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

Região Telefone e Fax E-mail

Estados Unidos,
Canadá, América
Central e América
do Sul

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

us.support@brainla
b.com

Brasil Tel.: (0800) 892
1217

brazil.support@brai
nlab.com

Reino Unido Tel.: +44 1223
755 333

support@brainlab.c
om

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

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

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.

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 Requisitos Gerais de
Segurança e Desempenho da Regulamentação
Europeia 2017/745, a Regulamentação para
Dispositivos Médicos (Medical Device Regulation,
“MDR”).
O Conjunto de Máscaras de Paciente 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.

Marcas comerciais da Brainlab
• Brainlab® é marca registrada da Brainlab AG.

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 Electrical 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

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.

Símbolos
Sinais de 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.

Sinais de cuidado

Sinais de cuidado são indicados por um símbolo circular de
cuidado. Contêm importantes informações relacionadas a
possíveis problemas de funcionamento do dispositivo,
falhas no dispositivo, danos ao dispositivo ou danos à
propriedade.

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

Símbolos do produto

Sím-
bolo

Explicação

Número de referência (artigo)
OBSERVAÇÃO: indica o número do produto Brainlab.

Código de lote do fabricante

Data de validade
OBSERVAÇÃO: a data é expressa de acordo com a
ISO 8601, no formato AAAA-MM-DD.

Fabricante

Não contém látex

Um paciente - múltiplos usos

Consulte o manual ou o folheto de instruções

Dispositivo médico

Limite de temperatura
OBSERVAÇÃO: indica os limites de temperatura a
que o dispositivo médico pode ser exposto com
segurança.

Limite de umidade

Sím-
bolo

Explicação

OBSERVAÇÃO: indica o intervalo de umidade a que
o dispositivo médico pode ser exposto com
segurança.

Mantenha afastado da luz solar

Não seguro para RM
OBSERVAÇÃO: apresenta perigos em todos os
ambientes de RM.

Mantenha seco

Identificação exclusiva de dispositivo

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

Consulte as instruções de uso

Uso do sistema
Indicações de uso
O Conjunto de Máscaras de Paciente é usado para fixação e
reposicionamento do paciente durante procedimentos de
radioterapia estereotática no crânio.

Local de uso
O Conjunto de Máscaras de Paciente é indicado para uso nos
seguintes ambientes:
• Departamento de Radioterapia e Oncologia em ambientes

clínicos e hospitalares.
• Ambiente de tomografia ou de aceleradores lineares.

Perfis de usuários
O Conjunto de Máscaras de Paciente é indicado para uso por
tecnólogos e técnicos de radiologia para:
• Preparação, imobilização, dispositivos de tratamento e

proteção.
• Preparação e treinamento do paciente antes da aplicação do

tratamento.

Potenciais pacientes
O Conjunto de Máscaras de Paciente é indicado para
pacientes em tratamento de radioterapia multifração e em
radiocirurgias. O Conjunto de Máscaras de Paciente pode ser
usado por todos os tipos de pacientes, tanto crianças quanto
adultos.

Uso estéril
O dispositivo é fornecido sem esterilização. Os conjuntos de
máscaras necessários para o tratamento de pacientes também
são fornecidos sem esterilização e devem ser utilizados apenas
para um único paciente.

Expectativa de vida útil
O Conjunto de Máscaras de Paciente é um dispositivo médico
para múltiplos usos por um único paciente. A vida útil do
produto é definida e identificada como 30 meses após a data de
produção das máscaras.

Benefícios clínicos
O Conjunto de Máscaras de Paciente é usado para fixação e
reposicionamento da cabeça do paciente durante
procedimentos de radioterapia estereotática (SRT) no crânio. O
dispositivo é um acessório do Sistema de Máscara para
Radiocirurgia Estereotática da Brainlab.

Contraindicações conhecidas
Não existem contraindicações conhecidas relacionadas ao uso
deste dispositivo.

