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1 INFORMAÇÕES GERAIS
1.1 Dados para contato e informações legais

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 811

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 GERAIS
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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

• Brainlab® é marca registrada da Brainlab AG na Alemanha e/ou nos Estados Unidos.
• BrainSCAN® é marca comercial da Brainlab AG, com registro pendente.
• ExacTrac® é marca registrada da Brainlab AG na Alemanha e/ou nos Estados Unidos.
• iPlan® é marca registrada da Brainlab AG na Alemanha e/ou nos Estados Unidos.
• Novalis® é marca registrada da Brainlab AG na Alemanha e/ou nos Estados Unidos.

Marcas comerciais de outros fabricantes

• Bluetooth® é marca registrada da Bluetooth SIG, Inc.
• Meliseptol® é marca registrada da B. Braun.
• Exact™ e TrueBeam™ são marcas comerciais da Varian Medical Systems, Inc.
• kVue™ e kVue Pro™ são marcas comerciais da Qfix, EUA.

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 essenciais da diretiva do Conselho Europeu 93/42/EEC (a “MDD”).
De acordo com os princípios estabelecidos na MDD, os Componentes de Radi-
ocirurgia Frameless são produtos da Classe I.

Informações sobre o idioma

Todos os manuais de usuário da Brainlab são originalmente escritos em inglês.

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 substâncias relacionadas que possam estar presentes no equipamentos médico,
visite o site:
www.brainlab.com/sustainability

Informações legais
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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.

Vendas nos Estados Unidos

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

INFORMAÇÕES GERAIS
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1.3 Indicação de uso
1.3.1 Indicações de uso

Robotics

O dispositivo Robotics é usado para compensar o desalinhamento rotacional do paciente
(rolagem e inclinação) em um ambiente de acelerador linear para procedimentos estereotáticos
de radiocirurgia ou radioterapia.

Componentes de Radiocirurgia Frameless

Os componentes de Radiocirurgia Frameless são dispositivos usados para fixação, localização e
reposicionamento do paciente:
• cabeça e pescoço
• cabeça, pescoço e ombros

do paciente em um ambiente de acelerador linear para procedimentos de radiocirurgia/
radioterapia estereotática.

Ponteiro de Alvo para Controle de Qualidade de Radiocirurgia Frameless

O Ponteiro de Alvo para Controle de Qualidade de Radiocirurgia Frameless é usado para
verificação precisa da posição do isocentro (Teste de Winston Lutz). Isso é necessário para
assegurar o tratamento preciso do paciente.

Público-alvo

O sistema Robotics e os Componentes de Radiocirurgia Frameless devem receber os seguintes
cuidados:
• Sua operação, em uso normal, sob a autoridade de pessoas com a licença ou qualificação

apropriada, deve ser conduzida por operadores com as habilidades exigidas para um
aplicativo médico específico, para propósitos clínicos especificados.

• Sua manutenção deve ser realizada em conformidade com as recomendações fornecidas
neste documento.

• Devem ser submetidos a verificações periódicas de controle de qualidade de desempenho e
calibração por pessoal qualificado.

• Devem ser utilizados em condições ambientais e de rede de alimentação principal
especificadas neste documento.

Indicação de uso
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1.3.2 Uso do sistema

Cuidados ao manusear o hardware

Aviso
Os componentes do sistema e os acessórios compreendem peças mecânicas de precisão,
que devem ser manuseadas com cautela. Qualquer dano ocorrido em uma dessas peças,
por menor que seja, pode tornar o equipamento impróprio para uso. Não utilize os
componentes do sistema se eles estiverem entortados, riscados ou danificados, ou se
alguma peça estiver faltando. A funcionalidade do equipamento deve ser verificada e
testada antes de cada tratamento.

Aviso
Os Componentes de Radiocirurgia Frameless descritos neste manual de usuário não são
seguros para RM (de acordo com o padrão ASTM F2503-05) e, além disso, não devem ser
usados com nenhum dispositivo de aquisição de imagens que não seja especificamente
declarado. Esta restrição também se aplica a dispositivos e peças não metálicos.

