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1 INFORMAÇÕES GERAIS
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, Amé-
rica Central e América do Sul

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

us.support@brainlab.com

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

Reino Unido Tel.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Espanha Tel.: +34 900 649 115

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

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

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

Vida útil

A Brainlab fornece oito anos de serviço para plataformas. Durante este período, a Brainlab
fornece tanto peças de reposição quanto serviços de suporte de campo.

Sugestões

Embora tenha sido cuidadosamente revisado, este manual do usuário pode conter erros. Se tiver
sugestões de melhoria, entre em contato conosco pelo endereço user.guides@brainlab.com.

Fabricante

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Alemanha
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1.2 Informações legais

Direitos autorais

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

Marcas comerciais da Brainlab

BuzzTM é marca comercial da Brainlab AG.
Brainlab® é marca registrada da Brainlab AG.

Marcas comerciais de outras empresas

• Intel® é marca registrada da Intel Corporation nos Estados Unidos e em outros países.
• Microsoft® e Windows® são marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos

e em outros países.
• Fujitsu é marca comercial da Fujitsu Ltd.
• Barco é marca comercial da Barco N.V.

Informações sobre patentes

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

Etiqueta CE

A etiqueta CE indica que o produto Brainlab está em conformidade com os Re-
quisitos Gerais de Segurança e Desempenho da Regulamentação Europeia
2017/745, a Regulamentação para Dispositivos Médicos (Medical Device Regu-
lation - “MDR”).
Buzz é um produto da Classe I, de acordo com as normas estabelecidas pela
MDR.
OBSERVAÇÃO: a validade da etiqueta CE pode ser confirmada apenas para
produtos fabricados pela Brainlab. 

Colocando o Sistema Buzz fora de operação

Ao colocar o sistema Buzz fora de operação, entre em contato com o suporte da Brainlab.

Instruções de descarte

Quando um dispositivo médico atingir o fim de sua vida útil, limpe o dispositivo, removendo todo o
material biológico, e descarte-o com segurança, de acordo com as leis e regulamentações
aplicáveis.

Equipamentos elétricos e eletrônicos somente podem ser descartados de acordo com
as normas legais. Para obter informações relacionadas à diretiva WEEE (Waste Elec-
trical and Electronic Equipment - Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos)
ou a substâncias importantes que possam estar presentes no equipamento médico,
visite o site
www.brainlab.com/sustainability

Informações legais
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Perclorato

Residentes no Estado da Califórnia, Estados Unidos, podem estar sujeitos a procedimentos
especiais para manuseio de materiais com perclorato. Para obter informações adicionais, visite:
www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
Para obter instruções sobre reciclagem, entre em contato com a Brainlab.

Vendas nos Estados Unidos

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

Relatar incidentes relacionados a este produto

Você tem a responsabilidade de relatar todos os incidentes graves que venham a ocorrer com
este produto à Brainlab e, se estiver na Europa, à autoridade médica nacional competente
responsável por dispositivos médicos.

Conformidade com a FCC

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

Quaisquer alterações ou modificações realizadas pela parte responsável pela
conformidade sem aprovação explícita podem anular a autorização do usuário para
operação deste equipamento. Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das
Normas da FCC. A operação está sujeita às duas condições indicadas a seguir: (1) este
dispositivo não pode causar interferência prejudicial e (2) este dispositivo deve aceitar
qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar operação
indesejada.
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1.3 Símbolos
1.3.1 Símbolos usados neste manual

Aviso

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

Cuidado

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

Observações

OBSERVAÇÃO: observações são formatadas em fonte itálica e indicam informações adicionais
úteis. 

Símbolos nos componentes de hardware

Os seguintes símbolos podem ser encontrados no sistema.

Símbolo Explicação

Cuidado.

Ponto de equalização de potencial.

Não utilize se a embalagem estiver danificada.

Mantenha seco.

Condições de armazenamento para temperatura: o intervalo de temperatura especi-
ficado é mostrado em cada etiqueta.

Condições de armazenamento para umidade relativa sem condensação: o intervalo
de umidade especificado é mostrado em cada etiqueta.

Símbolos
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Símbolo Explicação

Condições de armazenamento para pressão atmosférica: o intervalo de pressão at-
mosférica especificado é mostrado em cada etiqueta.

Quantidade de produtos na embalagem.

Número do lote.

Número de série.

Número do artigo.

Data de fabricação.

Fabricante.

Aprovação ETL/Intertek.

Dispositivo de rádio.

Risco de choque elétrico.

Laser de Classe I: Risco de lesão devido à radiação de laser.

Botão Liga/Desliga.

Consulte as instruções de operação.

Siga as instruções de utilização.

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

Dispositivo médico.

Identificação exclusiva de dispositivo.

INFORMAÇÕES GERAIS
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Símbolo Explicação

Manuseie com cuidado.

Este lado para cima.

Não empilhe mais de n.

Contém materiais renováveis.

Símbolos

10 Manual do Usuário do Sistema e do Usuário Técnico Rev. 1.2 Buzz Ver. 2.0



1.4 Uso do sistema

Indicações de uso

O sistema Buzz 2.0 é adequado para uso como uma plataforma de computação estacionária com
um ou mais aplicativos de software instalados. O sistema Buzz 2.0 facilita a interação com dados
médicos, bem como sua exibição e compartilhamento. O sistema Buzz 2.0 também permite a
interação com dispositivos ou componentes externos/adicionais que estejam dentro da
especificação de desempenho definida quando usados no ambiente adequado.
A definição da indicação médica varia de acordo com o aplicativo de software que é executado
no dispositivo. Para obter detalhes, consulte a documentação do sistema correspondente.

Local de uso

O sistema deve ser usado somente em ambientes internos, em instalações clínicas
profissionais.

Frequência de uso

A frequência de uso é definida entre uma vez por semana e diversas vezes por dia.

Perfil do usuário

Veja a seguir os perfis de usuário adequados, diferenciados pela interação com o dispositivo
baseada em sua função.
Equipe clínica:
• Preparação e configuração não estéreis antes do uso.
• Uso não estéril de vídeos, imagens e dados.
• Desligamento e organização do equipamento após a cirurgia.

Um perfil de usuário mais detalhado para a equipe clínica pode depender do aplicativo de
software instalado na plataforma que incorpora o monitor montado na parede. Para obter
detalhes, consulte a documentação do sistema correspondente.
Equipe de limpeza:
• Limpeza do dispositivo desligado.

Técnico médico:
• Manutenção.
• Supervisão da segurança elétrica do dispositivo durante sua vida útil.
• Descarte do dispositivo após o término de sua vida útil.

Potenciais pacientes

Os potenciais pacientes não estão limitados a um grupo específico de pacientes. Não existem
limitações demográficas relacionadas aos pacientes.

Desempenho essencial

O dispositivo não possui funções clínicas, em especial nenhuma função em que a perda ou a
degradação resulte em riscos que estejam além dos aspectos de segurança básicos. Portanto, o
dispositivo não possui características de desempenho essencial.
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Benefícios clínicos

O sistema Buzz não oferece nenhum benefício ou desempenho clínico. Em combinação com os
aplicativos de software que são executados no Buzz, o dispositivo suporta o desempenho clínico
desses aplicativos de software.

Contraindicações conhecidas

O sistema Buzz não oferece nenhum impacto terapêutico direto e, portanto, nenhum tipo de
efeito colateral ou contraindicação está associado ao seu uso.

Cuidados ao manusear o hardware

Somente usuários treinados têm permissão para usar o sistema Buzz.

Revisão de plausibilidade

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

Aquisição de imagens para diagnóstico

Aviso
O sistema não foi testado quanto à qualidade de imagens para diagnóstico e pode não
fornecer qualidade ou resolução de imagem suficiente. A tela sensível ao toque não
apresenta conformidade com a norma DIN EN 6868 e, portanto, não se destina à
transmissão ou exibição de imagens para diagnóstico.

Uso do sistema
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1.5 Ambiente de software

Lista de materiais de software integrado de terceiros

Computador Buzz 2.0 (Número de artigo 15835A):
• Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB
• Driver para Chipset - SPSR 10.1.2.10
• Driver para FUJ02E3 - 1.30.3.0
• Driver para Armazenamento Rápido - RST SATA sSATA 4.3.0.1198
• Pacote de Instalação de LAN - Intel 12.12.226.0
• Driver para ME - Intel Management Engine 11.0.0.1157
• Driver para Nvidia - 10.18.13.6191
• Áudio Realtek - 6.0.1.7606
• Drivers para Matrox - Orion 10.11.1222.0
• Drivers para Matrox - Morphis 10.0.2564.0
• Driver para FTDI - 2.12.28.0
• ESD-CAN - 6.0.2604.0

Computador de Sala Cirúrgica para Integração com Barco (Número de artigo 15410)
• Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB
• Driver para Chipset - SPSR 10.1.2.10
• Driver para FUJ02E3 - 2.0.1.0
• Driver para Armazenamento Rápido - RST SATA sSATA 4.5.4.1030
• Pacote de Instalação de LAN - Intel 12.15.23.7
• Driver para ME - Intel Management Engine 11.6.0.1042
• Driver para Nvidia - 22.21.13.8541
• Áudio Realtek - 6.0.1.8192
• Drivers para Barco - FrGrabber 7.51.32.633
• Drivers para Barco - NIC 7.51.40.664
• Driver para FTDI - 2.12.16.0
• ESD-CAN - 6.1.2609.0

Controles de segurança de TI incluídos no Dispositivo Médico

Buzz:
• A autenticação do usuário é requerida
• O Controle de Contas de Usuários está ativo
• O firewall está ativado - tráfego de entrada bloqueado, exceções definidas
• O software anti-malware está ativo
• O Netbios está desativado
• A execução automática está desativada para dispositivos removíveis
• O log de auditoria de segurança está ativado
• Os componentes desnecessários estão desativados
• Todas as Políticas de Grupo no caminho “Computer (Computador)/Policies (Políticas)/

Administrative Templates (Modelos Administrativos)” mostradas a seguir devem ser mantidas
inalteradas:
- Control Panel (Painel de Controle)/Personalization (Personalização)
- Control Panel (Painel de Controle)/User Accounts (Contas de Usuário)
- System (Sistema)/Device Installation (Instalação de Dispositivos)
- System (Sistema)/Logon
- System (Sistema)/Internet Communication Management (Gerenciamento de Comunicação

da Internet)
- System (Sistema)/Power Management (Gerenciamento de Energia)
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- System (Sistema)/Shutdown (Desligamento)
- Windows Components (Componentes do Windows)/AutoPlay Policies (Políticas de

Reprodução Automática)
- Windows Components (Componentes do Windows)/Desktop Window Manager

(Gerenciador de Janelas da Área de Trabalho)
- Windows Components (Componentes do Windows)/Event Log Service (Serviço do Log de

Eventos)
- Windows Components (Componentes do Windows)/Internet Explorer/Security Features

(Recursos de Segurança)/Add-on Management (Gerenciamento de Complementos)
- Windows Components (Componentes do Windows)/Windows Defender/Exclusions

(Exclusões)
- Windows Components (Componentes do Windows)/Windows Update

Atualizações

As atualizações de segurança devem ser instaladas fora dos horários de uso clínico.

Modificação

Não faça download nem instale atualizações durante o tratamento do paciente ou o planejamento
do tratamento. Não modifique a configuração de software, a menos que receba instruções
específicas para isso.

Senhas

Entre em contato com o suporte da Brainlab para obter assistência sobre senhas roubadas ou
esquecidas. O sistema é configurado na fábrica com uma senha administrativa padrão para uso
pelos profissionais de serviço treinados da Brainlab. Para alterar essa senha, entre em contato
com o suporte da Brainlab.

Armazenamento de dados de pacientes

O sistema não é indicado para armazenamento de dados de pacientes. Entretanto, os dados de
pacientes são armazenados temporariamente no disco local do dispositivo, sem criptografia. Para
remover os dados do dispositivo, entre em contato com o suporte da Brainlab. Se for necessário
enviar o dispositivo para a Brainlab para reparos, exclua os dados de pacientes. Se isso não for
feito, a mídia de armazenamento em massa será removida pelo suporte da Brainlab e retornada
a você.