Cuidados ao manusear o hardware

Os componentes do sistema e o instrumental acessório são
compostos por peças mecânicas de precisão. Manuseie-os
com cuidado.
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Compatibilidade com
dispositivos e software
médicos
Dispositivos de outros fabricantes

O uso de combinações de dispositivos médicos não
autorizados pela Brainlab pode afetar de maneira adversa a
segurança e/ou a eficiência dos dispositivos, colocando em
risco a segurança do paciente, do usuário e/ou do
ambiente.

Dispositivos compatíveis da Brainlab
O Conjunto de Máscaras de Paciente é compatível com o
Sistema de Máscara para Radiocirurgia Estereotática.

Outros instrumentos da Brainlab
Instrumentos adicionais podem tornar-se disponíveis após a
publicação deste manual de usuário. Se tiver dúvidas
relacionadas a compatibilidade, entre em contato com o suporte
da Brainlab.

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

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

Este sistema apenas oferece assistência ao médico e não
substitui a experiência e/ou a responsabilidade do médico
durante seu 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.

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

Conjunto de Máscaras de
Paciente
Visão geral
O Conjunto de Máscaras de Paciente é usado para fixação e
reposicionamento da cabeça do paciente durante
procedimentos de radioterapia estereotática (SRT) no crânio.
Fabricada em material termomoldável, a máscara é moldada
individualmente para cada paciente e presa ao anel de
máscara.

O Conjunto de Máscaras de Paciente é indicado para
múltiplos usos por um único paciente.

Sempre utilize o mesmo conjunto de máscaras para
aquisição de tomografias, aquisição de imagens
angiográficas e posicionamento do paciente.

Conjunto de máscaras

①

② ③

④

⑤

Figura 1

Nº Componente

① Máscara superior e máscara traseira (intercambiáveis)

② Máscara intermediária

③ Faixa de fixação dentária

④ Grânulos soltos

⑤ Tela

Limpeza da máscara

Não use água em temperaturas superiores a 30 °C (86 °F),
soluções de limpeza, solventes ou dispositivos de limpeza
ultrassônicos para limpar o conjunto de máscaras.

As máscaras não devem ser esterilizadas em nenhuma
circunstância. A esterilização destruirá o dispositivo!

Armazenamento

Sempre armazene o conjunto de máscaras em
temperaturas entre 10 °C (50 °F) e 30 °C (86 °F) e umidade
relativa entre 0 e 70%.

Modelagem da máscara
Espessura da máscara
A espessura do material varia em função do tamanho da
cabeça do paciente e da habilidade do técnico na produção de
uma máscara uniformemente esticada. A densidade é de
aproximadamente 1,15 g/mm³ em temperatura ambiente e
1,06 g/mm³ na temperatura do corpo, tornando-a
essencialmente equivalente à densidade dos tecidos. É possível
executar o tratamento através de 3,2 mm de material com o
mínimo de 6 MeV, sem causar irritação significativa na pele. Se
o tratamento for executado com campos estáticos em vez de
arcos convergentes, a Brainlab sugere que se evite passar o
feixe pelas áreas de camada dupla da máscara, ou que tais
áreas sejam protegidas, quando começar a ocorrer irritação na
pele.

Antes de começar
1. Faça com que o paciente remova todos os itens da

cabeça (peruca, próteses dentárias, aparelho auditivo,
brincos etc.).

2. Aqueça um banho de água a 70 °C a 75 °C (158 °F a
167 °F).

3. Visto que o material pode grudar em superfícies porosas
após a ativação, é recomendável cobrir os cabelos do
paciente com filme plástico.

4. Organize todos os clipes e espaçadores necessários.

5. Posicione as hastes verticais na altura das orelhas.

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

OBSERVAÇÃO: se a cabeça do paciente for muito grande ou
tiver anormalidades anatômicas, as hastes poderão ser
ajustadas para um nível diferente. Normalmente, as posições
das hastes verticais não precisam ser alteradas.

O material da máscara pode causar irritação moderada em
pacientes com pele sensível.

Eventuais lesões ou feridas abertas no rosto do paciente
devem ser cobertas com filme plástico ou curativo
lubrificado.