Aviso
Não são permitidas modificações no equipamento.

Armazenamento

Caso não receba outra instrução, armazene os componentes de Radiocirurgia Frameless em
área limpa e seca.

Limpeza

Caso não especificado ao contrário, limpe os Componentes de Radiocirurgia Frameless
periodicamente com um pano limpo e seco. Remova as manchas mais resistentes com um pano
levemente umedecido.

Revisão de plausibilidade

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

Unidades

Todas as unidades deste manual de usuário estão em conformidade com os padrões do sistema
SI

INFORMAÇÕES GERAIS
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1.3.3 Sobre este manual

Público-alvo

Este manual contém tópicos de introdução e referência para a utilização eficaz e correta do
Sistema de Suporte de Paciente da Brainlab Este manual foi elaborado para todos os membros
de equipes clínicas que usam ou manipulam o Sistema de Suporte de Paciente ou partes dele.
Antes de utilizar o sistema, leia este manual com atenção, a fim de se familiarizar com suas
características.

Sobre este manual
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1.4 Símbolos

Sinais de 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.

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 nos componentes de hardware

Os seguintes símbolos podem ser encontrados no sistema.

Símbolo Explicação

Peça aplicada tipo B.
OBSERVAÇÃO: peças aplicadas que normalmente não são condutivas e podem ser
imediatamente liberadas do paciente. 

IPX0
O produto é classificado como IPX0, de acordo com a norma IEC 60529:
Não há proteção contra a entrada de líquidos e materiais sólidos.

2.5ATH

Coloque somente fusíveis* do tipo:
• SIBA 79200 2,5/Identificação: 2,5 A, 250 VCA T H

• Schurter SMD-SPT 2,5 / Identificação: 2,5 A, 250 VCA T H

Peça de reposição disponível com o Artigo Brainlab Nº: ACESSÓRIOS PARA MON-
TAGEM ELÉTRICA RTM2/49775.
* Fusível: IEC 60127-2/5 com fusível de potência nominal de 2,5 Amperes [2,5 A],
intervalo de tempo [T] e alta capacidade [H].

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

INFORMAÇÕES GERAIS
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Símbolo Explicação

Interruptor para colocar o dispositivo no modo Em Espera.

Equipamento médico da Classe II.

Este equipamento eletromédico contém um transmissor de RF para operação.

Consulte o manual/folheto de instruções.

Risco de esmagamento. Mantenha as mãos distantes.

Não se sente no equipamento.

Não pise no equipamento.

Vire para a direita para travar.

Equivalente em alumínio para a Sobreposição de Tomografia Universal para Ra-
diocirurgia Frameless e para a Extensão de Mesa Universal para Radiocirurgia
Frameless
(0,94 mm AI em 100 kV).

Equivalente em alumínio para a Base de Máscara de Radiocirurgia Frameless
(0,72 mm AI em 100 kV).

Símbolos

14 Manual do Usuário de Hardware Rev. 2.4 Sistema de Suporte de Paciente



1.5 Compatibilidade com dispositivos médicos
1.5.1 Dispositivos médicos da Brainlab

Dispositivos médicos compatíveis da Brainlab

Os Componentes de Radiocirurgia Frameless são compatíveis com:

Acessórios Brainlab Comentário

Extensão Frameless para Tampo de Mesa pa-
ra Aquisição de Imagens

Extensão frameless para todos os tampos de
mesa para aquisição de imagens.

Suporte para Aquisição de Imagens de Radio-
cirurgia Frameless (FRS) Sobreposição para mesa do tomógrafo.

Estrela de Posicionamento para Radiocirurgia
Frameless

Posicionamento da estrela usada com o siste-
ma ExacTrac.

O Ponteiro de Alvo para Controle de Qualidade de Radiocirurgia Frameless é compatível
com:

Acessórios Brainlab Comentário

Base da Máscara de Radiocirurgia Frameless Base de carbono para imobilização do pacien-
te.

O sistema Robotics é compatível com:

Acessórios Brainlab Comentário

Tampo de Mesa para Aquisição de Imagens
para Varian Exact

Tampo de mesa para aquisição de imagens
para mesa de tratamento Varian Exact.