Antivírus e Malware

A Brainlab recomenda proteger o sistema com software antivírus de última geração. O
desempenho do sistema deve ser verificado por um engenheiro de serviço da Brainlab depois da
primeira instalação de um software antivírus. Observe que algumas configurações do software de
proteção contra conteúdo malicioso (p.ex., antivírus) podem afetar de forma negativa o
desempenho do sistema. Por exemplo, se o aplicativo antivírus executar varreduras em tempo
real e monitorar cada acesso a arquivos, o acesso aos dados do paciente poderá ser restringido.
Para obter os melhores resultados:
• Desative todos os recursos adicionais do software antivírus (p.ex., varredura de navegadores

ou e-mail, firewall adicional).
• Desative as mensagens pop-up do software antivírus.

Configure o software antivírus (p.ex., adicionando exceções de pastas) de forma que ele não
realize varreduras nem modificações nas seguintes pastas:
• C:\Brainlab, F:\Brainlab
• C:\PatientData, F:\PatientData

Para obter informações adicionais sobre essas questões, entre em contato com o suporte da
Brainlab.

Ambiente de software
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Atualizações de segurança da Microsoft para o sistema Windows

A Brainlab permite apenas a instalação de “patches” de segurança. Não instale service packs e
atualizações opcionais. Verifique suas configurações para assegurar que o download e a
instalação de atualizações sejam realizados de forma correta e oportuna. Não atualize drivers
com o Windows Update.
Os profissionais de serviço treinados da Brainlab instalarão atualizações de segurança e
atualizações de definição de antivírus durante as inspeções de manutenção preventiva e durante
ações de reparo.

Atualizações bloqueadas

Consulte o site da Brainlab para ter acesso a informações adicionais sobre configurações e a
uma lista de atualizações de segurança da Microsoft bloqueadas pelo suporte da Brainlab.
Endereço: www.brainlab.com/updates
Senha: WindowsUpdates!89

Acesso de emergência à plataforma

OBSERVAÇÃO: realize esta ação de configuração apenas quando solicitado pelo cliente. Caso
contrário, não realize nenhuma alteração. 

Para criar uma conta de usuário adicional para acesso de emergência ao sistema:

Etapa

1. Ligue o sistema e efetue login como Administrador.

2. Abra Computer Management (Gerenciamento do Computador), inserindo o nome da
opção no campo Search (Pesquisar) no Windows Start Menu (Menu Iniciar do Win-
dows).

3. Clique com o botão direito do mouse no espaço em branco dentro da janela e selecione
New User… (Novo usuário) no menu.

INFORMAÇÕES GERAIS

Manual do Usuário do Sistema e do Usuário Técnico Rev. 1.2 Buzz Ver. 2.0 15

https://www.brainlab.com/updates/


Etapa

4. Insira o nome do usuário (não precisa ser igual ao nome mostrado na captura de tela
mostrada a seguir) e assegure que todas as caixas de seleção estejam desmarcadas.
Insira uma senha e depois confirme-a.

5. Clique em Create (Criar).

Ambiente de software
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Etapa

6. Clique duas vezes no usuário recém-criado para abrir a janela Properties (Proprieda-
des).
Na janela Properties (Propriedades), selecione a segunda aba Member Of (Membro de)
e adicione o grupo iHelpManagers (GerentesiHelp), seguindo a ordem apresentada a
seguir:

Como configurar uma conta de usuário padrão

Para instalar as atualizações de segurança do Windows, o usuário deve ser um membro do
grupo de Administradores.
Adicione o usuário ao grupo, conforme descrito acima.
O Administrador deve conhecer a senha.
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Atualização automática de drivers

Não atualize drivers em plataformas da Brainlab, seja manualmente ou usando a função de
atualização do Windows.

Ambiente de uso de segurança cibernética

Considerações sobre segurança cibernética foram feitas de acordo com a natureza do
dispositivo, incluindo o tipo do dispositivo e os seguintes ambientes de uso das plataformas
durante seu ciclo de vida. Os controles de segurança de boas práticas comuns (“higiene da
segurança”) no ambiente de uso devem ser rigidamente observados. Independentemente do
status da plataforma (ligada/desligada):
• É necessário providenciar um bom nível de segurança física, para evitar o acesso físico à

plataforma por pessoas não autorizadas.
Se a plataforma estiver ligada, os seguintes controles de segurança adicionais também devem
ser observados:
• Medidas de controle de acesso (por exemplo, baseadas em função), para garantir que apenas

usuários autenticados e autorizados tenham acesso aos elementos da rede, às informações
armazenadas e a serviços e aplicativos.

• Controles de acesso à rede, como a segmentação, para limitar a comunicação de dispositivos
médicos.

• Práticas gerais de gerenciamento de patches, para garantir atualizações oportunas de
atualizações de patches de segurança em dispositivos adjacentes no ambiente de uso. Para
informações sobre o gerenciamento de patches na plataforma, consulte a seção Ambiente de
software deste manual de usuário.

• Proteção contra software malicioso, para evitar a execução não autorizada de códigos em
dispositivos adjacentes no ambiente de uso. Para informações sobre a proteção contra
software malicioso na plataforma, consulte a seção Ambiente de software deste manual de
usuário.

• Assegure que as manutenções planejadas sejam executadas conforme necessário, inclusive a
instalação de patches de segurança.

• Treinamento dos usuários em conscientização sobre segurança.
O uso do dispositivo fora do ambiente de operação indicado pode resultar em incidentes de
segurança cibernética que podem afetar a segurança e a efetividade do dispositivo.

Ambiente de software
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1.6 Treinamento e documentação

Treinamento Brainlab

Antes de usar o sistema, todos os usuários devem participar de um programa de treinamento
obrigatório conduzido por um representante autorizado da Brainlab, com o objetivo de garantir o
uso seguro e apropriado do produto.

Responsabilidade

Aviso
Este sistema apenas auxilia o cirurgião e não substitui sua experiência e/ou
responsabilidade durante o uso. O usuário deve sempre ter a possibilidade de prosseguir
com o procedimento sem a assistência do sistema.
Apenas profissionais treinados da equipe médica podem operar os componentes do sistema e o
instrumental acessório.

Aumento do tempo em sala cirúrgica

Os sistemas de navegação da Brainlab são equipamentos técnicos sensíveis. Dependendo da
configuração da sala cirúrgica, do posicionamento do paciente e da duração e complexidade dos
cálculos, pode haver variações na duração da cirurgia com navegação. O usuário deve decidir se
um possível prolongamento é aceitável para o respectivo paciente e para o tratamento.

Público-alvo

Este manual do usuário é destinado aos médicos e à equipe do hospital.

Leitura dos manuais de usuário

Este manual descreve software médico ou dispositivos médicos de grande complexidade, que
devem ser usados com cautela.
Portanto, é muito importante que todos os usuários do sistema, de instrumentos e do software:
• leiam atentamente este manual antes de manusear o equipamento
• tenham acesso permanente a este manual

Manuais de usuário disponíveis

Manual do Usuário Conteúdo

Manual do Usuário do
Software Instruções detalhadas sobre o software.

Manual do Usuário do
Sistema e do Usuário
Técnico

• Informações abrangentes sobre a configuração e o uso do sistema
• Informações técnicas detalhadas sobre o sistema, incluindo especi-

ficações e conformidade

Manual de Planejamen-
to da Instalação

Instruções detalhadas para a implementação efetiva e correta do sis-
tema Buzz.

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

INFORMAÇÕES GERAIS
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2 VISÃO GERAL DO
SISTEMA

2.1 Componentes do sistema
2.1.1 Visão geral

Operação geral

O sistema Buzz é uma plataforma para integração de dispositivos e para distribuição de sinais de
vídeo e conteúdo multimídia. Ele foi desenvolvido para uso na comunicação entre dispositivos
compatíveis da Brainlab. Ele fornece acesso centralizado para gerenciamento de dados de vídeo,
imagens médicas e dados de pacientes.
O sistema Buzz pode ser usado em ambientes clínicos profissionais para vários procedimentos
cirúrgicos que envolvem processamento de vídeo, gravação de imagens, visualização de dados
de pacientes e controle de aplicativos de software. O sistema é adequado para uso contínuo
durante procedimentos cirúrgicos.

Funções frequentemente usadas

As seguintes funções de hardware do Buzz são usadas com maior frequência:
• Ligar ou desligar o dispositivo
• Interação com o software Brainlab por meio da tela sensível ao toque
• Transferir dados de pacientes por meio de mídia de armazenamento (Disco Flash USB, CD/

DVD) ou via rede
• Conectar/desconectar fontes de vídeo
• Limpeza do dispositivo

Componentes do sistema Buzz 2.0

O sistema Buzz 2.0 (artigo número 15800) inclui os seguintes componentes:

Componente Número do artigo

Computador 15835A

Computador de Sala Cirúrgica para Integração
com Barco 15410

Monitor com tela sensível ao toque fixada na
parede (opcional) 15866

Monitor com tela sensível ao toque fixada na
parede adicional (opcional) 15867

Monitor com tela sensível ao toque embutida
na parede (opcional) 15868

Monitor adicional com tela sensível ao toque
embutida na parede (opcional) 15869

VISÃO GERAL DO SISTEMA

Manual do Usuário do Sistema e do Usuário Técnico Rev. 1.2 Buzz Ver. 2.0 21



Versões

O sistema é fornecido em duas versões:
• Buzz On-Wall
• Buzz In-Wall

Buzz On-Wall

O sistema Buzz On-Wall pode ser montado em uma localização central, com todos os
componentes conectados entre si. O computador pode ser montado a uma distância máxima de
2,5 m do monitor com tela sensível ao toque, quando a conexão é realizada com cabos de cobre.
Quando se utilizam linhas de transferência ópticas para a conexão de computadores e telas
sensíveis ao toque, a distância máxima pode chegar a 100 m. Nesse caso, o computador pode
ser instalado, por exemplo, em um rack na sala de controle.

① ② ③ ④
Figura 1  

Nº Componente

① Painel do usuário (atrás da tampa)

② Computador (incluindo tampa)

③ Monitor com tela sensível ao toque

④ Painel de recursos

OBSERVAÇÃO: quando a conexão entre o computador e o monitor com tela sensível ao toque é
realizada com cabos de cobre e os dispositivos não são instalados lado a lado, os cabos ficam
visíveis. 

Buzz In-Wall

O sistema Buzz In-Wall inclui uma tela sensível ao toque integrada na parede. Componentes
adicionais ficam separados e podem ser instalados, por exemplo, em um rack na sala de
controle.

① ② ③
Figura 2  

Componentes do sistema
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Nº Componente

① Computador

② Monitor com tela sensível ao toque

③ Painel de recursos

④

Figura 3  

Apenas a configuração Buzz In-Wall permite o uso do Computador de Sala Cirúrgica para
Integração com Barco ④. Ele deve ser colocado em uma sala técnica não médica, fora da sala
cirúrgica/do ambiente do paciente.
Todas as conexões entre o computador e os componentes do Buzz 2 localizadas na sala
cirúrgica são isoladas galvanicamente.

Buzz In-Wall ou Buzz On-Wall com tela sensível ao toque adicional

Opcionalmente, o sistema Buzz In-Wall ou Buzz On-Wall pode ser instalado com até quatro
telas sensíveis ao toque (uma tela principal e até três telas adicionais).

①
Figura 4  

Nº Componente

①
Monitor adicional com tela sensível ao toque
OBSERVAÇÃO: a versão Buzz In-Wall é mostrada neste exemplo. 

OBSERVAÇÃO: dependendo de sua configuração, monitores adicionais com tela sensível ao
toque podem ser conectados ao computador usando linhas de transferência ópticas. 

Terminologia

A menos que especificado de forma diferente, todos os modelos do sistema são referidos como
Buzz neste manual do usuário.

VISÃO GERAL DO SISTEMA
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Links relacionados

Como ligar o sistema Buzz na página 32
Como desligar o sistema Buzz na página 32
Como ligar telas sensíveis ao toque adicionais na página 33
Como desligar telas sensíveis ao toque adicionais na página 33
Interação com a tela sensível ao toque na página 36
Conexões do sistema na página 37

Componentes do sistema
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2.1.2 Ventilação

Garantindo a ventilação

Não cubra nem bloqueie as saídas de ventilação. Caso contrário, pode ocorrer
superaquecimento, causando sérios danos ao sistema.

Aberturas de ventilação do sistema Buzz On-Wall

As aberturas de ventilação estão localizadas no topo, na base e nas laterais do sistema,
conforme indicado a seguir.

