, a máscara intermediária deve permanecer transparente
durante a moldagem.

6.

Deixe a máscara intermediária e a ponte nasal endurecerem completamente.

Como moldar a faixa de fixação dentária (opcional)
Etapas
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1.

Coloque a faixa de fixação dentária (③, na Figura 28) no banho de água.

2.

Quando a tira ficar transparente, remova-a do banho de água.

3.

Antes de proceder, teste a temperatura da tira para assegurar o conforto do paciente.

4.

Prenda a tira à máscara intermediária.

5.

Curve e dobre a tira sobre o lábio superior do paciente e pressione-a sobre os dentes
incisivos e gengiva. Não molde a tira em torno dos dentes incisivos.
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Como moldar a máscara superior

Figura 34
Etapas
1.

Remova os clipes dos postes verticais.

2.

Coloque a máscara superior (④, na Figura 28) no banho de água até que fique transparente.

3.

Remova a máscara do banho e coloque-a sobre uma toalha para secar.

4.

Antes de proceder, teste a temperatura da máscara amolecida para assegurar o conforto do paciente.

5.

Coloque a máscara centralizada sobre o rosto do paciente, certificando-se de que a
curva da máscara seja colocada no sentido da boca do paciente.

6.

Estique a máscara de forma cuidadosa e uniforme na direção dos postes verticais.

7.

Coloque a máscara sobre os postes verticais e prenda-a com os clipes de 2 mm.

8.

Molde a máscara gentilmente sobre o rosto do paciente. Certifique-se de que os lados
presos aos postes verticais também sejam moldados para se adaptar ao rosto do paciente.
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Processo de endurecimento

Figura 35
A duração do processo de endurecimento depende em grande parte das condições (temperatura
e umidade) sob as quais a máscara foi moldada.
• Sempre dê tempo suficiente para o material endurecer completamente a fim de evitar o
encolhimento da máscara.
• O material não é mais moldável depois de ficar completamente branco e opaco.
• A máscara deve ficar endurecendo por pelo menos 30 minutos depois de ficar completamente
branca.
• Descarte as sobras em recipientes de lixo para incineração.
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3.2.3

Removendo e recolocando a máscara

Antes de continuar
Certifique-se de anotar a medida apropriada do espaçador, a medida dos clipes e o nome
do paciente na etiqueta adesiva fornecida e cole-a na máscara, evitando assim erros ao
recolocar a máscara.
Nunca abra os parafusos que prendem os postes verticais ao anel de máscara se esta já
estiver colocada no paciente e presa com os clipes.
Se o paciente movimentar-se quando estiver preso ao sistema de máscara da Brainlab e
aplicar força aos dispositivos, a fixação perderá a precisão.

Como remover a máscara
Etapas
1.

Certifique-se de que a máscara esteja suficientemente endurecida (página 64).

2.

Remova os clipes.

3.

Remova a máscara superior e depois a intermediária.

Como recolocar a máscara
Etapas
1.

Monte os postes verticais no anel de máscara.

2.

Coloque a máscara inferior nos postes verticais.

3.

Abaixe a cabeça do paciente sobre a máscara posterior.

4.

Recoloque a máscara intermediária e depois a superior.

5.

Prenda a máscara aos postes verticais com os respectivos clipes.

Como ajustar a máscara
O Sistema de Máscara Estereotática pode ser apertado ou afrouxado (por exemplo, se o
paciente perdeu peso). Para apertar o encaixe da máscara, use o seguinte procedimento:
Etapas
1.

Remova os clipes de 2 mm e as máscaras superior e intermediária (as duas camadas
superiores).

2.

Substitua o espaçador de 2 mm:
• por um espaçador de 1 mm para apertar o encaixe da máscara. Para apertar ainda
mais, remova o espaçador de 1 mm.
• pelo espaçador 3 mm ou de 4 mm para afrouxar o encaixe da máscara.

3.

Coloque as duas camadas de máscara de volta na sua posição anterior e prenda-as
com os novos clipes.

Espessura da máscara
A espessura do material varia conforme o tamanho da cabeça do paciente e a habilidade do
técnico para produzir uma máscara uniformemente esticada. A densidade aproximada do
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material é de 1,15 g/cm3 em temperatura ambiente e 1,06 g/cm3 na temperatura do corpo,
tornando-a essencialmente equivalente à densidade do tecido.
O tratamento através de 3,2 mm de material (com no mínimo 6 MeV) pode ser feito sem
causar irritação significativa da pele. Se o tratamento for realizado com campos estáticos
em vez de arcos convergentes, recomenda-se evitar as áreas da máscara com camada
dupla na trajetória do feixe caso surjam irritações na pele.
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3.3

Suporte de Maxila

3.3.1

Componentes

Visão geral
O Suporte de Maxila é um acessório opcional do Sistema de Máscara Estereotática. É
projetado para reduzir o movimento longitudinal do paciente tomando como referência a posição
da maxila superior.

Componentes principais

④

②

③
①

Figura 36
Nº

Componente
①

Junções do anel de máscara

②

Parafusos Allen

③

Placa de referência (mostrado: Placa de Referência Média)

④

Parafuso manual

Placas de referência

①

②

③

Figura 37
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Nº

Componente
①

A Placa de Referência Média destina-se aos casos mais comuns. Como essa placa
de referência pode ser inserida no suporte a partir de ambos os lados, possibilita uma
gama ampla de implementações. Ela é marcada com o símbolo ① na parte superior
da placa.

②

A Placa de Referência Pequena deve ser usada quando a maxila superior do paciente estiver localizada diretamente abaixo do parafuso manual para fixação da placa de
referência. Ela é marcada com um ② na parte superior.

③

A Placa de Referência Longa deve ser usada com o Conjunto para Fixação Baixa
de Máscara. Ela é marcada com o símbolo ③ na parte superior.

Conteúdo completo
Cada Suporte de Maxila é embarcado com os seguintes componentes:
• 1 Suporte de Maxila
• 2 junções do anel de máscara
• 2 parafusos Allen
• Chave Allen
• 2 Placas de Referência Médias
• 2 Placas de Referência Pequenas
• 2 Placas de Referência Grandes
• 1 bandeja de esterilização
• 1 pacote de descartáveis de silicone
• Parafusos de fixação e ferramentas
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3.3.2

Montando o Suporte de Maxila

Antes de começar
Verifique o posicionamento da placa de referência antes de moldar a máscara, pois esta deve
ficar diretamente adjacente à maxila superior do paciente.
Pacientes com próteses dentárias removíveis/dentaduras devem removê-las antes da montagem
ou ajuste da placa de referência.
Procure não atingir os dentes, nariz ou lábios do paciente ao fixar o Suporte de Maxila.

Como fixar o Suporte de Maxila

Figura 38
Etapas
1.

Fixe o Suporte de Maxila no anel de máscara utilizando os parafusos fornecidos.
Certifique-se de que as marcações “A” e “S” gravadas no Suporte de Maxila estejam
alinhadas com as marcações correspondentes no anel de máscara.