Tampo de Mesa para Aquisição de Imagens
(Curto) para Varian Exact

Tampo de mesa curto para aquisição de ima-
gens para mesa de tratamento Varian Exact.

Tapete antiderrapante Assegura o posicionamento confortável do pa-
ciente na mesa de tratamento.

Outros dispositivos da Brainlab

Outros dispositivos podem ser disponibilizados após a liberação deste manual. Entre em contato
com o suporte da Brainlab se tiver qualquer pergunta relacionada à compatibilidade de
dispositivos com o software da Brainlab.

Aviso
Utilize apenas dispositivos e peças de reposição especificados pela Brainlab com o
Sistema de Suporte de Paciente. A utilização de dispositivos e peças de reposição não
autorizados pode afetar de maneira adversa a segurança e/ou a eficácia do dispositivo
médico e colocar em risco a segurança do paciente, do usuário e/ou do meio ambiente.

INFORMAÇÕES GERAIS
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1.5.2 Software médico da Brainlab

Autorização

Somente funcionários autorizados da Brainlab podem instalar software no sistema da
Brainlab. Não instale ou remova nenhum aplicativo de software.

Software médico compatível da Brainlab

O sistema Robotics é compatível com:

Software médico da Brainlab

ExacTrac 6.0

Os Componentes de Radiocirurgia Frameless são compatíveis com:

Software médico da Brainlab

BrainSCAN

iPlan RT 4.1 ou superior

ExacTrac 5.5 ou superior

Outros produtos de software da Brainlab

Se a versão do seu software for diferente das versões especificadas acima, entre em contato
com o suporte técnico da Brainlab para obter esclarecimentos sobre a compatibilidade com
dispositivos da Brainlab.

Somente software médico da Brainlab, especificado pela Brainlab, pode ser instalado e
usado com o sistema.

Software médico da Brainlab
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1.5.3 Dispositivos médicos de outros fabricantes

Dispositivos médicos compatíveis de outros fabricantes - Robotics

O sistema Robotics é compatível com:

Dispositivo médico Comentário

Mesa Varian Exact Mesa de Tratamento fabricada pela Varian Oncolo-
gy Systems, CA, EUAMesa Varian TrueBeam

Base de Montagem “Tudo em um” para
Tampo de Mesa (kVue Pro) RT-4551KVP

Tampo de mesa de terceiros para substituição, pro-
duzido pela Qfix Systems, PA, EUA

Introdutor Padrão kVue RT-4551KV1

Introdutor Curto kVue RT-4551KV2

Introdutor Curto Calypso kVue
RT-4551KV11

Introdutor de Extremidade Universal kVue
RT-4551KV8

Introdutor para Mamas em Decúbito Ven-
tral kVue Access 360 RT-4544KV

Introdutor kVue DoseMax RT-4551KV5

Tampo de mesa iBeam evo CA
Tampo de mesa de terceiros para substituição, pro-
duzido pela Medical Intelligence, Schwabmünchen,
Alemanha

Extensão Frameless iBeam evo

Extensão 415 iBeam evo

Aviso
A substituição de uma mesa Exact por uma mesa TrueBeam (ou vice-versa) exige a
modificação do sistema Robotics. Esta substituição somente pode ser efetuada pelo
suporte da Brainlab.

Dispositivos médicos compatíveis de outros fabricantes - Sobreposição de Tomografia para Radiocirurgia
Frameless

A Sobreposição de Tomografia para Radiocirurgia Frameless é compatível com:

Dispositivo médico Comentário

Mesa do tomógrafo

Mesa de tomografia com tampo reto (sem superfí-
cie em formato de berço) com:
• Largura da placa entre 500 e 550 mm
• A diferença mínima da altura entre a superfície

superior da mesa móvel de tomografia e a tampa
fixa acima do pedestal de tomografia deve ser
de 19 mm para permitir movimentação livre du-
rante a preparação

OBSERVAÇÃO: deve ser equipada com conjunto de suportes específicos para tampos de mesa. 