Figura 5  

OBSERVAÇÃO: se o computador for montado na parede, a tampa “ondulada” deverá ser
instalada. 

Aberturas de ventilação no monitor com sensível ao toque adicional fixado na parede

As aberturas de ventilação estão localizadas na base e nas laterais do sistema, conforme
indicado a seguir.

Figura 6  

OBSERVAÇÃO: o fluxo de ar assinalado acima fica dentro da parede. 

VISÃO GERAL DO SISTEMA
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Aberturas de ventilação do sistema Buzz In-Wall

As aberturas de ventilação estão localizadas como assinalado abaixo.

① ②

Figura 7  

Nº Componente

① Painel de conexões do computador

② Painel de usuário do computador

OBSERVAÇÃO: não existem aberturas de ventilação expostas no monitor na tela sensível ao
toque embutido na parede. 

OBSERVAÇÃO: o computador deve ser instalado na placa base, para não bloquear as aberturas
de ventilação. 

Ventilação do Computador de Sala Cirúrgica para Barco

Figura 8  

Ventilação
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2.2 Configuração da sala cirúrgica

Informações gerais

Ao planejar a configuração da sala cirúrgica, leve em consideração a posição dos componentes
do sistema, para que o fluxo de ar não seja direcionado para a área do paciente.

Aviso
O uso deste equipamento ao lado de ou empilhado sobre outros equipamentos deve ser
evitado, pois isto pode resultar em problemas na operação. Se o uso nestas condições não
puder ser evitado, observe este equipamento e os outros dispositivos, para assegurar que
estejam funcionando normalmente.

Campo estéril

Aviso
O Buzz é não esterilizado. Não posicione nenhum componente do Buzz dentro ou sobre o
ambiente do paciente ou do campo estéril. Certifique-se de que o sistema é configurado de
maneira que os componentes não possam entrar em contato com o paciente ou serem
tocados por ele.

Posição do usuário

Os usuários do sistema Buzz devem se posicionar em frente à tela sensível ao toque, a uma
distância que permita o uso dos dedos para controle do dispositivo.
Quando você estiver olhando para a tela sensível ao toque, tenha em mente que as cores podem
ser exibidas incorretamente se forem visualizadas a partir de um ângulo inadequado.

Espaço para a manutenção do sistema

A tela sensível ao toque do sistema Buzz pode ser abaixada em 90° durante a manutenção do
sistema pela Brainlab. Certifique-se de que existe espaço suficiente na frente e em baixo do
sistema e que não está instalado nenhum objeto permanente nesses locais.

Compatibilidade e interferências eletromagnéticas

É necessário instalar e colocar em operação algumas precauções especiais relacionadas à
compatibilidade eletromagnética (CEM), de acordo com as informações de compatibilidade
eletromagnéticas do sistema Buzz fornecidas neste manual.
A influência de distúrbios eletromagnéticos pode diminuir as características de desempenho do
dispositivo, resultando nos seguintes problemas:
• Funcionamento nulo ou limitado da tela sensível ao toque
• Eventos de toque fantasma
• Perda de conexão com a rede sem fio (se aplicável)

Aviso
O sistema Buzz produz um campo eletromagnético que pode causar interferência em
outros equipamentos sensíveis e o próprio Buzz pode sofrer interferência de outros
campos eletromagnéticos.

Segurança relacionada a RM

Aviso
O sistema Buzz não foi testado em ambiente de RM.

VISÃO GERAL DO SISTEMA
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Eletrocirurgia

Aviso
O sistema Buzz não foi testado em ambiente de Eletrocirurgia.

Restrições ambientais

Aviso
O sistema Buzz não é adequado para uso na presença de misturas anestésicas inflamáveis
que contenham ar, oxigênio ou óxido nitroso

Exemplo de Buzz On-Wall

Este exemplo mostra uma sistema Buzz On-Wall instalado.

③

①

②

Figura 9  

Nº Componente

① Monitor com tela sensível ao toque

② Computador

③ Ambiente do paciente (dentro da linha)

Configuração da sala cirúrgica
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Exemplo de Buzz In-Wall

Este exemplo mostra um sistema Buzz In-Wall instalado com uma tela sensível ao toque
adicional.

③
②

①

④

Figura 10  

Nº Componente

① Monitor com tela sensível ao toque

② Computador (compatível com rack de 19 polegadas)

③ Ambiente do paciente (dentro da linha)

④ Monitores adicionais com tela sensível ao toque
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2.3 Manuseio apropriado do sistema

Manuseio adequado

Aviso
Teste o dispositivo antes da cirurgia, para assegurar que esteja funcionando de forma
apropriada. Inspecione visualmente o dispositivo e os cabos para identificar danos. Inicie
o sistema e assegure que a inicialização e o carregamento dos dados do paciente sejam
realizados corretamente. Não use o equipamento se suspeitar que apresente algum tipo de
dano.

Se a parede em que o sistema está instalado mudar de aparência (p. ex., rachaduras) não
use o sistema e mande avaliar a estabilidade da parede por um especialista.

Aviso
Não coloque objetos pesados (com mais de 2 kg) em dispositivos montados na parede.

Risco de choque elétrico

Aviso
Nunca toque o paciente e quaisquer peças do sistema ou interfaces elétricas ao mesmo
tempo, devido a possíveis descargas eletrostáticas.
Não toque os contatos elétricos dos conectores.
O fusível da linha de alimentação principal deve ter uma classificação apropriada.

Objetos estranhos

Não insira objetos estranhos nas aberturas do sistema Buzz.

Choques e impactos anormais

Proteja o sistema contra choques fortes.

Aviso
Não use o sistema depois de impactos anormais (p.ex., um terremoto ou uma explosão),
devido à possibilidade de dano estrutural fundamental. É recomendado mandar avaliar a
estabilidade da parede por um especialista.

Cabos

Ao conectar e desconectar cabos, siga as instruções relevantes incluídas neste manual de
usuário. Não use cabos danificados (p.ex., com isolamento danificado ou fios desencapados).
Cabos danificados apresentam perigo de choque elétrico ou incêndio.
Use unicamente os cabos de alimentação que foram fornecidos com o sistema.
Organize os cabos de forma a evitar que pessoas pisem ou tropecem neles. Ao conectar ou
instalar cabos para o sistema Buzz, não posicione o cabo de alimentação onde possa ser
esmagado ou perfurado por objetos adjacentes. Preste atenção especial ao plugue, à tomada
elétrica e ao ponto em que o cabo sai do Buzz.

Manuseio apropriado do sistema
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Modificações

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

Segurança para laser

O equipamento contém um gravador de DVD: Esta unidade atende aos critérios para laser da
Classe I das normas FDA Laser Notice No. 50 e IEC 60825-1.
Não tente abrir gabinetes de dispositivos equipados com laser, como unidades de disco ópticas.
Nenhum componente interno deve ser reparado pelo usuário. Não opere controles, não faça
ajustes nem execute procedimentos no dispositivo a laser que não sejam especificados neste
manual.
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2.4 Uso do sistema
2.4.1 Ligando e desligando o sistema Buzz

Como ligar o sistema Buzz

Este procedimento se aplica a todas as versões do sistema Buzz.

①

Figura 11  

Etapa

1. Pressione o botão Liga/Desliga no Painel de Recursos. O sistema é ligado e inicializado.

2. Quando o LED de alimentação do botão Liga/Desliga ficar sólido na cor verde, o sistema
estará pronto para uso.

OBSERVAÇÃO: se o interruptor principal externo do sistema Buzz tiver sido desligado após o
último uso, ligue o interruptor. 

Como desligar o sistema Buzz

Etapa

1. Execute uma destas duas ações:
• Use o botão Exit no software (preferencial) ou
• Pressione o botão Liga/Desliga no Painel de Recursos.

2. Selecione Shut down no software.
Quando o sistema concluir o encerramento, o LED de alimentação será desligado.

OBSERVAÇÃO: após o encerramento, o sistema entrará no modo de Espera. 

OBSERVAÇÃO: a desconexão do sistema Buzz da alimentação principal depende da
configuração da instalação:
• Se tiver acesso ao plugue de alimentação, desconecte-o da tomada.
• Se um interruptor principal externo estiver instalado, desligue-o.
• Se não tiver acesso ao plugue de alimentação e não houver um interruptor principal externo

instalado, entre em contato com o suporte da Brainlab para desconectar o plugue de
alimentação. 

Uso do sistema
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Como ligar telas sensíveis ao toque adicionais

Este procedimento se aplica a todas as versões de instalação de telas sensíveis ao toque
adicionais.

①

Figura 12  

Etapa

Pressione o botão Liga/Desliga ① no painel de recursos da tela principal. Todos os monitores
adicionais com tela sensível ao toque serão ligados.

Como desligar telas sensíveis ao toque adicionais

Este procedimento se aplica a todas as versões de instalação de telas sensíveis ao toque
adicionais.

Etapa

Após o encerramento completo do sistema, todas as telas sensíveis ao toque adicionais serão
desligadas automaticamente por meio de controle a distância.

OBSERVAÇÃO: a desconexão do sistema Buzz da alimentação principal depende da
configuração da instalação:
• Se tiver acesso ao plugue de alimentação, desconecte-o da tomada.
• Se um interruptor principal externo estiver instalado, desligue-o.
• Se não tiver acesso ao plugue de alimentação e não houver um interruptor principal externo

instalado, entre em contato com o suporte da Brainlab para desconectar o plugue de
alimentação. 
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2.4.2 Mensagens do sistema

Mensagem No Signal

Figura 13  

Esta mensagem indica que a tela sensível ao toque do Buzz não está recebendo um sinal de
vídeo.
Verifique se o computador está ligado e inicializado. Se isto não resolver o problema, entre em
contato com o suporte da Brainlab.

Tela de inicialização

Figura 14  

LED de status: Painel de recursos

Figura 15  

Cor Status Explicação

Apagado Apagado O sistema está desligado (Em Espera).

Verde

Piscando O sistema está inicializando. Antes de usar o sistema, aguarde até
que o LED fique aceso permanentemente.

Aceso per-
manente-
mente

O sistema está inicializado e pronto para uso.

Mensagens do sistema
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Cor Status Explicação

Piscada
curta a ca-
da 2 segun-
dos

Nenhuma conexão com o Computador detectada:
• O computador não recebe alimentação, ou
• Nenhuma conexão estabelecida entre o Computador e o Painel de

Recursos

LED de Status: Computador

①

②

Figura 16  

LED Cor Status Explicação

LED de Alimentação
Principal ①

Apagado Apagado A chave de alimentação principal e o sistema
estão desligados.LED da Chave de Ali-

mentação ②

LED de Alimentação
Principal Azul

Aceso per-
manente-
mente Alimentação principal ligada (sistema no mo-

do de espera).
LED da Chave de Ali-
mentação Apagado Apagado

LED de Alimentação
Principal

Azul
Aceso per-
manente-
mente

Sistema ligado.
LED da Chave de Ali-
mentação

OBSERVAÇÃO: veja uma descrição dos LEDs usados pelo Computador de Sala Cirúrgica para
Integração com Barco no Manual de Operação da Fujitsu. 
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2.4.3 Interação com a tela sensível ao toque

Uso adequado

Não use objetos afiados na tela sensível ao toque.
Não afixe etiquetas ou notas post-it na tela sensível ao toque nem na sua moldura preta, pois isto
pode perturbar a funcionalidade de toque.

Uso não estéril da tela sensível ao toque

O sistema Buzz pode ser operado de forma não estéril, usando-se os dedos para interagir com o
software.

① ② ③

Figura 17  

Nº Tipo de toque Funções comuns

① Um toque
• Funcionalidade básica da tela sensível ao toque
• Seleção de botão
• Uso da barra de rolagem

② Pinça
Ampliar/reduzir zoom

③ Dois toques

Interação com a tela sensível ao toque
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2.5 Conexões do sistema
2.5.1 Visão geral

Antes de iniciar

Leia toda a documentação do manual de usuário atentamente antes de conectar qualquer
equipamento ao sistema Buzz.

Cabos de alimentação principal

Os cabos de alimentação principal podem ser substituídos exclusivamente pela Brainlab ou por
pessoal autorizado de assistência técnica.
Não force nem puxe os cabos ao estabelecer ou abrir uma conexão; sempre puxe o conector.
Caso contrário, a interface ou o conector pode se romper, deixando partes energizadas expostas.
Ao conectar cabos, assegure que haja folga suficiente. Não estique nem tensione os cabos
conectados.
Conecte os cabos com cuidado, certificando-se de que não sejam pisados.