2.

Escolha a placa de referência adequada. A placa deve alcançar a maxila superior do
paciente.

3.

Deslize o silicone descartável sobre a placa de referência. A parte inferior do descartável em forma de U deve apontar para a direção dos dentes superiores/palato do paciente.
OBSERVAÇÃO: os descartáveis de silicone são dispositivos higiênicos de uso único.

4.

Ajuste o parafuso manual (④, Figura 36) de forma que a placa de referência fique posicionada imediatamente abaixo da maxila superior do paciente. Isso deve impedir
movimentos longitudinais da cabeça.
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Configurações da placa de referência

Figura 39
Anote a indicação da escala da placa de referência após o ajuste. Sempre leia as configurações
na lateral da escala (consulte a Figura 39).
Como as placas podem ser montadas em ambas as direções, é necessário registrar também o
lado do Suporte de Maxila (A ou B) a partir do qual a leitura da escala foi feita.
Sempre registre o valor da escala, a letra de indicação e o número da placa de referência
utilizada no prontuário do paciente para evitar erros no posicionamento.

Reajustando a placa de referência
Para reajustar a placa de referência em frações subsequentes, use os dados anotados no
prontuário do paciente referentes à configuração e ao ajuste iniciais.
Certifique-se de usar o lado e a posição correta da placa de referência para evitar o
posicionamento incorreto do paciente.
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4

AQUISIÇÃO DE IMAGEM

4.1

Aquisição de imagem com o Anel Estereotático e
Sistema de Máscara

4.1.1

Modelo do localizador

Visão geral
Um localizador é montado no anel estereotático ou no sistema de máscara para aquisição de
imagens. A faixa de aquisição do localizador de 210 mm possibilita o escaneamento e a
localização de toda a cabeça, o que é especialmente importante em casos de lesões profundas.
O localizador foi desenvolvido para aquisição de imagens de TC e/ou Raios X. Ele define um
preciso sistema tridimensional de coordenadas estereotáticas dentro do volume craniano do
paciente (necessário para procedimentos precisos de radiocirurgia ou biópsia estereotática).

Tipos de localizadores
Dois tipos de localizadores estão disponíveis, dependendo do tipo de anel estereotático e do tipo
de sistema de máscara usado. Esses localizadores diferem somente no mecanismo de fixação
(ou seja, esferas ou pinos de alinhamento).
• Localizador de TC/Raios X
• Localizador de TC/Raios X para Anel Estereotático Leksell

Modelo do localizador

①
④

②
③

Figura 40
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Nº

Componente
①

Haste de PVC do localizador

②

Quadrado de cobre em insertos de Raios X

③

Encaixe de fixação

④

Parafuso de fixação

Hastes de PVC do localizador
Seis hastes de PVC de localizador ① estão embutidas na fibra de acrílico do localizador. Nas
tomografias axiais, são visíveis como seis marcadores de indexação. Esses marcadores
fornecem a matriz geométrica para determinar a posição exata de qualquer estrutura em relação
ao anel estereotático e ao sistema de máscara.

Quadrados de cobre para Raios X
Quatro quadrados de cobre ② estão montados nas placas do localizador. Para imagens de Raios
X, somente um par de quadrados de cobre são utilizados para localizar estruturas em relação ao
anel estereotático. Esses quadrados preenchem os requisitos para Raios X de projeção planar e
localização estereotática em angiografia.

Removendo os insertos de Raios X
Se encontrar artefatos em tomografias, remova os insertos de Raios X.
Etapas
1.

Remova o parafuso de fixação ④, usando uma chave de fenda pequena.

2.

Remova o quadrado de Raios X.

Recolocando o quadrado de cobre para de Raios X
Para recolocar o inserto de Raios X:
• Coloque a borda inferior do quadrado no sulco de fixação existente na parte inferior da placa
do localizador.
• Reaperte o parafuso de fixação na parte superior dos quadrados de Raios X.
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4.1.2

Montando o localizador

Como fixar o Localizador de TC/Raios X
Antes de adquirir imagens do paciente, realize as seguintes etapas:
Etapas
1.

Coloque o paciente na mesa de imagens na posição supino.

2.

Fixe o Localizador de TC/Raios X no anel estereotático Brainlab (ou Radionics BRW)
ou no Sistema de Máscara Estereotática.
As três esferas do localizador devem encaixar-se perfeitamente nas travas do anel estereotático ou no sistema de máscara Brainlab. O localizador não pode ser montado
de forma incorreta devido ao posicionamento assimétrico do sistema de fixação.
OBSERVAÇÃO: quando o localizador estiver montado no anel estereotático ou no
sistema de máscara, a placa marcada com um “R” ficará do lado direito da cabeça do
paciente, enquanto a placa marcada com um “A” ficará na parte frontal cranial do rosto do paciente.

Não use o Localizador de TC/Raios X se o mecanismo de fixação não se encaixar
exatamente nas travas do anel estereotático/sistema de máscara ou se as travas não
puderem ser corretamente apertadas.

Como fixar o Localizador de TC/Raios X para Anel Estereotático Leksell
O Localizador de TC/Raios X para Anel Estereotático Leksell somente pode ser usado com o
G-Frame Headring Leksell. Em lugar das esferas, possui quatro pinos de alinhamento que se
adaptam ao anel estereotático Leksell. No mais, o procedimento para montagem é praticamente
idêntico.
Para garantir uma aquisição de imagem precisa, nenhum objeto deve ser inserido entre o
G-Frame Headring Leksell e o Localizador de TC/Raios X para Anel Estereotático Leksell.
Somente utilize o Localizador de TC/Raios X para Anel Estereotático Leksell se este puder
ser firmemente preso ao G-Frame Headring Leksell.

Como posicionar o localizador
Sempre posicione o localizador de forma perpendicular aos eixos da mesa do scanner e do
gantry, para permitir a aquisição de cortes de tomografias com a espessura e a configuração
desejadas.
Geralmente, o localizador é colocado no suporte do localizador durante o escaneamento para um
posicionamento adequado.
Em seguida à aquisição da imagem, o paciente deve sair do scanner e ser transferido para a
área de procedimentos. Enquanto isso, os dados adquiridos podem ser analisados e transferidos
para o sistema de planejamento de tratamento BrainSCAN ou iPlan RT.
OBSERVAÇÃO: ao usar o localizador em conjunto com qualquer anel estereotático compatível,
não é necessário montar o anel rigidamente à mesa de TC, pois o software de planejamento de
tratamento Brainlab pode corrigir pequenos deslocamentos ocorridos durante a aquisição.
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Procedimento de localização