Se a temperatura da máscara amolecida estiver muito alta,
o paciente pode sofrer irritações ou queimaduras na pele.

Não deixe a máscara no banho de água por mais de 30
minutos.

Como modelar a máscara
traseira

Figura 2

1. Coloque a máscara traseira no banho de água quente
por dois minutos.

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

3. Antes de prosseguir, teste a temperatura da máscara
amolecida para garantir o conforto do paciente.

4. Se você aplicar hastes verticais conforme mostrado a
seguir, levante a cabeça do paciente e prenda a máscara
no lado superior das hastes verticais.
Haste vertical com 3 pinos:

5. Se você aplicar hastes verticais conforme mostrado a
seguir, levante a cabeça do paciente e prenda a máscara
no lado inferior das hastes verticais e prenda a máscara
usando o clipe mais curto (clipe sem marcação).
Haste vertical com 2 pinos:

6. Abaixe a cabeça do paciente no apoio de cabeça.

7. Molde delicadamente o material ao contorno da cabeça
do paciente enquanto a máscara endurece.

Como modelar a máscara
intermediária

Figura 3
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1. Coloque a máscara intermediária no banho de água
quente por dois minutos.

2. Coloque espaçadores de 2 mm nas hastes verticais.

3. Remova a máscara do banho e seque-a.

4. Antes de prosseguir, teste a temperatura da máscara
amolecida, para garantir o conforto do paciente.

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

6. Estique a máscara de forma cuidadosa e uniforme na
direção das hastes verticais.

7. Coloque a máscara sobre as hastes verticais e prenda-a
com os clipes S.

Como modelar a ponte nasal

Figura 4

1. Coloque os grânulos soltos sobre a tela fornecida com o
conjunto de máscaras e depois no banho de água.

2. Quando os grânulos ficarem translúcidos, enrole-os em
sua mão para criar uma massa em forma de T.

3. Coloque a massa em forma de T na ponte nasal do
paciente e molde-a cuidadosamente na direção da tira da
testa e para baixo na direção dos olhos. Mantenha a
distância mínima de 3 mm em relação aos olhos.
Para uma melhor conexão, a máscara intermediária deve
permanecer transparente durante a moldagem.

Como modelar a máscara
superior

Figura 5

1. Coloque a máscara superior no banho de água quente
por dois minutos.

2. Remova os clipes que prendem a máscara intermediária.

3. Remova a máscara do banho de água e seque-a.

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

5. Estique a máscara de forma cuidadosa e uniforme na
direção das hastes verticais.

6. Coloque a máscara sobre as hastes verticais e prenda-a
com os clipes de 2 mm.

7. Deixe a máscara endurecer por 30 minutos, no mínimo.

Remoção e recolocação da
máscara
Antes de prosseguir

Para evitar confusão, anote o nome ou o ID do paciente na
etiqueta fornecida e fixe-a na máscara moldada.

Como remover a máscara
1. Certifique-se de que a máscara esteja suficientemente

endurecida.

2. Remova os clipes.

3. Remova a máscara superior e depois a máscara
intermediária.

Como recolocar a máscara
1. Monte as hastes verticais no anel da máscara.

2. Prenda a máscara traseira nas hastes verticais.

3. Abaixe a cabeça do paciente sobre a máscara traseira.

4. Recoloque a máscara intermediária e depois a máscara
superior.

5. Prenda a máscara nas hastes verticais com os
respectivos clipes.

Como ajustar o encaixe da
máscara
O Conjunto de Máscaras de Paciente pode ser apertado ou
afrouxado conforme a necessidade (por exemplo, se o paciente
tiver perdido peso). Para ajustar o encaixe da máscara:

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

2. Substitua o espaçador de 2 mm:
- Por um espaçador de 1 mm, para apertar o encaixe

da máscara. Se for necessário apertar ainda mais a
máscara, remova a barra do espaçador de 1 mm e
substitua os clipes por clipes sem marcação.

- Por espaçadores de 3 mm ou 4 mm, para afrouxar o
encaixe da máscara.

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