Restrições de conexão de equipamentos aos painéis

Aviso
Somente conecte equipamentos especificados pela Brainlab ou quando a Brainlab emitir
uma declaração de compatibilidade entre o sistema Buzz e o dispositivo.
O sistema Buzz não deve ser usado para distribuição de vídeo em tempo real. Uma fonte de
tempo real crítica, como um endoscópio, deve permanecer conectada diretamente ao seu
sistema dedicado (óptico ou de exibição).
Para aplicações críticas, deve ser possível tornar as informações disponíveis independentemente
do Buzz (p. ex., ignorando o Buzz e conectando o sinal diretamente a um monitor).

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

Aviso
A conexão de um equipamento elétrico a adaptadores com várias tomadas resulta na
criação de um SISTEMA ELETROMÉDICO e pode reduzir o nível de segurança.

Compatibilidade com CD/DVD

Os seguintes tipos de CD/DVD podem ser lidos:
• CD-DA
• CD-ROM
• CD-R
• CD-RW
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• DVD-ROM
• DVD-R
• DVD-R DL
• DVD-RW
• DVD+R
• DVD+R DL
• DVD+RW
• DVD-RAM

Os seguintes tipos de CD/DVD podem ser gravados:
• CD-R
• CD-RW
• DVD-R
• DVD-R DL
• DVD-RW
• DVD-RAM (4,7 GB)
• DVD+R
• DVD+R DL
• DVD+RW

Insira apenas CD/DVD padrão, com diâmetro de 120 mm. Não insira um CD/DVD com
formato irregular.

Links relacionados

Introdução na página 67

Conexões do sistema
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2.5.2 Conexões de terceiros

Informações gerais

O sistema Buzz detecta sinais de vídeo no momento da conexão. Todas as fontes de vídeo de
entrada e de saída conectadas são exibidas no software Content Manager. Se nenhuma fonte
não for exibida, pressione o botão Refresh no Content Manager. Veja informações adicionais no
Manual do Usuário do Software Origin Data Management.
Embora determinados tipos de sinal de vídeo sejam geralmente suportados, é possível que
alguns dispositivos não sejam compatíveis com o sistema Buzz. Se não estiver seguro sobre a
compatibilidade de um dispositivo, entre em contato com o suporte da Brainlab.
Uma tela 3D externa (opcional) deve ser compatível com uma tecnologia de linha a linha 3D, para
exibição correta de conteúdo 3D.

Conexão de LAN

A conexão do sistema Buzz à rede do hospital proporciona:
• Transferência de dados do paciente de ou para o sistema.
• Acesso remoto às informações exibidas no monitor.
• Possibilidade de transmitir, gravar e compartilhar uma sessão, dependendo do aplicativo

Brainlab instalado no dispositivo e da integração com a rede do hospital.
Somente conecte dispositivos compatíveis com IEC às portas LAN.

Conexões de rede local sem fio

O sistema Buzz está em conformidade com as seguintes agências reguladoras:
• CE
• FCC
• IC

O módulo WLAN incluído neste produto não pode ser acessado por usuários finais. O FCC ID e o
IC ID do módulo WLAN podem ser encontrados na etiqueta. Se tiver perguntas relacionadas a
este assunto, entre em contato com o suporte da Brainlab.
O dispositivo sem fio conectado ao sistema Buzz deve estar em conformidade com o padrão
IEEE 802.11a/b/g/n.
OBSERVAÇÃO: recursos sem fio podem ser desativados, de acordo com restrições locais ou
aprovação pendente. Entre em contato com o suporte da Brainlab para obter informações
adicionais. 

OBSERVAÇÃO: se a conexão sem fio estiver desativada, ou apresentar baixa qualidade, use
uma conexão cabeada (cabo LAN). 

OBSERVAÇÃO: a antena do módulo WLAN está localizada atrás do vidro do Painel de Recursos,
perto do microfone. É necessário manter uma distância mínima de 20 cm entre a antena do
módulo WLAN e o usuário. 

Especificação Valores

Frequência

O dispositivo WLAN utiliza uma banda de fre-
quência para envio e recepção:
802.11b/g
2.401 a 2.495 MHz
802.11a
4.910 a 4.990 MHz
5.150 a 5.350 MHz
5.470 a 5.725 MHz
5.725 a 5.825 MHz
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Especificação Valores

Tecnologia de modulação DSSS, CCK, OFDM

Tipo de modulação DBPSK, DQPSK, CCK, BPSK, QPSK, 16QAM,
64QAM

Protocolos de segurança suportados Desativado, WEP 64 e 128 bits, WPA-
PSK(TKIP), WPA2-PSK(AES)

Taxa de dados para rede sem fio

802.11b 11, 5,5, 2, 1 Mbps
802.11a/g 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
802.11n 65, 58,5, 42, 39, 26, 19,5, 13, 6,5
Mbps

Potência de transmissão (máxima) 802.11b 15 dBm (31,6 mW) 802.11g 12,6 dBm
(18,12 mW) 802.11a 17 dBm (50,1 mW)

Sensibilidade de recepção

802.11b
Taxa de 11 Mb/s: -86 dBm
Taxa de 1 Mb/s: -92 dBm
802.11g
Taxa de 54 Mb/s: -72 dBm
Taxa de 36 Mb/s: -78 dBm
Taxa de 18 Mb/s: -84 dBm
Taxa de 6 Mb/s: -89 dBm
802.11a
Taxa de 54 Mb/s: -74 dBm
Taxa de 36 Mb/s: -80 dBm
Taxa de 18 Mb/s: -86 dBm
Taxa de 6 Mb/s: -90 dBm

Características da antena
Dois (2) conectores coaxiais U.FL, 50 Ohms
Ganho máximo em 5 GHz = 5,5 dBi
Ganho máximo em 2,4 GHz = 4,1 dBi

Canais

Estados Unidos e Canadá:
802.11a (36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100,
104, 108, 112, 116, 132, 136, 140, 149, 153,
157, 161, 165)
802.11b/g (1-11)
Europa:
802.11a (36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100,
104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136,
140)
802.11b/g (1-13)
Japão:
802.11a
36, 40, 44, 48 (Conhecido como W52)
52, 56, 60, 64 (Conhecido como W53)
100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132,
136, 140 (Conhecido como W56)
802.11b/g (1-13)
China:
802.11a (149, 153, 157, 161, 165)

Conexões USB

Somente conecte ao sistema Buzz dispositivos alimentados por barramento (de alta ou baixa
potência) que estejam em conformidade com a especificação USB 1.x, 2.0 ou 3.0 ou dispositivos

Conexões de terceiros

40 Manual do Usuário do Sistema e do Usuário Técnico Rev. 1.2 Buzz Ver. 2.0



especificamente liberados. Dispositivos alimentados por barramento não devem consumir energia
superior a 500 mA (USB 2.0) ou 900 mA (USB 3.0), de acordo com a especificação de USB.
Não conecte dispositivos USB autoalimentados ao sistema Buzz. Dispositivos autoalimentados
são dispositivos USB que são alimentados externamente por uma fonte de alimentação
separada. Caso contrário, não será possível garantir a segurança e a eficácia do equipamento.
Antes de conectar unidades flash USB ao sistema, faça uma varredura nas unidades USB com
um software antivírus.

Painel de recursos

①

②

④ ③

⑤

Figura 18  

Nº Componente

① Portas USB 2.0

② Alto-falante (mono)

③ Câmera de vídeo

④ Botão Liga/Desliga com LED de status

⑤ Microfone

Painel de Usuário

As áreas dentro de um círculo no painel de conexão contêm portas de conexão de função similar.
É possível estabelecer várias conexões de terceiros ao mesmo tempo.
OBSERVAÇÃO: veja uma descrição do painel frontal e traseiro do Computador de Sala
Cirúrgica para Integração com Barco no Manual de Operação da Fujitsu. 
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②
①

④

③

⑤

⑥

⑨

⑧⑦

⑩

Figura 19  

Nº Componente

① Unidade de CD/DVD

②
Entrada de vídeo analógica
• 1 x S-Video In (Entrada de S-Video)
• 1 x Composite In (Entrada de vídeo composto)

③ 2 x Entrada de vídeo SDI

④

Saída de aquisição para microscópio
• 1 x Saída DVI-I
• 1 x USB B

OBSERVAÇÃO: esta saída de vídeo também pode ser usada para um sexto monitor ou
um monitor que possa ser conectado pelo usuário (p.ex., um projetor). 

Aviso
O conector USB Tipo B no Painel de Usuário da MCU deve ser usado explici-
tamente para conexão do cabo do microscópio Brainlab. A conexão de ou-
tros dispositivos a esta interface pode danificar os dispositivos ou a MCU.

⑤ 2 x Entrada de vídeo DVI-I

⑥

Conexões de alimentação para componentes de linha de transferência
• 6 x 5 V CC/2 A

OBSERVAÇÃO: conecte apenas equipamentos especificados pela Brainlab à saída CC. 

⑦

Conexão de rede
• Tracking Unit/Camera (Unidade de rastreamento/Câmera)
• Dados intraoperatórios/Navegação

OBSERVAÇÃO: use a porta de dados intraoperatórios para conectar o Sistema de Nave-
gação. 

⑧
Portas de dados
• 2 x USB 3.0

⑨ Botão Liga/Desliga do computador com LED de status

⑩ LED de Alimentação Principal

Fixação de cabos

Os limitadores de fixação do sistema Buzz On-Wall permitem que você prenda os cabos
conectados ao painel de usuário.

Conexões de terceiros
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Figura 20  

Parte de trás do painel de conexão

OBSERVAÇÃO: veja uma descrição do painel frontal e traseiro do Computador de Sala
Cirúrgica para Integração com Barco nos manuais de usuário da Fujitsu. 

③

①

⑤④ ⑥

⑨

⑧

⑩⑪

②

⑦

Figura 21  

Nº Componente Grupo de usuários

① Conector de alimentação principal Usuário treinado

② Chave de alimentação principal Usuário treinado

③ Equalização de potencial Usuário treinado

④ Rede/USB 2.0 para Feature Panel (Painel de Recursos) Suporte da Brainlab

⑤ Hospital Network (Rede do Hospital - 1 GbE) Suporte da Brainlab

⑥ Hospital Network (Rede do Hospital - 10 GbE) - Não utilizada Suporte da Brainlab

⑦

Entrada/Saída de Áudio
• Entrada de Microfone
• Audio In (Entrada de Áudio)
• Audio Out (Saída de Áudio)

Suporte da Brainlab

⑧ Saída de Vídeo e USB 2.0 para Monitores 1 a 4 Suporte da Brainlab

⑨ Saída de Vídeo para Monitor 5 Suporte da Brainlab
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Nº Componente Grupo de usuários

⑩

Conexões de alimentação para componentes de linha de
transferência
4 x 5 V CC/0,5 A cada
OBSERVAÇÃO: conecte apenas equipamentos especifica-
dos pela Brainlab à saída CC. 

Suporte da Brainlab

⑪ 2 x USB 3.0 Suporte da Brainlab

OBSERVAÇÃO: a chave de alimentação principal, o conector de alimentação principal e o pino
de equalização de potencial não poderão ser acessados se o computador for montado na parede.
As conexões 4 a 11 do painel de conexões são de uso exclusivo do suporte da Brainlab. Não
altere nem adicione nenhuma conexão deste painel, pois elas são usadas para a comunicação
interna do sistema. 

Conexões de terceiros
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2.5.3 Conexão de equalização de potencial

Informações gerais

A função do condutor de equalização de potencial é:
• Equalizar potenciais entre diferentes peças metálicas que podem ser tocadas

simultaneamente.
• Reduzir diferenças de potencial que podem ocorrer entre dispositivos eletromédicos e outras

peças condutoras de outros objetos durante a operação.
OBSERVAÇÃO: o pino de equalização de potencial não pode ser acessado em computadores do
sistema Buzz instalados na parede. A conexão de equalização de potencial ao sistema é
opcional. Quando se conecta um sistema POAG, um Sistema ELETROMÉDICO é criado. 

OBSERVAÇÃO: não se aplica ao Computador de Sala Cirúrgica para Integração com Barco
instalado fora da sala cirúrgica ou em uma sala não médica. 