Figura 41
Para realizar a localização por Raios X, é necessário fazer uma imagem sagital e uma imagem
coronal da cabeça. Os dois quadrados de cobre devem ficar completamente visíveis em ambas
as imagens. O usuário deve também assegurar que os cantos dos quadrados estejam totalmente
visíveis no campo de visão da projeção da imagem de raios X, conforme mostrado na Figura 41.
Para obter instruções e configurações adicionais sobre aquisição de imagens, consulte o manual
do usuário do PatXfer.
Verifique se não há distorção nas imagens, caso algum tipo de imagem digital tiver sido
utilizado.
O Localizador de TC/Raios X para Anel Estereotático Leksell e o Localizador de TC/Raios X
somente devem ser utilizados com um sistema de planejamento de tratamento da Brainlab.
Não utilize o Localizador de TC/Raios X para Anel Estereotático Leksell ou o Localizador
de TC/Raios X se apresentarem qualquer sinal de empenamento ou dano ou se alguma
peça estiver solta.
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4.1.3

Módulo de Correção de Distorção Angiográfica

Visão geral
O Módulo de Correção de Distorção Angiográfica é uma placa de fibra de carbono de baixa
densidade que pode ser fixada no Localizador de TC/Raios X ou no Localizador de TC/Raios
X para Anel Estereotático Leksell. Uma matriz de 294 esferas de aço inox - cada uma com 2
mm de diâmetro - está embutida na sua superfície.

①

③

②

④

Figura 42

Como montar o Módulo de Correção de Distorção Angiográfica
O Módulo de Correção de Distorção Angiográfica pode ser encaixado no topo ou em um dos
lados do localizador, dependendo da localização do detector de imagem.
Etapas
1.

Coloque um par de ganchos-guia ② sobre a borda de uma placa de localizador ③.

2.

Pressione levemente o outro lado do Módulo de Correção de Distorção Angiográfica contra o localizador, até que encaixe na posição correta ④. O módulo deve ficar
nivelado com o localizador.

3.

Certifique-se de que o Módulo de Correção de Distorção Angiográfica esteja voltado para o detector de imagem.
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Aquisição de imagem com o Anel Estereotático e Sistema de Máscara

Alinhamento do paciente

Figura 43
Sempre monte o Módulo de Correção de Distorção Angiográfica de forma que o ícone do
paciente (acima) fique alinhado com a posição do paciente.

Segurança no manuseio
Nunca use o Módulo de Correção de Distorção Angiográfica para levantar o localizador.

Se derrubar o Módulo de Correção de Distorção Angiográfica acidentalmente, envie-o para
verificação pelo suporte da Brainlab.
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5

POSICIONAMENTO PARA
TRATAMENTO

5.1

Posicionador de Alvo Estereotático

5.1.1

Visão geral

Visão geral
O Posicionador de Alvo Estereotático se encaixa no Anel Estereotático ou no Sistema de
Máscara Estereotática. Ele possibilita o alinhamento do isocentro de tratamento do paciente
com os lasers de parede.
O Posicionador de Alvo Estereotático somente deve ser utilizado em conjunto com um
sistema de planejamento de tratamento da Brainlab.

Compatibilidade com produtos Radionics
O Posicionador de Alvo Estereotático também pode ser montado no anel estereotático BRW
Radionics e no adaptador Radionics UCHR-AP para o anel estereotático UCHR.

Componentes

①

②

④

③
Figura 44
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Nº

78

Componente

Explicação

①

Placas plásticas
do posicionador
de alvo

Uma placa plástica é fixada de cada lado do posicionador de alvo.

②

Posicionador de
Alvo Estereotático

Consiste em uma armação de alumínio com espaço para quatro
placas plásticas.

③

Fita adesiva

Usada para fixar o gabarito de posicionamento nas placas plásticas.

④

Gabaritos do Posi- Mostra o isocentro de tratamento do paciente. São impressas e ficionador de Alvo
xadas às placas plásticas com fita adesiva.
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5.1.2

Fixando os gabaritos de posicionamento e as placas plásticas

Antes de começar
Devido à sua construção, as placas plásticas só podem ser montadas no posicionador de alvo
em uma posição.
Se necessário, remova o painel de alumínio superior do Posicionador de Alvo Estereotático,
para diminuir o peso.

Como fixar os gabaritos de posicionamento e as placas plásticas
Etapas
1.

Imprima os gabaritos de posicionamento do posicionador de alvo usando o sistema de
planejamento de tratamento da Brainlab (consulte o manual do usuário correspondente para obter maiores detalhes).

2.

Corte os cantos dos gabaritos de posicionamento na diagonal e na lateral, ao longo
das indicações fornecidas.

3.

Coloque o gabarito de posicionamento A sobre a placa plástica A e ajuste-o até que
as marcas dos dois componentes coincidam.

4.

Use fita adesiva ③ para prender o gabarito de posicionamento na placa plástica ①
(Figura 44).
Verifique se todas as marcas estão corretamente alinhadas antes de prosseguir.

5.

Monte a placa plástica A do lado A do posicionador de alvo, certificando-se de que todas as marcas estejam corretamente alinhadas.

6.

Continue montando as placas B, C e D (com os gabaritos de posicionamento B, C e
D, respectivamente) nos lados correspondentes do posicionador de alvo.
OBSERVAÇÃO: a Brainlab fornece uma placa C alternativa, para casos em que a
máscara se projete além da placa C normal (placa plástica anterior) nas proximidades
do nariz. Essa placa C alternativa apresenta um recorte para abrir espaço para a máscara. Se usar a placa C alternativa, recorte uma parte do gabarito de posicionamento
C para acomodar a máscara e o recorte da placa.

7.

Verifique novamente se todas as marcas estão corretamente alinhadas.

A superfície das placas plásticas não é resistente a riscos.

Alinhamento correto
Não realize o tratamento do paciente se as marcas impressas no posicionador e as marcas
de posicionamento nos gabaritos do posicionador de alvo não estiverem corretamente
alinhadas com as placas plásticas.
Não realize o tratamento do paciente se as placas plásticas não se encaixarem
corretamente à posição correspondente do posicionador de alvo ou se as armações não
estiverem corretamente alinhadas.
Para evitar o deslocamento de placas plásticas/gabaritos de posicionamento, não mexa
nessas partes depois que forem fixadas.
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Posicionador de Alvo Estereotático

5.1.3

Montando o Posicionador de Alvo Estereotático

Como montar o posicionador de alvo

Figura 45
Etapas
1.

Monte o Anel Estereotático ou o Sistema de Máscara Estereotática no adaptador
do posicionador de anel estereotático, usando os dois parafusos em T fornecidos.

2.

Coloque as três esferas do posicionador de alvo em linha com os orifícios correspondentes no anel estereotático ou no sistema de máscara (Figura 45, à esquerda).

3.

Insira as esferas nos orifícios e prenda o posicionador de alvo apertando as três travas firmemente (Figura 45, à direita).