Dispositivos médicos compatíveis de outros fabricantes - Extensão de Mesa Universal para Radiocirurgia
Frameless

A Extensão de Mesa Universal para Radiocirurgia Frameless é compatível com*:
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Dispositivo médico Comentário

Tampo de Mesa para IGRT (Radioterapia
guiada por imagem) da Varian

Tampo de mesa de terceiros, produzido pela Va-
rian Oncology Systems, CA, EUA

Tampo de Mesa kVue (RT-4551) com:
• Introdutor Curto kVue (RT-4551KV2)

Tampo de mesa de terceiros para substituição,
produzido pela Qfix Systems, PA, EUA

Tampo de Mesa kVue compatível com Ca-
lypso (RT-4551KVCL-M e RT-451KVCL-V)
com:
• Introdutor Curto kVue (RT-4551KV2)

Tampo de Mesa kVue “Tudo em um”
(RT-4551KVP) com:
• Introdutor Curto kVue (RT-4551KV2)

Tampo de Mesa Universal (UCT LE) para
Varian TrueBeam (MTIL6142) com:
• Extensão retangular curta (MTIL6669)

Tampo de mesa de terceiros para substituição,
produzido pela CIVCO, Orange City, Iowa, EUA

Tampo de Mesa Universal (UCT LE) para
Siemens TXT (MTIL6040) com:
• Placa Final Varian (MTIL6667) ou
• Extensão retangular curta (MTIL6669)

Tampo de Mesa Universal (UCT LE) para
Siemens ZXT (MTIL6041) com:
• Placa Final Varian (MTIL6667) ou
• Extensão retangular curta (MTIL6669)

Tampo de Mesa Universal (UCT LE) para
Varian Exact (MTIL6140) com:
• Placa Final Varian (MTIL6667) ou
• Extensão retangular curta (MTIL6669)

Tampo de Mesa Universal (UCT LE) para
Elekta (MTIL6240) com:
• Placa Final Varian (MTIL6667) ou
• Extensão retangular curta (MTIL6669)

OBSERVAÇÃO: * deve ser equipada com conjunto de suportes específicos para tampos de
mesa. 

Dispositivos médicos compatíveis de outros fabricantes - Base para Máscara de Radiocirurgia Frameless

A Base da Máscara de Radiocirurgia Frameless é compatível com:

Dispositivo médico Comentário

Extensão Frameless iBeam evo
Extensão frameless para iBeam evo, produzido pe-
la Medical Intelligence, Schwabmünchen, Alema-
nha

Dispositivos adicionais de outros fabricantes

Dispositivos médicos de outros fabricantes somente podem ser utilizados com o Sistema de
Suporte de Paciente mediante autorização da Brainlab. O uso de combinações de dispositivos
médicos não autorizadas pela Brainlab pode afetar de forma adversa a segurança e/ou a eficácia
do dispositivo médico.

Dispositivos médicos de outros fabricantes
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1.6 Treinamento

Treinamento Brainlab

Antes de usar o sistema, a Brainlab recomenda que todos os usuários participem de um
programa de treinamento conduzido por um representante da Brainlab, com o objetivo de garantir
o uso seguro e correto 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.

INFORMAÇÕES GERAIS
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1.7 Documentação

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

Guias do usuário disponíveis

Manual do Usuário Conteúdo

Manual do Usuário Clínico, ExacTrac
• Tratamento de pacientes com o sistema ExacTrac
• Instruções detalhadas sobre o software

Manual do Usuário de Hardware, Tam-
po de Mesa para Aquisição de Ima-
gens

• Tratamento de pacientes com o Tampo de Mesa pa-
ra Aquisição de Imagens e extensões

Manual do Usuário Clínico, iPlan RT
• Planejamento de Tratamento com o iPlan RT
• Instruções detalhadas sobre o software

Documentação

20 Manual do Usuário de Hardware Rev. 2.4 Sistema de Suporte de Paciente



2 CONFIGURAÇÕES DOS
COMPONENTES DO
SISTEMA DE SUPORTE DE
PACIENTE

2.1 Configurações de Componentes para
Radiocirurgia Frameless (FRS)

Introdução

Este capítulo contém alguns exemplos de configuração dos componentes do Sistema de
Suporte de Paciente da Brainlab para aquisição de imagens e tratamento com Radiocirurgia
Frameless.