Como conectar cabos de equalização de potencial

Pinos de equalização

Pino de equalização de potencial do computador

Etapa

1. Conecte os cabos de equalização de potencial à porta de equalização de potencial do
computador

2. Conecte cabos de equalização de potencial a uma tomada elétrica equivalente.

Antes de usar o sistema e durante o desligamento do sistema, conecte o cabo de equalização de
potencial ao dispositivo e à tomada elétrica correspondente.

VISÃO GERAL DO SISTEMA

Manual do Usuário do Sistema e do Usuário Técnico Rev. 1.2 Buzz Ver. 2.0 45



Conexão de equalização de potencial
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3 LIMPEZA E DESINFECÇÃO
3.1 Instruções de Limpeza
3.1.1 Visão geral

Antes de iniciar

Antes de iniciar a limpeza, assegure que o sistema completamente desligado.

Não usar desinfecção automática

Não use procedimentos automáticos de limpeza e desinfecção nos componentes do sistema
Buzz.

Não esterilizar

Não esterilize os componentes do sistema Buzz.

Não permitir líquidos

Não pulverize solventes de limpeza ou outros líquidos diretamente nas interfaces elétricas ou
aberturas, como as entradas de ar.
Certifique-se de que nenhum líquido penetre nos componentes do sistema Buzz, pois isto pode
causar danos aos componentes e/ou às peças eletrônicas.
Use apenas um pano umedecido para limpeza. Outros métodos podem permitir que líquidos
entrem no sistema e causem danos.

LIMPEZA E DESINFECÇÃO
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3.1.2 Instruções

Compatibilidade com desinfetantes

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

Tipos de desinfetantes Exemplo

À base de álcool Meliseptol, Mikrozid AF Liquid

À base de alquilamina Incidin Plus 2%

À base de oxigênio ativo Perform

À base de aldeído/cloreto Antiseptica Kombi - Flächendesinfektion

OBSERVAÇÃO: use somente desinfetantes de superfície liberados em seu mercado específico. 

OBSERVAÇÃO: desinfetantes de superfície podem deixar resíduos. Use um pano seco para
remoção. 

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

Intervalos de limpeza

Limpe o dispositivo após cada uso.
A frequência da limpeza depende da frequência de uso do sistema. A Brainlab não pode fornecer
recomendações gerais sobre intervalos de limpeza. Essa definição é uma responsabilidade do
usuário.

Pós-limpeza

Depois da limpeza, certifique-se de que todos os componentes do Buzz estejam completamente
secos antes de usar o sistema.

Como limpar o Buzz

Etapa

1. Encerre o sistema.

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

3. Limpe e desinfete todas as outras superfícies com um desinfetante compatível.

Instruções
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4 CONFORMIDADE E
ESPECIFICAÇÕES

4.1 Padrões

Certificados e Aprovações

• IEC 60601-1:2005+A1:2012 (Edição 3.1)
• ANSI/AAMI ES 60601-1:2005/(R)2012
• CAN/CSA-C22.2 Nº 60601-1:14

Proteção contra ingresso

Componente Buzz Classificação de acordo com a norma
IEC 60529

Monitor

Buzz On-Wall IP20

Buzz On-Wall
com junta de sili-
cone*

IP21

Buzz In-Wall IP20

Buzz In-Wall com
junta de silicone* IP44

Computador Todas as versões IP20

OBSERVAÇÃO: * a proteção contra ingresso depende da instalação da tela do sistema Buzz.
Para obter detalhes adicionais, consulte a seção de Requisitos da Instalação do Manual de
Planejamento da Instalação do sistema Buzz 2. 

Não use em áreas molhadas ou locais em que possa ocorrer entrada de líquidos no sistema. Se
ocorrer a entrada de líquidos no sistema, não opere o dispositivo. Desconecte-o da fonte de
alimentação principal e entre em contato com o suporte da Brainlab.
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4.2 Requisitos ambientais
4.2.1 Condições ambientais

Restrições locais

• Armazene e opere o sistema em locais que ofereçam proteção contra umidade, vento, luz
solar, poeira, salinidade e enxofre.

• Não armazene o sistema nas proximidades de produtos químicos ou gases.
• Não exponha o sistema à luz UV direta.
• A exposição do dispositivo a estresse ambiental acima ou abaixo dos limites especificados

(p.ex., fumigação para controle de pestes) pode resultar em danos ao dispositivo ou reduzir
seu tempo de vida útil.

Considerações de altitude

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

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

Tempo de adaptação

O tempo mínimo de adaptação para uso após permanecer em condições de armazenamento
extremas é de 24 horas.

Temperatura, umidade e condições de pressão

Especificação Condições de operação Condições de transporte/
armazenamento

Temperatura ambiente 10 °C a 35 °C (50 °F a 95 °F) -10 °C a 45 °C (14 °F a
113 °F)

Umidade relativa 30% a 75% (sem condensa-
ção)

10% a 90% (sem condensa-
ção)

Pressão 700 a 1.060 hPa 500 a 1.060 hPa

Requisitos ambientais

50 Manual do Usuário do Sistema e do Usuário Técnico Rev. 1.2 Buzz Ver. 2.0



4.3 Especificações do sistema
4.3.1 Características físicas

Buzz On-Wall

Computador Buzz On-Wall e monitor
com tela sensível ao toque monta-
dos lado a lado

Computador adicional com
tela sensível ao toque mon-
tado na parede

Altura 667 mm 667 mm

Largura 1.866 mm 1.054 mm

Profundidade 184 mm 103 mm

Peso 64 kg 30 kg

Configuração flexível do computa-
dor do Buzz On-Wall

Configuração flexível do
monitor com tela sensível
ao toque do Buzz On-Wall

Altura 667 mm 667 mm

Largura 756 mm 1.189 mm

Profundidade 184 mm 103 mm

Peso 31 kg 38 kg

Buzz In-Wall

Buzz In-Wall (Monitor com tela sensível
ao toque)

Monitor adicional com tela sen-
sível ao toque embutida na pa-
rede

Altura 667 mm 667 mm

Largura 1.189 mm (apenas para Buzz com monitor
de 42 pol. Com tela sensível ao toque) 1.054 mm

Profundidade 103 mm (profundidade interna na parede =
98 mm)

103 mm (profundidade interna na
parede = 98 mm)

Peso 38 kg 30 kg

Computador do sistema Buzz

Computador

Altura 164,5 mm

Largura 439 mm

Profundidade 414 mm

Peso 17 kg

OBSERVAÇÃO: as dimensões acima são baseadas no posicionamento horizontal do
computador. 
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Computador de Sala Cirúrgica para Integração com Barco Montado em Rack

Computador

Altura 221,1 mm (8,7 pol)

Largura 482,6 mm (19 pol)

Profundidade 729,8 mm (28,7 pol)

Peso 18 kg (cerca de 40 lb) (mais o peso do suporte do rack)

OBSERVAÇÃO: as dimensões acima são baseadas no posicionamento horizontal do
computador. 

Computador de Sala Cirúrgica para Integração com Barco sem Rack

Computador

Altura 186 mm (7,3 pol)

Largura 430 mm (16,9 pol)

Profundidade 481 mm (18,9 pol)

Peso 18 kg (40 lb) (valores aproximados)

OBSERVAÇÃO: as dimensões acima são baseadas no posicionamento horizontal do
computador. 

Especificações do sistema

52 Manual do Usuário do Sistema e do Usuário Técnico Rev. 1.2 Buzz Ver. 2.0



4.3.2 Especificações técnicas

Computador

Unidade de Computador Computador de Sala Cirúrgica pa-
ra Integração com Barco

Processador
Intel Xeon E5-1650v3
(3,5 GHz, 6 Núcleos, cache de 15
MB)

Intel Xeon E5-1650v4

Memória 16 GB DDR4 16 GB DDR4

Armazenamento
em massa SSD de 256 GB SSD de 480 GB

Unidades exter-
nas Gravador de CD/DVD Gravador de CD/DVD

Placa de vídeo 2 x Nvidia Quadro K2200 2 x Nvidia Quadro P2000

Sistema operaci-
onal Windows 10, 64 bits Windows 10, 64 bits

Monitor com tela sensível ao toque

Monitor com tela sensível ao toque

Tipo de visor LCD de 42 pol. com retroiluminação por LED

Resolução 1.920 x 1.080

Toque Multitoque capacitivo

Requisitos de alimentação

Computador Monitor com tela sen-
sível ao toque

Computador de Sala
Cirúrgica para Integra-
ção com Barco

Tensão de opera-
ção 100-240 V 100-240 V 100-240 V

Corrente 8 a 4 A 3,5 a 1,5 A 9,5 a 4,0 A

Frequência 50/60 Hz 50/60 Hz 50 a 60 Hz

Consumo de
energia

Máximo de 850 W (tipi-
camente 350 W)

Máximo de 350 W (tipi-
camente 200 W)

Máximo de 600 W (tipi-
camente 350 W)

Fonte de alimentação CA

Certifique-se de que o circuito derivado da fonte de alimentação CA do sistema Buzz não esteja
sobrecarregado. Isto reduzirá o risco de lesões pessoais, incêndio ou danos ao equipamento.
A carga do sistema Buzz não deve exceder 80% da capacidade do circuito derivado. Consulte o
eletricista responsável pela fiação de seu prédio e os requisitos de instalação.
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4.3.3 Rede do hospital

Requisitos de rede

A rede do hospital deve estar em conformidade com as seguintes definições, de acordo com a
norma IEEE 802.3:1000BASE-T ou 100BASE-TX.
Os seguintes requisitos aplicam-se ao cabeamento de rede (LAN):
• Categoria 5 ou superior para Ethernet 10/100
• Categoria 5e ou superior para Ethernet Gigabit

OBSERVAÇÃO: o cliente deve levar em consideração os requisitos da norma ISO/IEC 11801. 

A conexão do dispositivo a uma rede do hospital cria um Sistema Eletromédico, de acordo
com a norma IEC 60601-1. A Brainlab recomenda que os componentes da rede do hospital
sejam compatíveis com um padrão IEC adequado (IEC 60601-1 Clause 7.9.2.9).

Computador de Sala Cirúrgica para Integração com Barco

O Computador de Sala Cirúrgica para Integração com Barco inclui as seguintes opções de
conexão à rede do hospital:
• Ethernet de fibra óptica de 1/10 gigabit, de acordo com a norma IEEE 802.3: 10GBASE-SR ou

IEEE 802.3:1000BASE-SX.
• A rede local de fibra deve usar fibra multimodo OM3 ou superior.

Precauções com redes

A conexão do sistema Buzz a uma rede do hospital que inclui outros equipamentos pode resultar
em riscos não identificados previamente para pacientes, operadores ou terceiros.
O hospital deve identificar, analisar, avaliar e controlar os riscos decorrentes da conexão do
sistema Buzz a uma rede do hospital.
Alterações subsequentes na rede do hospital podem introduzir novos riscos e requerem análise
adicional. Alterações na rede do hospital incluem:
• Alterações na configuração da rede do hospital
• Conexão de itens adicionais à rede do hospital
• Desconexão de itens da rede do hospital
• Atualização ou upgrade de equipamentos conectados à rede do hospital

É recomendável usar um dispositivo de separação adequado para a interface de rede (LAN), com
taxa mínima de 1 MOOP e resistência dielétrica mínima de 1,5 kV.

Opere o sistema unicamente em ambientes de rede seguros. Assegure que a rede esteja
protegida contra acesso não autorizado (p.ex., autenticação de usuários, firewall, etc.) e
contra software malicioso. Se o equipamento for conectado a uma rede não protegida, sua
funcionalidade não poderá ser garantida, devido a possíveis infecções por programas de
software mal-intencionados ou sem proteção.

Ao integrar o sistema Buzz em uma rede sem fio, selecione um método adequado de
criptografia (p.ex., WPA2) para proteger dados de pacientes contra acesso não autorizado.

Fluxo de informações da rede

O fluxo adequado das informações do sistema Buzz para a rede do hospital e para outros
dispositivos conectados à rede do hospital é indicado a seguir:
• Transferência de dados de paciente: o Buzz recebe dados de um servidor pela rede do

hospital (p.ex., servidor PACS).
• Acesso remoto, transmissão ou compartilhamento de sessão: o Buzz envia dados para um

cliente de streaming pela rede do hospital.