Segurança no manuseio
Não use o Posicionador de Alvo Estereotático se as três esferas não se encaixarem
corretamente nos orifícios existentes no Anel Estereotático ou no Sistema de Máscara
Estereotática ou se as travas não prenderem o posicionador de alvo no lugar com firmeza.
Não use o Posicionador de Alvo Estereotático para tratamento do paciente se ele
apresentar qualquer sinal de empenamento ou dano ou se qualquer das peças do
posicionador de alvo ou das placas plásticas estiver solta.
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5.1.4

Posicionando o sistema para tratamento

Antes de começar
Posicione o paciente de forma que o isocentro dos gabaritos de posicionamento fique alinhado
com o isocentro do Linac (projetado pelos lasers de parede).
Em alguns casos, o peso do paciente pode fazer com que a mesa se incline para baixo. Para
compensar essa situação, use o parafuso de ajuste de inclinação no posicionador de anel
estereotático (consulte a Página 24). Use um nível para colocar o Anel Estereotático ou o
Sistema de Máscara Estereotática em uma posição exatamente vertical.
Antes de cada tratamento, os lasers devem ser verificados usando o teste de Winston-Lutz.

Verificação do equipamento
Durante a preparação, verifique se todos os componentes funcionam corretamente em conjunto,
irradiando um filme de raios X durante um tratamento com fantoma.

Como posicionar o paciente para o tratamento
Etapas
1.

Mova a mesa de tratamento para a posição 0°.

2.

Use as translações A/P, lateral e vertical da mesa de tratamento para um primeiro
ajuste do isocentro do paciente.

3.

Se disponível, use o posicionador de anel estereotático para fazer o ajuste fino do isocentro (consulte a Página 23).

4.

Verifique se o isocentro impresso nos gabaritos de posicionamento está alinhado com
o isocentro do Linac nos quatro lados, conforme a projeção dos lasers de parede.

5.

Reaperte as travas do posicionador de anel estereotático (consulte a Página 25). Isso
evita alteração do ajuste pelos botões rotativos e proporciona estabilidade adicional
de posicionamento.

6.

Posicione a mesa e o gantry na primeira posição de tratamento de acordo com o plano de tratamento. O isocentro impresso dentro do contorno cinza da lesão deve estar
corretamente alinhado com o isocentro projetado pelos lasers.

7.

Use o campo luminoso do Linac para verificar se a área de irradiação impressa em
cinza coincide com o campo luminoso.

8.

Remova o posicionador de alvo.

9.

Inicie o tratamento com o primeiro campo.
Para campos de tratamento adicionais, monte novamente o posicionador de alvo e siga as etapas de 5 a 9 descritas nesta tabela.

O Posicionador de Alvo Estereotático deve ser removido antes do tratamento.
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Posicionador de Alvo Estereotático

5.1.5

Usando o Contrapeso Estereotático

Informações Gerais
O Contrapeso Estereotático compensa o desvio de peso que ocorre quando o Posicionador
de Alvo Estereotático Brainlab é removido da mesa de tratamento. Isto melhora a precisão do
posicionamento do paciente durante tratamentos estereotáticos.

Contrapeso Estereotático

Figura 46

Compatibilidade de dispositivos
Apenas os dispositivos médicos Brainlab especificados acima podem ser usados com o
Contrapeso Estereotático.

Dispositivos requeridos

Dispositivos opcionais

• Posicionador de Alvo Estereotático
• Anel Estereotático ou Sistema de Máscara Brainlab
• Adaptador de Posicionador de Anel Estereotático Brainlab
• Posicionador de anel estereotático Brainlab para Tampo de Mesa para Aquisição de Imagens/Varian Exact
• Tampo de Mesa para Aquisição de Imagens para Varian Exact
• Tampo de Mesa Varian Exact ou, como alternativa:
• Tampo de Mesa Varian IGRT com Interface de Extremidade Cranial
do Varian IGRT
ExacTrac Robotics

Como fixar o Contrapeso Estereotático
O paciente deve permanecer na mesa de tratamento durante a fixação do Contrapeso
Estereotático. Durante a fixação, segure o Contrapeso Estereotático firmemente com as duas
mãos.
Etapas
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1.

Posicione o paciente usando o Posicionador de Alvo Estereotático.

2.

Remova o Posicionador de Alvo Estereotático do Anel Estereotático ou Sistema de
Máscara Brainlab.
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Etapas
Alinhe o Contrapeso Estereotático ao adaptador do posicionador de anel estereotático:

3.

Figura 47
4.

Insira o parafuso central do Contrapeso Estereotático no orifício do adaptador do posicionador de anel estereotático (veja a Figura 47).
Empurre o parafuso de fixação para dentro e gire-o no sentido horário até que o Contrapeso Estereotático esteja firmemente montado:

5.

Como remover o contrapeso
Quando o tratamento do paciente for concluído, remova o Contrapeso Estereotático:
Etapas
1.

Segure o Contrapeso Estereotático com uma das mãos.

2.

Gire o parafuso de fixação no sentido anti-horário até soltá-lo.

3.

Remova o Contrapeso Estereotático com cuidado e armazene-o em um local apropriado.

O Contrapeso Estereotático deve ser removido antes da fixação do Posicionador de Alvo
Estereotático Brainlab.
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Serviço e Suporte
A ferramenta CW_Alignment_Tool é fornecida para uso exclusivo do pessoal de serviço. Para
obter informações adicionais, entre em contato com o representante local da Brainlab.
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5.2

Posicionador de Alvo para Anel Estereotático
Leksell

5.2.1

Visão geral

Visão geral
O Posicionador de Alvo para Anel Estereotático Leksell somente pode ser usado com o G-Frame Headring Leksell. Ele possibilita o alinhamento do isocentro de tratamento do paciente
com os lasers de parede.
O Posicionador de Alvo para Anel Estereotático Leksell somente deve ser utilizado em
conjunto com um sistema de planejamento de tratamento da Brainlab.

Componentes

④

②

①

③
Figura 48

Nº

Componente

Explicação

①

Placas plásticas
do posicionador
de alvo

Uma placa plástica é fixada de cada lado do posicionador de alvo.

②

Posicionador de
Alvo Estereotático

Consiste em uma armação de alumínio com espaço para quatro
placas plásticas.

③

Fita adesiva

Usada para fixar o gabarito de posicionamento nas placas plásticas.

④

Gabaritos do Posi- Mostra o isocentro de tratamento do paciente. São impressas e ficionador de Alvo
xadas às placas plásticas com fita adesiva.
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5.2.2

Fixando os gabaritos de posicionamento e as placas plásticas

Antes de começar
Devido à sua construção, as placas plásticas somente podem ser montadas no Posicionador de
Alvo para Anel Estereotático Leksell em uma única posição.
Se necessário, remova o painel de alumínio superior do Posicionador de Alvo para Anel
Estereotático Leksell para diminuir o peso.

Como fixar os gabaritos de posicionamento e as placas plásticas
Etapas
1.

Imprima os gabaritos de posicionamento do posicionador de alvo usando o sistema de
planejamento de tratamento da Brainlab (consulte o manual do usuário correspondente para obter maiores detalhes).

2.

Corte os cantos dos gabaritos de posicionamento na diagonal e na lateral, ao longo
das indicações fornecidas.

3.