Expectativa de vida útil

A expectativa de vida útil dos componentes para Radiocirurgia Frameless é de cinco anos.
Restrição: as máscaras termoplásticas Frameless devem ser usadas exclusivamente por um
único paciente.

Potenciais pacientes

A população de pacientes inclui qualquer estado clínico em que a utilização de radioterapia possa
ser adequada a tratamentos de cabeça e pescoço.
A radioterapia com componentes de Radiocirurgia Frameless pode ser aplicada em tratamentos
de cabeça e pescoço, independentemente da idade do paciente.
O peso do paciente não pode exceder 250 kg (dependendo do modelo da mesa de tomografia e
de tratamento).

Condições de uso

Os componentes de Radiocirurgia Frameless podem ser usados em:
• Condições ambientais do Acelerador Linear
• Condições ambientais radiológicas e de tomografia

CONFIGURAÇÕES DOS COMPONENTES DO SISTEMA DE SUPORTE DE PACIENTE
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Exemplo de Configuração de Tratamento

Figura 1  

Configurações de Componentes para Radiocirurgia Frameless (FRS)
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2.2 Configurações de aquisição de imagens para
Radiocirurgia Frameless

2.2.1 Configurações disponíveis para aquisição de imagens com Sobreposição de
Tomografia Universal para Radiocirurgia Frameless

Possíveis configurações de aquisição de imagens

As possíveis configurações mostradas aqui não incluem todos os componentes.

①

②

③

④

CONFIGURAÇÕES DOS COMPONENTES DO SISTEMA DE SUPORTE DE PACIENTE
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⑤

Figura 2  

Componentes do sistema

Nº Componente

① Sobreposição de Tomografia Universal para Radiocirurgia Frameless

② Base da Máscara de Radiocirurgia Frameless

③ Máscara traseira

④ Máscara superior

⑤ Localizador e Posicionador de Alvo de Tomografia/Angiografia para Radiocirurgia Frame-
less

Configurações de aquisição de imagens para Radiocirurgia Frameless
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2.2.2 Configurações disponíveis de aquisição de imagens com Suporte para
Aquisição de Imagens de Radiocirurgia Frameless

Possíveis configurações de aquisição de imagens

O Suporte para Aquisição de Imagens e Garras Versáteis pode ser usado como alternativa para a
Sobreposição de Tomografia para Radiocirurgia Frameless. As possíveis configurações
mostradas aqui não incluem todos os componentes.

③
②

④

⑤

⑥

①

②

Figura 3  

Componentes do sistema

Nº Componente

① Suporte para Aquisição de Imagens de Radiocirurgia Frameless (FRS)

② Garra versátil

CONFIGURAÇÕES DOS COMPONENTES DO SISTEMA DE SUPORTE DE PACIENTE
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Nº Componente

③ Base da Máscara de Radiocirurgia Frameless

④ Máscara traseira

⑤ Máscara superior

⑥ Localizador e Posicionador de Alvo de Tomografia/Angiografia para Radiocirurgia Frame-
less

Configurações disponíveis de aquisição de imagens com Suporte para Aquisição de Imagens de Radiocirurgia Frameless
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2.3 Configurações para tratamento com
Radiocirurgia Frameless

2.3.1 Configurações Disponíveis de Tratamento com Extensão Frameless de Tampo
de Mesa para Aquisição de Imagens

Possíveis configurações de tratamento

As possíveis configurações mostradas a seguir não incluem todos os componentes.