Rede do hospital
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Perigos em potencial relacionados a falhas na rede

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

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

• Exposição não intencional do paciente a anestésicos ou radiação, devido a falhas na rede
durante a transferência de dados do paciente.
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4.4 Conformidade
4.4.1 Emissões eletromagnéticas

Ambiente eletromagnético

Os sistemas Buzz podem ser usados nos ambientes eletromagnéticos especificados na tabela a
seguir.
O usuário é responsável por assegurar que os sistemas sejam usados em tais ambientes.

Declaração de emissões eletromagnéticas

O sistema Buzz deve ser usado exclusivamente em instalações clínicas profissionais. A tabela
apresentada a seguir mostra uma lista com todos os testes e padrões de emissão aplicáveis,
bem como os níveis de conformidade utilizados:

Teste de emissões Padrão Nível de conformidade

Emissões de RF conduzidas e
irradiadas CISPR 11

Grupo 1
Classe A

Distorção harmônica IEC 61000-3-2 Classe A

Flutuações e oscilações de
tensão IEC 61000-3-3 Em conformidade

As características das emissões deste equipamento fazem com ele seja adequado para uso em
áreas industriais e em hospitais (CISPR 11 classe A). Se for usado em ambientes residenciais
(que normalmente exigem a classificação CISPR 11 classe B), é possível que este equipamento
não ofereça proteção adequada contra serviços de comunicação por radiofrequência. É possível
que o usuário precise adotar medidas atenuantes, como a reorientação ou o reposicionamento do
equipamento.

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

Aviso
Este equipamento foi testado para imunidade contra irradiação de radiofrequência apenas
em determinadas frequências e o uso nas proximidades de emissores de frequências
diferentes pode resultar em operação inadequada.

Aviso
Equipamentos portáteis de comunicação via RF (incluindo periféricos como cabos de
antena e antenas externas) não devem ser usados a menos de 30 cm (12 pol.) de qualquer
parte do sistema Buzz, incluindo os cabos especificados pelo fabricante. Caso contrário,
pode haver degradação no desempenho deste equipamento.

Conformidade
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4.4.2 Imunidade eletromagnética geral

Ambiente eletromagnético

Os sistemas Buzz são adequados para uso nos ambientes eletromagnéticos especificados nas
próximas seções.
O usuário é responsável por assegurar que os sistemas sejam usados em tais ambientes.

Declaração de imunidade eletromagnética

As tabelas mostradas nas próximas seções fornecem orientações de acordo com a declaração
de imunidade eletromagnética do fabricante.

Testes de imunidade eletromagnética

Teste de imunidade Padrão Nível de teste IEC
60601-1-2

Nível de conformida-
de

Descarga eletrostática
(ESD) - contato

IEC 61000-4-2
±8 kV ±8 kV

Descarga eletrostática
(ESD) - ar

±2 kV, ±4 kV, ±8 kV,
±15 kV

±2 kV, ±4 kV, ±8 kV,
±15 kV

Campos eletromagné-
ticos de RF irradiada IEC 61000-4-3

3 V/m
80 MHz a 2,7 GHz
80% AM em 1 kHz

3 V/m
80 MHz a 2,5 GHz
80% AM em 1 kHz

Transiente rápido/
surto elétrico - porta
de entrada de alimen-
tação CA

IEC 61000-4-4

±2 kV
Frequência de repeti-
ção 100 kHz

±2 kV
Frequência de repeti-
ção 100 kHz

Transiente rápido/
surto elétrico - portas
de sinal de entrada/
saída

±1 kV
Frequência de repeti-
ção 100 kHz

±1 kV
Frequência de repeti-
ção 100 kHz

Surto - porta de entra-
da de alimentação CA
Linha para linha

IEC 61000-4-5

±0,5 kV, ±1 kV ±0,5 kV, ±1 kV

Surto - porta de entra-
da de alimentação CA
Linha para terra

±0,5 kV, ±1 kV, ±2 kV ±0,5 kV, ±1 kV, ±2 kV

Distúrbios conduzidos
induzidos por RF IEC 61000-4-6

3 V
0,15 MHz a 80 MHz
6 V em bandas ISM
80% AM em 1 kHz

3 V
0,15 MHz a 80 MHz
6 V
80% AM em 1 kHz

Campo magnético de
frequência elétrica IEC 61000-4-8

30 A/m
50 Hz ou 60 Hz

30 A/m
50 Hz ou 60 Hz

Quedas de tensão IEC 61000-4-11

0% UT; 0,5 ciclo
Em 0°, 45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270° e
315°
0% UT; 1 ciclo
e 70% UT; 25/30 ci-
closa

Monofásico: em 0°

0% UT; 0,5 ciclo
Em 0°, 45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270° e
315°
0% UT; 1 ciclo e 70%
UT; 25/30 ciclosa

Monofásico: em 0°
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Teste de imunidade Padrão Nível de teste IEC
60601-1-2

Nível de conformida-
de

Interrupções de ten-
são

0% UT; 250/300 ci-
closa

0% UT; 250/300 ci-
closa

a) P.ex., 10/12 significa 10 períodos em 50 Hz ou 12 períodos em 60 Hz.
Uma exceção foi usada e este equipamento não foi testado para imunidade contra irradiação de
radiofrequência em todo o intervalo de frequências de 80 MHz a 6.000 MHz.

Frequência
de teste
(MHz)

Banda
(MHz)

Serviço Modulação Máximo
(W)

Distância
(m)

Nível de
conformi-
dade de
imunidade
(V/m)

385 380 a 390 TETRA 400
Modulação de
pulso
18 Hz

1,8 0,3 27

450 430 a 470
GMRS 460,
FRS 460

FM
Desvio ±5
1 kHz senoidal

2 0,3 28

710

704 a 787 LTE Banda 13,
17

Modulação de
pulso
217 Hz

0,2 0,3 9745

780

810

800 a 960

GSM 800/900,
TETRA 800,
iDEN 820,
CDMA 850,
LTE Banda 5

Modulação de
pulso
18 Hz

2 0,3 28
870

930

1.720

1.700 a
1.990

GSM 1800;
CDMA 1900;
GSM 1900;
DECT;
LTE Banda 1,
3, 4, 25;
UMTS

Modulação de
pulso
217 Hz

2 0,3 28

1.845

1.970

2.450
2.400 a
2.570

Bluetooth,
WLAN,
802.11b/g/n,
RFID 2450,
LTE Banda 7

Modulação de
pulso
217 Hz

2 0,3 28

5.240
5.100 a
5.800

WLAN 802.11
a/n

Modulação de
pulso
217 Hz

0,2 0,3 95.500

5.785

Imunidade eletromagnética geral

58 Manual do Usuário do Sistema e do Usuário Técnico Rev. 1.2 Buzz Ver. 2.0



4.4.3 Equipamento de comunicação por radiofrequência

Ambiente eletromagnético

Equipamentos de comunicação de RF portáteis e móveis podem afetar os sistemas.
O sistema Buzz é adequado para uso em ambientes eletromagnéticos em que as perturbações
de radiofrequência irradiadas sejam controladas.
Os usuários do sistema Buzz podem ajudar a evitar interferências eletromagnéticas, mantendo
uma distância mínima entre o sistema Buzz e equipamentos de comunicação por radiofrequência
portáteis e móveis (transmissores), conforme recomendado a seguir, de acordo com a potência
de saída máxima do equipamento de comunicação.

Distâncias de separação

Distâncias de separação recomendadas entre o sistema o Buzz e equipamentos de comunicação
por radiofrequência portáteis e móveis:

Potência de saída no-
minal máxima do
transmissor (W)

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

150 kHz a 80 MHz

d 1 2 P,=

80 a 800 MHz

d 1 2 P,=

800 MHz a 2,5 GHz

d 2 3 P,=

0,01 d = 0,12 d = 0,12 d = 0,23

0,1 d = 0,38 d = 0,38 d = 0,73

1 d = 1,20 d = 1,20 d = 2,30

10 d = 3,79 d = 3,79 d = 7,27

100 d = 12,00 d = 12,00 d = 23,00

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

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

WLAN

Frequência ou banda de frequência de transmissão: 2,4 GHz e 5 GHz com largura de banda de
20 MHz no padrão 802.11b/g e 40 MHz em 802.11n.
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4.4.4 Cabos testados

Uso de cabos especificados

Aviso
O uso de acessórios, transdutores e cabos diferentes daqueles especificados ou
fornecidos pelo fabricante deste equipamento pode resultar no aumento de emissões
eletromagnéticas ou na diminuição da imunidade eletromagnética deste equipamento,
resultando em operação inadequada.

Especificações de cabos e acessórios

Cabos do sistema Buzz que foram testados e estão em conformidade com os limites de emissão
e imunidade:

Cabos Especificação

Cabo de alimenta-
ção Fornecido pela Brainlab

Cabo de equaliza-
ção de potencial Fornecido pela Brainlab (opcional)

S-Video 2 x Cabo coaxial BNC, blindado, terminado, 75 Ohm

CVBS/SDI 1 x Cabo coaxial BNC, blindado, terminado, 75 Ohm

DVI 1 x DVI-D 24 AWG, blindado, terminado, 100 Ohm

DP 1 x cabo DisplayPort 1.2 30 AWG, blindado, terminado, 100 Ohm

Rede do hospital Fornecido pela Brainlab

Microscópio Fornecido pela Brainlab

Computador do sistema Buzz: Cabos e conectores compatíveis

Porta Exemplo Manuseio

Entrada/Saída
DVI

Entrada e saída diretas via DVI. É possível usar cabos
de cobre e conversor DVI EO para entrada e saída de
sinal.
Sempre fixe os parafusos para travar o conector do ca-
bo.
OBSERVAÇÃO: use um cabo de cobre DVI de alta
qualidade (máximo de 5 m) para conectar fontes de
DVI ou um monitor DVI. 

Entrada SDI Conexão de entradas de vídeo digital de uma fonte
SDI, HD-SDI ou 3G-SDI (máximo de 10 m) ou entra-
das de vídeo analógicas de uma fonte de vídeo com-
posto (CVBS) (máximo de 5 m) com conector BNC pa-
ra conexão com fontes de vídeo.
Empurre o conector macho sobre o conector fêmea, de
forma que os dois pequenos parafusos no conector fê-
mea travem nos slots espirais do conector macho. Tor-
ça a capa da baioneta no sentido horário para travar o
conector.
Para remover o cabo, torça a capa da baioneta do co-
nector macho no sentido anti-horário e puxe o conector
para fora.

Entrada de Ví-
deo Composto

Cabos testados
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Porta Exemplo Manuseio

Entrada S-Vi-
deo

Conecte a fonte de S-Video usando um cabo coaxial
(máximo de 10 m) com plugue Mini-Din 4 Hosiden para
conexão com uma fonte de vídeo.
Antes de conectar o cabo, alinhe corretamente o para-
fuso plástico de codificação. Esse conector não pode
ser travado.
Use apenas conectores Mini-Din Hosiden de 4 pinos.
Conectores similares podem parecer adequados, mas
podem causar danos ao equipamento.

USB

Portas USB para conexão de dispositivos USB 2.0 e
3.0 para transferência de dados de pacientes.
OBSERVAÇÃO: não conecte adaptadores de rede ou
cabos de extensão USB às portas USB. 

Rede do hospi-
tal

Porta Ethernet com isolamento galvânico para cone-
xão com a rede do hospital.
Uma trava na parte inferior é acionada quando conec-
tada à porta. Ao remover o conector, pressione a trava
e puxe o conector para fora.

Painel de recur-
sos

Microscópio

Somente conecte microscópios usando um cabo de
microscópio da Brainlab. Para conectar o cabo, plugue
todos os conectores (DVI-I, USB, CVBS) às portas cor-
respondentes.
Para obter informações detalhadas sobre a Integração
de Microscópio, consulte o Manual do Usuário de
Instrumental correspondente.

DisplayPort

Conecte a tela DisplayPort usando um cabo Display-
Port 1.2 (comprimento máximo de 5 m para 1.920 x
1.080/60 Hz e comprimento máximo de 3,6 m para
3.840 x 2.160/30 Hz/60 Hz).

Computador de Sala Cirúrgica para Integração com Barco: Cabos e conectores compatíveis

Porta Exemplo Manuseio

USB

Portas USB para conexão de dispositivos USB 2.0 e
3.0 para transferência de dados de pacientes.
OBSERVAÇÃO: não conecte adaptadores de rede ou
cabos de extensão USB às portas USB. 