Coloque o gabarito de posicionamento A sobre a placa plástica A e ajuste-o até que
as marcas dos dois componentes coincidam.

4.

Use a fita adesiva ③ para prender o gabarito de posicionamento na placa plástica ①.
Verifique se todas as marcas estão corretamente alinhadas antes de prosseguir.

5.

Fixe a placa plástica A no lado A do Posicionador de Alvo para Anel Estereotático
Leksell, certificando-se de que todas as marcas estejam corretamente alinhadas.

6.

Continue fixando as placas B, C e D (com os gabaritos de posicionamento B, C e D,
respectivamente) nos lados correspondentes do Posicionador de Alvo para Anel
Estereotático Leksell.
OBSERVAÇÃO: a Brainlab fornece uma placa C alternativa, para casos em que a
máscara se projete além da placa C normal (placa plástica anterior) nas proximidades
do nariz. Essa placa C alternativa apresenta um recorte para abrir espaço para a máscara. Se usar a placa C alternativa, recorte uma parte do gabarito de posicionamento
C para acomodar a máscara e o recorte da placa.

7.

Verifique novamente se todas as marcas estão corretamente alinhadas.

A superfície das placas plásticas não é resistente a riscos.

Alinhamento correto
Não realize o tratamento do paciente se as marcas impressas no posicionador e as marcas
de posicionamento nos gabaritos do posicionador de alvo não estiverem corretamente
alinhadas com as placas plásticas.
Não realize o tratamento do paciente se as placas plásticas não se encaixarem
corretamente à posição correspondente do posicionador de alvo ou se as armações não
estiverem corretamente alinhadas.
Para evitar o deslocamento de placas plásticas/gabaritos de posicionamento, não mexa
nessas partes depois que forem fixadas.
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5.2.3

Montando o posicionador de alvo para anel estereotático Leksell

Como montar o posicionador de alvo

Figura 49
Etapas
1.

Coloque os quatro pinos de alinhamento do Posicionador de Alvo para Anel Estereotático Leksell em linha com os orifícios correspondentes (Figura 49, à esquerda)
do G-Frame Headring Leksell.

2.

Insira os pinos de alinhamento nos orifícios. Alinhe as duas unidades de fixação com
o G-Frame Headring Leksell (Figura 49, à direita) e aperte os parafusos.

Segurança no manuseio
Para garantir a firmeza e a precisão do posicionamento, nenhum objeto deve ser inserido
entre o G-Frame Headring Leksell e o Posicionador de Alvo para Anel Estereotático
Leksell.
Não use o Posicionador de Alvo para Anel Estereotático Leksell no tratamento do paciente
se ele apresentar qualquer sinal de empenamento ou dano ou se alguma peça do
posicionador de alvo ou das placas plásticas estiver solta.
Somente use o Posicionador de Alvo para Anel Estereotático Leksell se este puder ser
firmemente preso no G-Frame Headring Leksell.
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5.2.4

Posicionando o sistema para tratamento

Antes de começar
Posicione o paciente de forma que o isocentro dos gabaritos de posicionamento fique alinhado
com o isocentro do Linac (projetado pelos lasers de parede).
Em alguns casos, o peso do paciente pode fazer com que a mesa se incline para baixo. Para
compensar essa situação, use o parafuso de ajuste de inclinação no posicionador de anel
estereotático (consulte a Página 24). Use um nível para colocar o G-Frame Headring Leksell em
uma posição exatamente vertical.

Verificação do equipamento
Durante a preparação, verifique se todos os componentes funcionam corretamente em conjunto,
irradiando um filme de raios X durante um tratamento com fantoma.
Antes de cada tratamento, verifique os lasers usando o teste de Winston-Lutz.

Como posicionar o paciente para o tratamento
Etapas
1.

Mova a mesa de tratamento para a posição 0°.

2.

Use as translações A/P, lateral e vertical da mesa de tratamento para um primeiro
ajuste do isocentro do paciente.

3.

Se disponível, use o posicionador de anel estereotático para fazer o ajuste fino do isocentro (consulte a Página 23).

4.

Verifique se o isocentro impresso nos gabaritos de posicionamento está alinhado com
o isocentro do Linac nos quatro lados, conforme a projeção dos lasers de parede.

5.

Reaperte as travas do posicionador de anel estereotático (consulte a Página 25). Isso
evita alteração do ajuste pelos botões rotativos e proporciona estabilidade adicional
de posicionamento.

6.

Posicione a mesa e o gantry na primeira posição de tratamento de acordo com o plano de tratamento. O isocentro impresso dentro do contorno cinza da lesão deve estar
corretamente alinhado com o isocentro projetado pelos lasers.

7.

Use o campo luminoso do Linac para verificar se a área de irradiação impressa em
cinza coincide com o campo luminoso.

8.

Remova o Posicionador de Alvo para Anel Estereotático Leksell.

9.

Inicie o tratamento com o primeiro campo.
Para campos de tratamento adicionais, monte novamente o Posicionador de Alvo
para Anel Estereotático Leksell e execute as etapas de 5 a 9 descritas nesta tabela.

O Posicionador de Alvo para Anel Estereotático Leksell deve ser removido antes do
tratamento.
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6

CONTROLE DE
QUALIDADE

6.1

Teste de Winston-Lutz

Visão geral
A necessidade de alta precisão geométrica na radioterapia/radiocirurgia estereotática exige um
programa especial de controle de qualidade.
A Brainlab recomenda a realização do teste de controle de qualidade Winston-Lutz usando o
Fantoma Ponteiro.
Os procedimentos de controle de qualidade descritos neste capítulo devem ser realizados
antes do tratamento de cada paciente.
O teste de Winston-Lutz deve ser realizado antes do posicionamento inicial do paciente.
Se, em decorrência de desalinhamento mecânico do Linac, o teste de Winston-Lutz indicar
um desvio maior do que 1 mm, esse desvio deverá ser levado em consideração durante o
planejamento do tratamento.
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Teste de Winston-Lutz

6.1.1

Teste com o Fantoma Ponteiro para Anel Estereotático Brainlab

Visão geral
A Brainlab recomenda o uso de um colimador de 7,5 mm, pois a esfera de tungstênio do
Fantoma Ponteiro tem 5 mm de diâmetro.
A esfera produz uma área não irradiada no filme. Essa projeção da esfera de tungstênio deve
estar sempre completamente contida na área exposta do filme para todas as posições do gantry
e da mesa.
Não use o Ponteiro Esférico para o teste de Winston-Lutz. Esse ponteiro deve ser usado
somente para calibração do suporte de colimador.

Configuração

④

③
Figura 50

Como executar o teste
Etapas
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1.

Fixe o Fantoma Ponteiro ④ no adaptador do posicionador de anel estereotático.

2.

Use o movimento de translação da mesa para colocar o Fantoma Ponteiro próximo
do isocentro, conforme definido pelos lasers da sala.

3.

Use os movimentos de translação do posicionador de anel estereotático para mover o
Fantoma Ponteiro para a posição do isocentro (ajuste fino).