③

④

⑤

⑥

⑦

②
①

Figura 4  

Componentes do sistema

Nº Componente

① Extensão Frameless para Tampo de Mesa para Aquisição de Imagens

② Tampo de Mesa para Aquisição de Imagens

③ Base da Máscara de Radiocirurgia Frameless

CONFIGURAÇÕES DOS COMPONENTES DO SISTEMA DE SUPORTE DE PACIENTE
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Nº Componente

④ Máscara traseira

⑤ Máscara superior

⑥ Estrela de Posicionamento para Radiocirurgia Frameless

⑦ Robotics montada entre a base da mesa e o Tampo de Mesa para Aquisição de Imagens

Configurações para tratamento com Radiocirurgia Frameless
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2.3.2 Configurações disponíveis de tratamento com Extensão de Mesa Universal para
Radiocirurgia Frameless

Possíveis configurações de tratamento

As possíveis configurações mostradas a seguir não incluem todos os componentes.

①

②

③

④

⑤

Figura 5  

Componentes do sistema

Nº Componente

① Extensão de Mesa Universal para Radiocirurgia Frameless

② Base da Máscara de Radiocirurgia Frameless

③ Máscara traseira

CONFIGURAÇÕES DOS COMPONENTES DO SISTEMA DE SUPORTE DE PACIENTE
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Nº Componente

④ Máscara superior

⑤ Estrela de Posicionamento para Radiocirurgia Frameless

Configurações disponíveis de tratamento com Extensão de Mesa Universal para Radiocirurgia Frameless
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3 COMPONENTES DE
RADIOCIRURGIA
FRAMELESS

3.1 Componentes disponíveis

Informações gerais

Os componentes de Radiocirurgia Frameless (FRS) da Brainlab podem ser usados para
tratamentos de cabeça e pescoço. O paciente usa um Conjunto de Máscara de Radiocirurgia
Frameless disponível (craniano ou estendido) em vez do invasivo Anel Estereotático. O
dispositivo é indicado para qualquer condição clínica em que o uso de radioterapia estereotática
possa ser considerado seguro e eficaz. O dispositivo deve ser usado em combinação com um
sistema de posicionamento de paciente guiado por imagens, como o ExacTrac.
A Brainlab recomenda a realização de um teste de Winston-Lutz antes do tratamento, para
controle de qualidade.

Componentes de Aquisição de Imagens de Raios X para Tomografia e Angiografia

Use uma destas opções:
• Sobreposição de Tomografia Universal para Radiocirurgia Frameless ou
• Suporte para Aquisição de Imagens de Radiocirurgia Frameless (FRS) e Garras Versáteis

Com:
• Localizador e Posicionador de Alvo de Tomografia/Angiografia para Radiocirurgia

Frameless
• Base da Máscara de Radiocirurgia Frameless
• Introdutor de Localizador de Angiografia da Base da Máscara de Radiocirurgia

Frameless

Componentes de Tratamento

Use uma destas opções:
• Tampo de Mesa para Aquisição de Imagens da Brainlab, incluindo a Extensão Frameless

do Tampo de Mesa para Aquisição de Imagens ou
• Extensão de Mesa Universal para Radiocirurgia Frameless

Com:
• Estrela de Posicionamento para Radiocirurgia Frameless

Componentes de máscara

• Base da Máscara de Radiocirurgia Frameless
• Almofada de Apoio da Máscara de Radiocirurgia Frameless
• Acessórios da Máscara de Radiocirurgia Frameless

COMPONENTES DE RADIOCIRURGIA FRAMELESS
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• Conjunto Estendido de Máscara de Radiocirurgia Frameless (1 paciente)
• Conjunto de Máscara de Crânio para Radiocirurgia Frameless (1 paciente)
• Banho de água que pode ser aquecido de 70 °C a 80 °C (158 °F a 176 °F)

Componentes de controle de qualidade

Ponteiro de Alvo para Controle de Qualidade de Radiocirurgia Frameless

Observações sobre segurança

Observe que o modelo anticolisão do Acelerador Linear pode não considerar os acessórios
Brainlab adicionados, como a Extensão de Mesa Universal para Radiocirurgia Frameless.

Aviso
Antes de iniciar a aquisição de imagens ou o tratamento do paciente, verifique se não há
pontos de colisão com o paciente, com o acessório de fixação do paciente ou com
qualquer parte do tomógrafo, do Acelerador Linear ou dos acessórios do Acelerador
Linear (por exemplo, realizando uma simulação da tomografia planejada e dos movimentos
do Acelerador Linear e da mesa).