Rede do hospi-
tal

Porta Ethernet com isolamento galvânico para cone-
xão com a rede do hospital.
Uma trava na parte inferior é acionada quando conec-
tada à porta. Ao remover o conector, pressione a trava
e puxe o conector para fora.

Painel de recur-
sos

DisplayPort

Conecte a tela DisplayPort usando um cabo Display-
Port 1.2 (comprimento máximo de 5 m para 1.920 x
1.080/60 Hz e comprimento máximo de 3,6 m para
3.840 x 2.160/30 Hz/60 Hz).
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Porta Exemplo Manuseio

Rede local Cabo de rede de fibra com conector LC duplo.

Vídeo Barco
Nexxis QSFP+

Insira o módulo QSFP+ na caixa QSFP+ do computa-
dor.

Cabos testados
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4.4.5 Resoluções suportadas

Computador do sistema Buzz: Resoluções de entrada suportadas

A tabela abaixo especifica as resoluções de entrada suportadas para cada entrada disponível no
Buzz.
Sinais fora das resoluções especificadas podem não ser suportados. Para obter informações
adicionais sobre resolução de entrada, entre em contato com o suporte da Brainlab.

Entrada de ima-
gens

Codificação de
cor

Conector Tipo de sinal Formato

Entrada S-Video
PAL

Mini-DIN YC
576i/25

NTSC 480i/29,97

Entrada de Vídeo
Composto

PAL
BNC CVBS

576i/25

NTSC 480i/29,97

Entrada SDI YCbCr BNC

SDI
576i/25

480i/29,97

HD-SDI

720p/50

720p/60

1080i/30

1080i/60

1080p/25

1080p/30

3G-SDI

1080p/50

1080p/59,94

1080p/60

Entrada DVI RGB de 8 bits DVI-I DVI-D de link sim-
ples

640 x 480 em 60 Hz

800 x 600 em 60 Hz

1.024 x 768 em 60
Hz

1.280 x 720 em 60
Hz

1.280 x 1.024 em 60
Hz

1.920 x 1.080 em 60
Hz

1.920 x 1.200 em 60
Hz

1.600 x 1.200 em 60
Hz

480p/60

576p/50

720p/50

1080p/50

Entrada DVI RGB/YCbCr HD-15 RGB/YCbCr
Entre em contato
com o Suporte da
Brainlab
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Formatos de entrada do Computador de Sala Cirúrgica para Integração com Barco

O Computador de Sala Cirúrgica para Integração com Barco não possui entradas diretas para
vídeo. Ele oferece conectividade à rede de roteamento de vídeo Barco Nexxis:
• Entrada de imagens: Barco Nexxis
• Codificação por cores: Diversas
• Conector: QSFP+
• Tipo de sinal: Diversos
• Formato: Diversos, até UHD1/4K

Computador do sistema Buzz: Resoluções de saída suportadas

A tabela abaixo especifica as resoluções de saída suportadas para cada saída disponível no
Buzz.
Para obter informações adicionais sobre resolução de saída, entre em contato com o suporte da
Brainlab.

Telas Codificação de
cor

Conector Tipo de sinal Formato

Monitor 1 DisplayPort DisplayPort 1.2

1.920 x 1.080 em 60
Hz

3.840 x 2.160 em 30
Hz

3.840 x 2.160 em 60
Hz

Monitor 2 DisplayPort DisplayPort 1.2

1.920 x 1.080 em 60
Hz

3.840 x 2.160 em 30
Hz

3.840 x 2.160 em 60
Hz

Monitor 3 DisplayPort DisplayPort 1.2

1.920 x 1.080 em 60
Hz

3.840 x 2.160 em 30
Hz

3.840 x 2.160 em 60
Hz

Monitor 4 DisplayPort DisplayPort 1.2

1.920 x 1.080 em 60
Hz

3.840 x 2.160 em 30
Hz

3.840 x 2.160 em 60
Hz

Monitor 5 RGB 8 bits DVI-I DVI-D de link sim-
ples

1.920 x 1.080 em 60
Hz

Microscópio

RGB 8 bits DVI-I DVI-D de link sim-
ples

1.920 x 1.080 em 60
Hz

RGB/YCbCr DVI-I RGB/YCbCr

1.024 x 768 em 60
Hz

1.280 x 1.024 em 60
Hz

Resoluções suportadas
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Saída de placa de vídeo 3D

A placa de vídeo fornece um sinal progressivo simples de streaming. O conteúdo 3D é criado
pelo software Brainlab software (pode ser necessário instalar outros aplicativos de software). Os
monitores externos devem ser compatíveis com a tecnologia de linha a linha 3D, para exibição
correta de conteúdo 3D.

Formatos de saída do Computador de Sala Cirúrgica para Integração com Barco

Telas Conector Tipo de sinal Formato

Telas 1 a 8 DisplayPort DisplayPort 1.4

Formato FullHD,
UHD1, 4K e até HDR
5.120 x 2.880 em 60
Hz (profundidade de
cor de 30 bits)

Conectores de entrada de vídeo suportados

Entrada de ima-
gens

Conectores Tipo de sinal Impedância (Ohms)

Entrada S-Video Mini-DIN YC 75

Entrada de Vídeo
Composto BNC CVBS 75

Entrada SDI BNC SDI, HD-SDI, 3G-SDI 75

Entrada DVI DVI-I
DVI-D de link simples 100

RGB/YCbCr 75

Conectores de entrada do Computador de Sala Cirúrgica para Integração com Barco

O Computador de Sala Cirúrgica para Integração com Barco não possui entradas diretas para
vídeo. Ele oferece conectividade à rede de roteamento de vídeo Barco Nexxis:
• Entrada de imagens: Barco Nexxis
• Conector: QSFP+
• Tipo de sinal: Diversos
• Impedância: n/a (fibra)

Conectores de saída de vídeo suportados

Telas Conectores Tipo de sinal Impedância (Ohms)

Monitor 1

DisplayPort
DisplayPort 1.2
DisplayPort++

100
Monitor 2

Monitor 3

Monitor 4

Monitor 5 DVI-I DVI-D de link simples 100

Microscópio DVI-I
DVI-D de link simples 100

RGB/YCbCr 75
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Conectores de saída do Computador de Sala Cirúrgica para Integração com Barco

Telas Conector Tipo de sinal Impedância (Ohms)

Telas 1 a 8 DisplayPort DisplayPort 1.4, Dis-
playPort++ 100

Resoluções suportadas
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5 SEGURANÇA ELÉTRICA
5.1 Introdução
5.1.1 Sistema Buzz

Classificação do Buzz

O sistema Buzz é classificado como equipamento da Classe I, em conformidade com a norma
IEC 60601-1 e deve ser testado de forma apropriada.
Buzz On-Wall e Buzz In-Wall são sistemas eletromédicos.

Classificação Definição

Classe I

Classificação relacionada à proteção contra choques elétricos.
Refere-se a equipamentos elétricos nos quais a proteção contra choques elé-
tricos não se baseia somente na isolação básica, mas que incluem meios adi-
cionais de precaução de segurança, proporcionando aterramento de prote-
ção para peças de metal internas ou expostas.

Requisitos de segurança

Aviso
Para evitar o risco de choque elétrico, o sistema Buzz somente pode ser conectado a uma
fonte de alimentação principal com aterramento de proteção.

SEGURANÇA ELÉTRICA
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5.2 Requisitos de teste
5.2.1 Visão geral

Intervalo

O teste periódico deve ser executado uma vez por ano ou após reparo ou modificação do
equipamento.
O teste periódico é obrigatório para equipamento eletromédico e quando se cria um sistema
eletromédico de acordo com a norma IEC 60601-1-1 ou a cláusula 16 da 3ª edição da norma IEC
60601-1, respectivamente.
Repita este teste sempre que a configuração do equipamento ou sistema eletromédico for
alterada (por exemplo, após o reparo de um ou de todos os equipamentos combinados ou após a
troca de componentes do equipamento, tais como cabos).
Para preservar a segurança do equipamento, é necessário executar um teste de segurança
elétrica anual, em conformidade com a norma IEC 62353. Para SISTEMAS ELETROMÉDICOS
ou equipamentos permanentemente instalados, pode ser necessário executar um teste de
segurança elétrica, de acordo com a norma IEC 60601-1.
OBSERVAÇÃO: as regulamentações locais, as variações nacionais e os requisitos que variam
em relação a esses padrões têm precedência. 

Escopo

O teste deve incluir todos os itens especificados no formulário de inspeção de segurança, além
dos itens especificados neste capítulo.
Cada parte do equipamento do SISTEMA ELETROMÉDICO que tenha sua própria conexão à
alimentação principal, ou que possa ser conectado/desconectado da alimentação principal sem o
uso de uma ferramenta, deve ser testado individualmente. Além disso, o SISTEMA
ELETROMÉDICO deve ser testado como um todo, para evitar que um componente desgastado
pelo uso cause valores inaceitáveis.
Se itens do equipamento eletromédico que são combinados para formar um SISTEMA
ELETROMÉDICO por meio de conexões funcionais não puderem ser testados separadamente
por motivos técnicos, teste o SISTEMA ELETROMÉDICO completo.
Além disso, o pessoal de suporte ou parceiros autorizados da Brainlab devem limpar os filtros da
abertura de ventilação regularmente e trocar a bateria quando necessário.

Inspeções por funcionários de outras empresas

Apenas pessoal qualificado, treinado e capacitado pode executar testes de segurança elétrica. A
qualificação deve incluir treinamento sobre o assunto, equipamento de teste, conhecimento
técnico, experiência e familiaridade com as tecnologias, os padrões e as regulamentações locais
relevantes. O pessoal responsável por avaliações de segurança deve ter a capacidade de
identificar possíveis consequências e riscos decorrentes de equipamentos que não estejam em
conformidade.
A Brainlab deve ser informada imediatamente, por escrito, se um equipamento for considerado
inseguro.

Inspeções pelo suporte da Brainlab

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

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

Links relacionados

Inspeção de segurança na página 81

Requisitos de teste
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Visão geral do teste na página 70
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5.2.2 Visão geral do teste

Precauções relacionadas a testes

As etapas de teste do SISTEMA ELETROMÉDICO devem ser executadas conforme descrito
abaixo.
• O teste descrito cobre apenas o equipamento Brainlab Buzz e não o equipamento conectado.
• Siga também as instruções fornecidas pelo fabricante do dispositivo conectado.
• Durante as medições, todos os dispositivos devem estar no modo de operação.
• Os testes devem ser realizados em condição normal e também na condição de falha única.

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

Diretrizes de teste

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

devem ser documentados como valores de referência.
Se for reprovado em um teste, o dispositivo deverá ser reparado pelo suporte da Brainlab.

Formulário de relatório de teste

• Use o formulário de relatório de teste incluído na próxima seção para inserir os resultados da
inspeção.

• Guarde o formulário como um registro da inspeção.

Etapas de teste obrigatórias para SISTEMAS ELETROMÉDICOS

Etapa

1. Inspeção visual.

2. Resistência do aterramento de proteção.

3. Corrente de fuga do equipamento.

4. Corrente de contato.

5. Teste funcional.

6. Reportar resultados.

7. Avaliar resultados.

8. Verificar e preparar para uso normal.

Visão geral do teste
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5.2.3 Testes periódicos

Etapas de teste a serem executadas

Etapa Instruções e condições

Inspeção visual

Prepare o dispositivo para uso normal. Use os cabos de alimentação ori-
ginais fornecidos pela Brainlab.
Verifique todos os cabos relevantes, para verificar se há cortes, danos
em isolamentos e linhas brancas. Mova e dobre os cabos em torno de
sua mão, para esticar levemente a camada de isolamento. Nenhum dano
visível é aceitável.
Para manter um nível básico de segurança e desempenho essencial em
relação a distúrbios eletromagnéticos, realize procedimentos periódicos
para assegurar que as seguintes condições sejam atendidas:
• Somente os cabos definidos para uso com o dispositivo são utilizados
• Todos os cabos estão em boas condições e não estão danificados

(p.ex., nenhum material de isolamento está visível)
• As conexões dos plugues dos cabos estão firmes e (quando possível)

protegidas
• O dispositivo está conectado ao aterramento de forma confiável

Verifique se o Buzz apresenta danos visíveis, cabos rompidos ou linhas
não funcionais. Com exceção das aberturas de ventilação, a parte interna
do dispositivo não deve ser visível. Cabos danificados, linhas brancas ou
partes internas visíveis não são aceitáveis.
Verifique a condição de todos os cabos fornecidos/utilizados com o dispo-
sitivo, tais como:
• Cabo de alimentação principal
• Cabo Ethernet
• Cabos de vídeo
• Cabos USB
• Cabo de conexão com o microscópio (se aplicável)

Verificar:
• O isolamento de todo o cabo está intacto?
• Os plugues estão completamente fixados nos cabos?
• Algum fio está visível?