4.

Insira o suporte para filme ③ em um dos dois soquetes do suporte de colimador. Escolha o soquete que proporcione a maior faixa de rotação do gantry e da mesa e que,
ao mesmo tempo, evite possíveis colisões.

5.

Prepare uma tira de filme de 8" x 4" (20,32 x 10,16 cm), assinalando 8 áreas numeradas de 1 a 8 no envelope. Isso possibilita a exposição do filme em 8 combinações diferentes de posição do gantry e da mesa.
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Etapas
6.

Para cada exposição, posicione o filme no suporte, com a área a ser irradiada no
campo circular.

7.

Aperte o parafuso do suporte para fixar o filme durante cada exposição.

8.

Exponha o filme (veja Página 94).
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6.1.2

Teste com o Fantoma Ponteiro para um Anel Estereotático de outro fabricante

Configuração

②
④

⑤

③

①

Figura 51
Nº

Componente
①

Suporte para filme

②

Ponta do Fantoma Ponteiro

③

Haste do ponteiro

④

Ponta do ponteiro esférico com diâmetro de ø 2,9 mm

⑤

Ponta do ponteiro esférico com diâmetro de 5 mm

Como executar o teste
Etapas
1.

Fixe a ponta do Fantoma Ponteiro firmemente à haste do ponteiro e fixe-o no orifício
existente no centro da placa frontal do posicionador de anel estereotático.

2.

Use os movimentos de translação da mesa para colocar a extremidade do Fantoma
Ponteiro próxima do isocentro, conforme definido pelos lasers da sala.

3.

Use os movimentos de translação do posicionador de anel estereotático para mover a
extremidade do Fantoma Ponteiro para a posição do isocentro (ajuste fino).
Insira o suporte para filme ① em um dos dois soquetes do suporte de colimador.

4.
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Escolha o soquete que proporcione a maior faixa de rotação do gantry e da mesa e
que, ao mesmo tempo, evite possíveis colisões.
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Etapas

5.

Remova a ponta do Fantoma Ponteiro e substitua-a pela ponta esférica de ponteiro.
A esfera de tungstênio da ponta simula o isocentro e deve ficar alinhada com os lasers.
• A Brainlab fornece duas pontas esféricas de tungstênio diferentes, com diâmetros
de 2,9 mm e 5 mm. A Brainlab recomenda o uso do colimador de 7,5 mm e da ponta esférica de ponteiro de 5 mm.
• A esfera produz uma área não irradiada no filme. Essa projeção da esfera de tungstênio deve estar sempre completamente contida na área exposta do filme para todas as posições do gantry e da mesa.

6.

Prepare uma tira de filme de 8" x 4" (20,32 x 10,16 cm), assinalando 8 áreas numeradas de 1 a 8 no envelope. Isso possibilita a exposição do filme em 8 combinações diferentes de ângulos do gantry e da mesa (consulte a Página 94).

7.

Para cada exposição, posicione o filme no suporte, com a área a ser irradiada no
campo circular.

8.

Aperte o parafuso do suporte para fixar o filme durante cada exposição.
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6.1.3

Exposição de filme

Posições recomendadas
A tabela abaixo mostra os ângulos recomendados para o gantry e a mesa, nos quais devem ser
feitas exposições. Todas as posições se referem à escala da norma IEC 61217.
Posição

Ângulo do gantry

Ângulo da mesa

1.

110°

0°

2.

30°

0°

3.

310°

0°

4.

230°

0°

5.

250°

270°

6.

330°

315°

7.

50°

45°

8.

110°

90°

Podem ser necessárias posições adicionais a fim de obter informações detalhadas sobre
as imprecisões mecânicas do Linac e da mesa específica.

Análise do filme

Figura 52
Após a revelação do filme, examine as oito imagens para identificar variações da posição da
esfera-alvo em relação ao centro do feixe de radiação. O padrão deve ser aproximadamente o
mostrado na figura acima.
Os dados coletados durante o comissionamento do sistema de radiocirurgia da Brainlab devem
ser usados como referência para testes futuros.
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7

LIMPEZA, DESINFECÇÃO
E ESTERILIZAÇÃO

7.1

Reprocessamento

7.1.1

Limpeza e desinfecção automáticas

Como limpar e desinfetar
Etapas
1.

Transfira os instrumentos para a máquina de lavagem e desinfecção. Use cestas para
instrumentos pequenos.

2.

Inicie o programa.

3.

Após o término do programa, deixe os instrumentos secarem e, em seguida, remova-os.

Detergente de limpeza
Considere cuidadosamente os seguintes pontos ao selecionar detergentes de limpeza:

Detergente

O detergente usado na limpeza deve ser aprovado para a lavagem de instrumentos.
As instruções do fabricante do detergente a respeito da concentração do produto devem ser observadas.

Eficiência

A eficiência do detergente deve ser oficialmente homologada se for usado um
programa não recomendado pelo Instituto Robert Koch (parte do Ministério da
Saúde Alemão ou “BMG”).
Exemplos de eficiência homologada:
• Aprovado pelo FDA
• Aprovado pela CE
• Produtos listados pela DGHM (Sociedade de Higiene e Microbiologia da
Alemanha) e pela ÖGHMP (Sociedade de Higiene e Microbiologia e Medicina Preventiva da Áustria)

Compatibilidade

Compatibilidade com os instrumentos a serem limpos.
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Termodesinfetante
Considere cuidadosamente os seguintes pontos durante a Termodesinfecção:

Equipamento
desinfetante

O desinfetante deve ser aprovado na jurisdição em que for usado. Por exemplo:
• Aprovado pelo FDA
• Aprovado pela CE
• Produtos listados pela DGHM (Sociedade de Higiene e Microbiologia da
Alemanha) e pela ÖGHMP (Sociedade de Higiene e Microbiologia e Medicina Preventiva da Áustria)

Programa

Somente os programas de limpeza e desinfecção recomendados pelo Instituto
Robert Koch devem ser utilizados. Esse programa deve incluir pelo menos 10
minutos a 93 °C/195,4 °F, com etapas suficientes de enxágue e secagem e
com ar filtrado.

Água

Somente água estéril ou destilada ou deionizada de baixa contaminação (< 10
cfu/ml) pode ser utilizada para enxágue posterior.

Manutenção e
calibração

A máquina de lavagem e desinfecção deve receber manutenção e calibração
periódicas.

Parâmetros de validação
A adequação fundamental dos instrumentos para limpeza e desinfecção automática eficiente foi
validada por um laboratório de testes independente, de acordo com os parâmetros indicados a
seguir:
Máquina termodesinfetante

Modelo: MCU G7736CD

Fabricante

Miele

Detergente de limpeza

Tipo: neodisher® MediZym (solução de limpeza de pH neutro)

Fabricante

Dr. Weigert

Concentração

De acordo com as especificações do fabricante

Outros procedimentos
Se forem usados procedimentos diferentes dos descritos anteriormente (por exemplo,
desinfetante químico), sua adequação e eficiência básicas devem ser validadas.
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7.1.2

Esterilização a vapor saturado

Tecnologia aplicável
Use apenas o procedimento de esterilização indicado a seguir, que foi validado de acordo com as
normas ISO 17665 e AAMI TIR 12-2004:
• Procedimento Prevac/vácuo fracionado, com três etapas de vácuo, no mínimo.
O uso de outros métodos de esterilização pode exigir tempos mais longos de esterilização e terá
de ser validado. Isso é de responsabilidade do usuário.