Aviso
Não utilize componentes de Radiocirurgia Frameless se eles estiverem soltos ou se não
for possível fazer uma montagem adequada.

Componentes disponíveis
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3.2 Componentes de Aquisição de Imagens de Raios
X para Tomografia e Angiografia

3.2.1 Sobreposição de Tomografia Universal para Radiocirurgia Frameless

Informações gerais

A Sobreposição de Tomografia Universal para Radiocirurgia Frameless é usada para fixar
firmemente a Máscara Frameless durante a tomografia.
A Sobreposição de Tomografia Universal para Radiocirurgia Frameless somente pode ser
usada nos casos de utilização especificados nas indicações de uso definidas.
Você deve montar a Sobreposição de Tomografia Universal para Radiocirurgia Frameless na
mesa do tomógrafo para realizar uma tomografia.
O equivalente de alumínio da Sobreposição de Tomografia Universal para Radiocirurgia
Frameless é de 0,94 mm em 100 kV.

Componentes de suporte

A Sobreposição de Tomografia Universal para Radiocirurgia Frameless é presa à mesa do
tomógrafo por meio do travamento da garra integrada.
A Sobreposição de Tomografia Universal para Radiocirurgia Frameless pode ser usada em
mesas de dispositivos de aquisição com largura de 500 a 550 mm e superfície uniforme. Ela deve
ser inicialmente encaixada pelo pessoal de Suporte da Brainlab.

Sobreposição de Tomografia Universal para Radiocirurgia Frameless

③

②

①

Figura 6  

Nº Componente

① Pinos de estabilização para colocação da Base da Máscara de Radiocirurgia Frame-
less

② Orientação lateral

COMPONENTES DE RADIOCIRURGIA FRAMELESS

Manual do Usuário de Hardware Rev. 2.4 Sistema de Suporte de Paciente 33



Nº Componente

③ Garra

Armazenamento

A Sobreposição de Tomografia Universal para Radiocirurgia Frameless é coberta com
borracha na extremidade caudal para permitir o armazenamento na posição vertical.

Observações sobre segurança

Aviso
Antes de colocar o paciente na mesa, certifique-se de que as garras da sobreposição
prendam firmemente a Sobreposição de Tomografia Universal para Radiocirurgia
Frameless ao tampo da mesa de tomografia.

Aviso
Em aplicações clínicas, a Sobreposição de Tomografia Universal para Radiocirurgia
Frameless não deve projetar-se além da parte superior da tomografia.

Aviso
Você deverá ter uma visão desobstruída do paciente durante a aquisição de imagens.

Aviso
Somente para utilização em tampos planos de mesa de tomografia.

Aviso
Não exceda 250 kg (551 lb) de carga uniformemente distribuída ou a carga máxima segura
da mesa de tomografia, considerando o menor valor.

Aviso
A Sobreposição de Tomografia Universal para Radiocirurgia Frameless não é segura para
RM.

Aviso
Quaisquer alterações no tampo de mesa de tomografia deverão ser informadas à Brainlab,
para garantir que a compatibilidade da Sobreposição de Tomografia Universal para
Radiocirurgia Frameless que está sendo usada.

Armazene a Sobreposição de Tomografia Universal para Radiocirurgia Frameless na
posição vertical, manuseando-a com cuidado ao colocá-la no chão.

Componentes de Aquisição de Imagens de Raios X para Tomografia e Angiografia
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Etiquetas de aviso

Etiqueta Explicação

O peso do paciente não deve exce-
der 250 kg ou a carga nominal má-
xima segura do tampo da mesa de
tomografia, distribuídos uniforme-
mente sobre o tampo da mesa de
tomografia. A Sobreposição de To-
mografia pesa 8 kg.
Não estenda a Sobreposição de
Tomografia Universal para Radi-
ocirurgia Frameless além do tam-
po da mesa de tomografia.

Somente utilize a Sobreposição
de Tomografia Universal para
Radiocirurgia Frameless sobre
tampos planos de mesa de tomo-
grafia.