Verificar:
• Todas as peças do gabinete estão intactas?
• Alguma superfície de vidro está quebrada?
• Todos os componentes do sistema Buzz estão disponíveis?

Se algum dano for detectado, retire o dispositivo da operação, identifique-
o como não operacional e entre em contato com o suporte da Brainlab.

Resistência do ater-
ramento de proteção

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

tação principal
Resistência entre os conectores de proteção em cada extremidade de um
cabo de alimentação desconectável.

Prepare o dispositivo para uso normal.
Meça a resistência do aterramento de proteção em todos os pontos de
medição.
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Etapa Instruções e condições

Corrente de fuga do
equipamento

Teste a corrente de fuga do equipamento, de acordo com a norma IEC
62353:2014, Capítulo 5.3.3.2.3, usando o “método diferencial” com as se-
guintes condições adicionais:
• As medições são executadas na tensão de alimentação principal
• As medições devem ser executadas em ambas as posições do conec-

tor principal, se possível
Ao medir em várias posições do conector principal, documente o valor
mais alto.

Corrente de contato
(Obrigatório para
SISTEMAS ELE-
TROMÉDICOS)

Definição:
A corrente de fuga que flui do gabinete e de suas peças, excluindo cone-
xões ao paciente, que é acessível para qualquer operador ou paciente
em uso normal, por meio de uma trajetória externa diferente do condutor
do aterramento de proteção, em direção ao aterramento ou a outra peça
do gabinete.

Prepare o dispositivo para uso normal.
Acople as conexões funcionais necessárias para criar o sistema eletro-
médico e ligue os dispositivos.
Meça a corrente de contato em todos os pontos de medição.

Teste funcional

Prepare o dispositivo para uso normal.
Ligue o dispositivo.
Verifique se as luzes indicadoras estão funcionando.
Inicie um aplicativo de software.
Se aplicável, verifique a função desejada do SISTEMA ELETROMÉDI-
CO.
Assegure que:
• Os dados sejam exibidos na tela
• A interação com a tela sensível ao toque esteja funcionando
• As interfaces estejam funcionando
• A comunicação com a rede esteja funcionando (se aplicável)

Relatar resultados Crie um relatório de teste.

Avaliar resultados Determine se o dispositivo é seguro e eficaz.

Verificar e preparar
para uso normal

Depois de concluir o teste, assegure que o dispositivo seja restaurado às
condições necessárias para uso normal antes de ser recolocado em ope-
ração.
Remova todos os dispositivos que foram conectados, tal como um dispo-
sitivo de medição com transdutores e linhas.

Valores críticos

Os valores são limitados em conformidade com os padrões.

Etapa de teste Condição normal Condição de falha
única

Padrão

Resistência do aterramento de
proteção ≤ 0,3 Ω N/A IEC 62353

Corrente de fuga do equipamen-
to ≤ 0,5 mA N/A IEC 62353

Corrente de contato ≤ 0,1 mA ≤ 0,5 mA IEC 60601-1

Testes periódicos
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Dimensão de referência

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

Etapa de teste Condição normal Condição de falha
única

Resultado do
teste

Resistência do aterramento de
proteção N/A

Corrente de fuga do equipamen-
to N/A

Corrente de contato

Dispositivo testado: Buzz 2 Número de série:

Número de série do dispositivo de medição:

Calibração válida até (data):

Teste executado em (data): por:

Links relacionados

Mensagens do sistema na página 34
Execução de testes na página 74
Corrente de fuga do equipamento na página 75
Corrente de contato na página 77
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5.3 Execução de testes
5.3.1 Resistência do aterramento de proteção

Informações gerais

Conecte a ponta do dispositivo de medição às peças condutoras mostradas na tabela abaixo e
meça a resistência. Alguns pontos de teste podem não ser aplicáveis à sua versão do sistema
Buzz.
Se for reprovado em um teste, o dispositivo deverá ser reparado pelo suporte da Brainlab. Após o
reparo, repita todo o teste de segurança elétrica, desde o início.
OBSERVAÇÃO: se não for possível acessar o conector do monitor pela parte externa, entre em
contato com o suporte da Brainlab. 

Teste de resistência do aterramento de proteção

Ponto testado Valor medido Aprovado no
teste?

Computador do Sistema Buzz -
Parafuso do gabinete próximo ao
LED de alimentação principal

Estrutura embutida da tela sensí-
vel ao toque (visão geral de pos-
síveis pontos de medição)

Estrutura embutida do monitor
adicional com tela sensível ao to-
que (visão geral de possíveis
pontos de medição)

Estrutura embutida na parede
(detalhe de medição)

(Estrutura montada na parede)
Tela sensível ao toque e telas
sensíveis ao toque adicionais, no
orifício sem pintura da estrutura

OBSERVAÇÃO: esta medição deve ser realizada em cada tela, com e sem Painel de Recursos. 

Execução de testes
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5.3.2 Corrente de fuga do equipamento

Informações gerais

Conecte a extremidade do dispositivo de medição às peças condutoras mostradas na tabela
apresentada a seguir e meça a corrente de fuga do equipamento.
Alguns pontos de teste podem não ser aplicáveis à sua versão do sistema Buzz.

Corrente de fuga do equipamento

Ponto testado Valor medido Aprovado no
teste?

Computador (ponto de medição
no botão Liga/Desliga)

Parafuso da porta de saída DVI-I
no painel de usuário do computa-
dor

(Apenas estrutura montada na
parede) - Orifício inferior direito
da tela de 42 polegadas para co-
nexão ao Painel de Recursos
metálico

Porta USB no Painel de Recur-
sos

Estrutura embutida da tela sensí-
vel ao toque (visão geral de pos-
síveis pontos de medição)
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Ponto testado Valor medido Aprovado no
teste?

Estrutura embutida do monitor
adicional com tela sensível ao to-
que (visão geral de possíveis
pontos de medição)

Estrutura embutida na parede
(detalhe de medição)

(Apenas estrutura montada na
parede)
Monitor (adicional) com tela sen-
sível ao toque, no orifício sem
pintura da estrutura

Corrente de fuga do equipamento
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5.3.3 Corrente de contato

Informações gerais

Conecte a extremidade do dispositivo de medição às peças condutoras mostradas na tabela
abaixo e meça a corrente de contato.
Alguns pontos de teste podem não ser aplicáveis à sua versão do sistema Buzz.

Corrente de contato

O teste de corrente de contato em um SISTEMA ELETROMÉDICO pode repetir alguns pontos de
medição, conforme definido para a corrente de fuga do equipamento.

Ponto testado Valor medido Aprovado no
teste?

Parafuso da porta de saída DVI-I
no painel de usuário do computa-
dor

Computador (ponto de medição
no botão Liga/Desliga)

(Apenas estrutura montada na
parede) - Orifício inferior direito
da tela de 42 polegadas para co-
nexão ao Painel de Recursos
metálico

Estrutura embutida da tela sensí-
vel ao toque (visão geral de pos-
síveis pontos de medição)

Estrutura embutida do monitor
adicional com tela sensível ao to-
que (visão geral de possíveis
pontos de medição)
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Ponto testado Valor medido Aprovado no
teste?

Estrutura embutida na parede
(detalhe de medição)

(Apenas estrutura montada na
parede)
Monitor (adicional) com tela sen-
sível ao toque, no orifício sem
pintura da estrutura

Porta USB no Painel de Recur-
sos

Corrente de contato
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6 MANUTENÇÃO
6.1 Inspeções
6.1.1 Visão geral

Intervalo

O suporte técnico da Brainlab deve realizar uma inspeção anual detalhada no produto.
Para garantir a funcionalidade e a segurança, o sistema Buzz deve ser submetido
periodicamente a procedimentos de manutenção e inspeção.
Siga cuidadosamente as instruções contidas neste documento para realizar com segurança as
atividades de manutenção rotineiras.

Aviso
Não realize nenhum tipo de manutenção no sistema Buzz ou em seus componentes.

Autorização

Apenas a Brainlab e/ou parceiros autorizados podem reparar o sistema e os equipamentos.
Risco de choque elétrico: nenhuma peça deve ser reparada pelo usuário. Não remova nenhuma
tampa dos equipamentos. Todas as atividades de instalação, reparo e manutenção devem ser
realizadas pela Brainlab ou por técnicos autorizados e treinados.

Vida útil da bateria

A bateria CMOS do computador deve ser substituída a cada três anos. Isto deve ser feito pela
Brainlab ou por pessoal de manutenção autorizado pela Brainlab.
As baterias descarregadas devem ser descartadas ou recicladas em conformidade com as regras
de sua organização e a legislação local. Para descarte e substituição de baterias, faça um
agendamento com o suporte da Brainlab.
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6.1.2 Inspeção anual

Agendamento

Contrato de Serviço Disponí-
vel

Inspeção anual

Sim Realizada automaticamente pela Brainlab

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

Escopo

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

Inspeção anual
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6.1.3 Inspeção de segurança

Intervalo

A inspeção de segurança deve ser realizada uma vez por ano e os resultados devem ser
documentados.

Escopo

A inspeção de segurança deve incluir todos os itens relevantes especificados.

Inspeções por funcionários de outras empresas

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

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

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

Inspeções por funcionários da Brainlab

Se o cliente não dispuser de uma pessoa adequadamente qualificada no local, os especialistas
do suporte da Brainlab executarão esta inspeção por uma taxa definida.
Se precisar de um especialista de suporte, entre em contato com o suporte da Brainlab.
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6.1.4 Medições da inspeção de segurança

Testes a serem executados

O teste de segurança elétrica deve abranger todas as etapas listadas no formulário de segurança
elétrica. Além do formulário de segurança elétrica, a inspeção de segurança também inclui as
inspeções de segurança adicionais descritas na seção Manutenção.

Links relacionados

Requisitos de teste na página 68
Inspeções na página 79

Medições da inspeção de segurança
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6.2 Problemas de funcionamento e instruções de
devolução

6.2.1 Problemas de funcionamento

Danos ou falhas no sistema

Não utilize mais o sistema se:
• O cabo ou o conector de alimentação estiver danificado ou desgastado
• Tiver ocorrido derramamento de líquido sobre ou dentro do sistema
• O sistema não funcionar normalmente quando utilizado de acordo com as instruções de

operação
• Componentes do sistema tiverem sido derrubados ou o gabinete estiver danificado
• Houver evidente diminuição do desempenho dos componentes do sistema, indicando a

necessidade de manutenção
• Ocorrer vazamento de líquido do sistema
• O sistema emitir fumaça

Se um painel LCD estiver danificado (p. ex., vidro quebrado), não permita que nenhum
vazamento de líquido entre em contato com a pele, mucosas (olhos, boca) ou alimentos. Não
inale vapores. Se ocorrer contato, limpe todas as áreas afetadas do corpo e/ou do vestuário com
sabão e água em abundância.

Como reagir a situações de dano ou falha

Etapa

1. Desligue o sistema.

2. Entre em contato com o suporte da Brainlab.

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

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

Relatório de equipamento danificado

Qualquer componente com defeito deve ser imediatamente relatado ao suporte da Brainlab.
Ao entrar em contato com o suporte da Brainlab em relação a um defeito, tenha as seguintes
informações disponíveis:
• Número de série do sistema, indicado na placa de tipo.
• Descrição do problema.

Reparo e substituição

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

dentro de 48 horas).

Endereços de devolução

Brainlab Logistikzentrum
Marsstr. 6a
85551 Kirchheim-Heimstetten
Alemanha

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

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

Brainlab Ltd.
Unit 2502-2503, Prosperity Centre,
25 Chong Yip Street, Kwun Tong,
Kowloon
Hong Kong

Como retornar componentes

Etapa

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

2. Preencha e envie o formulário que acompanhava a peça de reposição ou que foi enviado
a você por fax.

3. Lacre a caixa adequadamente.

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

Instruções de devolução
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