Procedimentos a vácuo fracionado
Tempo mínimo de esterilização

Temperatura mínima de esterilização

Procedimento 1

20 min.

121 °C (máximo de 124 °C) (270 °F,
máximo de 255 °F)

Procedimento 2

Mínimo de 4 min.

132 °C a 135 °C (270 °F a 275 °F)

Procedimento 3 (somente
Mínimo de 3 min.
para o Reino Unido)

134 °C a 137 °C (273 °F a 279 °F)

Parâmetros de validação
A adequação básica dos instrumentos para uma eficaz desinfecção a vapor foi verificada por um
laboratório de testes independente, de acordo com os parâmetros indicados a seguir:
Esterilizador

Euro-Selectomat 666, Münchner Medizin Mechanik, Planegg

Programa

Procedimento a vácuo fracionado

Temp. de esterilização 121 °C
Tempo de esterilização

20 minutos
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7.1.3

Esterilização por plasma a baixa temperatura (LTP)

Abreviação
Neste guia, o termo esterilização por plasma a baixa temperatura será abreviado como
esterilização LTP.

Tecnologia aplicável
• Somente procedimentos de esterilização e esterilizadores LTP que atendam os requisitos da
norma ISO 14937 devem ser utilizados.
• O procedimento de esterilização escolhido deve ser validado de acordo com a norma ISO
14937.
• Observe as restrições referentes ao procedimento de esterilização LTP de seu país.

Parâmetros de esterilização LTP
Esterilização por Plasma em Baixa Temperatura (LTP) usando um equipamento STERRAD® 100S
Parâmetro de esterilização

Long Cycle Full (Ciclo longo completo)
Ciclo curto

Parâmetros de validação
A adequação básica dos instrumentos para uma eficaz Esterilização por Plasma em Baixa
Temperatura foi verificada por um laboratório de testes independente, de acordo com os
parâmetros indicados a seguir:
Parâmetros de validação
Esterilizador

STERRAD® 100S

Fabricante

Johnson & Johnson

Programa

Ciclo curto

Se forem usados procedimentos diferentes dos descritos anteriormente, sua eficiência deverá ser
comprovada por meio de validação.
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7.2

Hardware Estereotático

7.2.1

Visão geral

Informações Gerais
Estas informações se aplicam a todos os dispositivos de Hardware Estereotático RT/RS.
Instruções para dispositivos de hardware específicos serão fornecidas nas seções subsequentes.

Manuseio e armazenamento
Armazene o Hardware Estereotático RT/RS em uma área limpa e seca, protegida de produtos
infecciosos, impactos, arranhões e queda de objetos.

Manutenção
O Hardware Estereotático RT/RS não requer manutenção específica. Mantenha limpo usando um
pano de pó macio com os produtos de limpeza empregados no departamento de radioterapia.

Limpeza e desinfecção
São necessários os seguintes itens:
• Um pano de pó limpo e macio
• Um par de luvas
• Detergente desinfetante diluído, de acordo com as regras do departamento de radioterapia (ou
de acordo com as regras do fabricante)
Os produtos de limpeza e desinfecção devem atender os seguintes requisitos:
• Não devem ser muito ácidos ou alcalinos (valor de pH entre 6 e 8)
• Não devem conter substâncias cáusticas ou corrosivas
• Sua composição não deve alterar a estrutura dos plásticos
• Não devem ser muito abrasivos
Nunca use produtos abrasivos (lã de aço ou esponja abrasiva) ou solventes.
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7.2.2

Anel Estereotático

Manuseio e armazenamento
Armazene o anel estereotático no mesmo lugar de outros equipamentos estereotáticos. Muitas
vezes, um carrinho para instrumentos portáteis é adequado para tal fim. Armazene os pinos de
fixação esterilizados na bandeja de esterilização.
Os componentes do Anel Estereotático são peças mecânicas de precisão. Até mesmo
pequenos danos em quaisquer dessas peças podem inutilizar o equipamento por
completo. Não use o equipamento se apresentar qualquer sinal de empenamento, arranhão
ou dano ou se qualquer das peças estiver solta. O funcionamento apropriado do
equipamento deve ser verificado e testado antes de cada tratamento.

Anel Estereotático: Limpeza e desinfecção
• Limpe o anel estereotático periodicamente com um pano macio e seco.
• Adicionalmente, após qualquer procedimento ou contato com materiais biológicos, o anel
estereotático deverá ser limpo com um agente de limpeza enzimático (p.e., da Dr. Weigert),
seguido por enxágue em água duplamente destilada e, de preferência, água esterilizada.
• Somente detergentes enzimáticos devem ser usados para limpar o anel estereotático. Não use
detergentes alcalinos ou equipamento de ultrassom para limpar o anel estereotático.
• Use um pano levemente umedecido para remover manchas.
• Não use objetos pontiagudos ou materiais ásperos para remover resíduos, particularmente
junto às superfícies rosqueadas.
• Depois de limpo, o anel estereotático deve ser completamente seco com ar ou com materiais
sem fiapos.

Postes e pinos de fixação: Limpeza e desinfecção
A limpeza e desinfecção automática pode ser empregada para os postes e pinos de fixação.
Consulte a página 95.

Esterilização de postes de anéis estereotáticos
Para esterilizar os postes de anéis estereotáticos, use:
• Esterilização a vapor saturado (Página 97)
• Esterilização por plasma em baixa temperatura (Página 98)
Se a esterilização por vapor for usada regularmente, as roscas dos postes do anel
estereotático podem ser danificadas. Verifique regularmente os postes para garantir que
as roscas em particular estejam em bom estado. Substitua os postes imediatamente se
forem visíveis lascas ou fibras perpendiculares, se o material CFRP estiver danificado ou
se ficar difícil de parafusar os pinos.
O processo de esterilização causa a deterioração gradual do material. Até 100 ciclos de
reprocessamento são possíveis usando um dos métodos de esterilização especificados
acima.

Esterilização dos pinos de fixação
Os pinos de fixação devem ser esterilizados após o uso. Limpe, desinfete e seque efetivamente
os pinos de fixação e depois transfira-os para a bandeja de esterilização antes da esterilização.
Acondicione a Bandeja de Esterilização em uma embalagem de esterilização apropriada, de uso
único, de acordo com as normas EN 868 e AAMI/ISO 11607 (p.ex., bolsas de esterilização de
papel/papel-alumínio).
Esterilize os pinos de fixação usando:
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• Esterilização a vapor saturado (Página 97)
• Esterilização por plasma em baixa temperatura (Página 98)
O usuário é totalmente responsável por qualquer divergência em relação aos
procedimentos recomendados de limpeza, desinfecção e esterilização. Se os processos
forem alterados, o efeito desejado poderá não ser atingido. A Brainlab se isenta de toda
responsabilidade nesses casos.
Após a esterilização, aguarde os instrumentos esfriarem até a temperatura ambiente antes
de usá-los. A utilização de instrumentos quentes pode ferir o paciente ou danificar
instrumentos não resistentes a calor.
Se aplicados adequadamente, os pinos de fixação da Brainlab podem ser usados por até
dois anos ou esterilizados até 150 vezes, o que ocorrer primeiro. O sistema de
esterilização STERRAD® 100S permite a realização de até 100 ciclos de reprocessamento.
Os pinos de fixação podem quebrar se for aplicado um torque desigual ou extremo ou se
forem usados menos que quatro pinos.
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7.2.3

Sistema de Máscara Estereotática

Manutenção e armazenamento
Armazene a máscara em local seco e fresco, protegido da luz solar direta e afastado de
chamas e outras fontes de calor.
Não aqueça a máscara endurecida acima de 40 °C (104 °F).

Anel de máscara: Limpeza
Recomenda-se que o anel da máscara seja limpo periodicamente usando um pano macio e seco.
Manchas podem ser removidas usando um pano levemente umedecido.
Adicionalmente, após qualquer procedimento ou contato com substâncias biológicas, o anel da
máscara deverá ser limpo com um agente de limpeza enzimático (p.e., da Dr. Weigert), seguido
por enxágue em água duplamente destilada e, de preferência, água esterilizada.
Não use objetos pontiagudos ou materiais ásperos para remover resíduos, particularmente junto
às superfícies rosqueadas.
Depois de limpo, o anel da máscara deve ser completamente seco com ar ou com materiais sem
felpas.
Somente detergentes enzimáticos devem ser usados para limpar o anel da máscara. Não
use detergente alcalino ou equipamento de ultrassom para limpar o anel da máscara.

Anel de máscara: Desinfecção e esterilização
Normalmente, nenhum procedimento de esterilização ou desinfecção é necessário.

Conjunto de máscaras
O Conjunto de Máscaras Estereotáticas não é fornecido esterilizado e se destina ao uso em
um único paciente.
Não use água quente (temperatura de 30 °C (86 °F) ou superior), soluções de limpeza,
solventes ou equipamentos de ultrassom para limpar o Conjunto de Máscaras Brainlab.
O dispositivo não deve ser esterilizado em nenhuma circunstância. A esterilização
destruiria o dispositivo.
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7.2.4

Suporte de Maxila e Placas de Referência

Descartáveis de silicone
Os descartáveis de silicone são fabricados em sala limpa. Destinam-se ao uso em um paciente
somente e devem ser descartados após o uso. Não podem ser desinfetados ou esterilizados.
Uma proteção adicional (por exemplo, luvas de dedo descartáveis) pode ser utilizada para
revestir os descartáveis de silicone na placa de referência, tornando desnecessária a
esterilização.

Suporte de Maxila: Limpeza e desinfecção
O Suporte de Maxila pode ser limpo com um pano úmido sem fiapos. O dispositivo também
pode ser limpo e desinfetado usando um processo de limpeza e desinfecção automática.
Consulte a página 95.

Suporte de Maxila: Esterilização
O Suporte de Maxila pode ser esterilizado usando esterilização a vapor saturado. Consulte a
página 97.

Placas de referência: Limpeza e desinfecção
As placas de referência não são esterilizadas e, portanto, devem ser limpas, desinfetadas e
esterilizadas antes de serem utilizadas pela primeira vez.
As placas de referência podem ser limpas e desinfetadas usando um processo de limpeza e
desinfecção automática. Consulte a página 95.

Placas de referência: Esterilização
As placas de referência devem ser efetivamente limpas, desinfetadas e secas antes da
esterilização.
As placas de referência devem ser transferidas para a Bandeja de Esterilização antes da
esterilização. Acondicione a Bandeja de Esterilização em uma embalagem de esterilização
apropriada, de uso único, de acordo com as normas EN 868 e AAMI/ISO 11607 (p.ex., bolsas de
esterilização de papel/papel-alumínio).
Esterilize as placas de referência usando esterilização a vapor saturado (Página 97).
As placas de referência devem ser esterilizadas de acordo com a norma AAMI TIR 12.

Se a placa de referência for utilizada em mais de um paciente sem nenhuma proteção
adicional, é necessário fazer a esterilização.
O usuário é totalmente responsável por qualquer divergência em relação aos
procedimentos recomendados de limpeza, desinfecção e esterilização. Se os processos
forem alterados, o efeito desejado poderá não ser atingido. A Brainlab se isenta de toda
responsabilidade nesses casos.
Após a esterilização, aguarde os instrumentos esfriarem até a temperatura ambiente antes
de usá-los. A utilização de instrumentos quentes pode ferir o paciente ou danificar
instrumentos não resistentes a calor.
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7.2.5

Localizador de TC/Raios X, Localizador de TC/Raios X para Anel Estereotático
Leksell

Manutenção e armazenamento
Não armazene ou use o localizador em locais úmidos, sob condições de umidade
constante ou acima de 60 °C (140 °F).

Limpeza e desinfecção
Recomenda-se de que o localizador seja limpo periodicamente usando um pano macio e seco.
Manchas difíceis podem ser removidas usando um pano levemente umedecido.
Certifique-se de que a superfície do localizador não seja danificada, pois não é resistente a
arranhões.
Não use soluções de limpeza, solventes ou equipamentos de ultrassom para limpar o
localizador.

Esterilização
O localizador não deve ser esterilizado em nenhuma circunstância. A esterilização
destruiria o localizador.
O usuário é totalmente responsável por qualquer divergência em relação aos
procedimentos recomendados de limpeza, desinfecção e esterilização. Se os processos
forem alterados, o efeito desejado poderá não ser atingido. A Brainlab se isenta de toda
responsabilidade nesses casos.
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7.2.6

Posicionador de Alvo Estereotático, Posicionador de Alvo para Anel
Estereotático Leksell

Manutenção e armazenamento
As placas plásticas do posicionador de alvo não são resistentes a arranhões e devem ser
manuseadas com cuidado.
Não armazene ou use as placas plásticas do posicionador de alvo em locais úmidos, sob
condições de umidade constante ou acima de 80 °C (176 °F).

Limpeza e desinfecção
Recomenda-se que o posicionador de alvo seja limpo periodicamente usando um pano
macio e seco. Manchas difíceis podem ser removidas usando um pano levemente
umedecido.

Esterilização
As placas plásticas do posicionador de alvo não devem ser esterilizadas em nenhuma
circunstância. Não use soluções de limpeza, solventes ou equipamentos de ultrassom
para limpar as placas.
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