Links relacionados

Indicação de uso na página 10

Como fixar a Sobreposição de Tomografia Universal para Radiocirurgia Frameless

Etapa

1. Abra a garra integrada, girando o puxador em sentido anti-horário para permitir que ela
se encaixe na mesa do dispositivo de aquisição.

2. Coloque a Sobreposição de Tomografia Universal para Radiocirurgia Frameless so-
bre a mesa do dispositivo de aquisição, alinhando a lateral da mesa com a orientação
lateral ②.

3. Aperte a garra integrada ③, girando o puxador no sentido horário, de modo que ela fique
firmemente presa à mesa.

4. Verifique se a sobreposição da tomografia está alinhada ao eixo longitudinal da mesa do
dispositivo de aquisição.

COMPONENTES DE RADIOCIRURGIA FRAMELESS
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3.2.2 Suporte para Aquisição de Imagens de Radiocirurgia Frameless

Informações gerais

Você deve montar o Suporte para Aquisição de Imagens de Radiocirurgia Frameless na
mesa do tomógrafo para realizar uma tomografia.

Componentes de suporte

O suporte para aquisição de imagens é fixado na mesa do tomógrafo com duas garras versáteis,
que são encaixadas nas extremidades caudal e cranial do suporte para aquisição de imagens.
Essas garras permitem que o suporte para aquisição de imagens seja encaixado em qualquer
mesa de dispositivo de aquisição plana, medindo entre 380 e 540 mm de largura.

Suporte para Aquisição de Imagens de Radiocirurgia Frameless

④

①

②

③ ③

Figura 7  

Nº Componente

① Pinos de estabilização para colocação da Base da Máscara de Radiocirurgia Frame-
less

② Roscas para parafusos serrilhados de aperto manual da Base da Máscara de Radioci-
rurgia Frameless

③ Orifícios para prendedores rápidos

④ Ranhuras para os pinos das garras versáteis

Suporte para Aquisição de Imagens de Radiocirurgia Frameless
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Garra versátil

②①

Figura 8  

Nº Componente

① Pinos de centralização

② Parafuso

Links relacionados

Suporte para Aquisição de Imagens de Radiocirurgia Frameless na página 36

Como fixar o Suporte para Aquisição de Imagens de Radiocirurgia Frameless

①

②

Figura 9  

Etapa

1. Coloque o Suporte para Aquisição de Imagens de Radiocirurgia Frameless na mesa
do dispositivo de aquisição.

2. Solte o parafuso da garra versátil para permitir que a garra se encaixe na mesa do dispo-
sitivo de aquisição.

COMPONENTES DE RADIOCIRURGIA FRAMELESS
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Etapa

3. Acople uma garra versátil à extremidade caudal do suporte para aquisição de imagens
①. Assegure que os dois pinos de centralização da garra versátil se encaixem nas ra-
nhuras correspondentes do suporte para aquisição de imagens.

4. Acople a segunda garra versátil ② à extremidade cranial do suporte para aquisição de
imagens, conforme mostrado acima. Novamente, assegure-se de que os dois pinos de
centralização da garra versátil se encaixem nas ranhuras correspondentes do suporte
para aquisição de imagens.

5. Verifique se o suporte para aquisição de imagens está alinhado ao eixo longitudinal da
mesa do dispositivo de aquisição.

Suporte para Aquisição de Imagens de Radiocirurgia Frameless
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3.2.3 Localizador e Posicionador de Alvo de Tomografia/Angiografia para
Radiocirurgia Frameless

Informações gerais

O Localizador e Posicionador de Alvo de Tomografia/Angiografia para Radiocirurgia
Frameless permite a localização durante o tomografia e define um conjunto de coordenadas
tridimensionais estereotáticas precisas dentro do volume da calota craniana de um paciente.
Esse tipo de localização é necessário para procedimentos radiocirúrgicos e estereotáticos
precisos. O Localizador e Posicionador de Alvo de Tomografia/Angiografia para
Radiocirurgia Frameless também pode ser utilizado para aquisição de imagens angiográficas
por raios X.

Tomografia

O Localizador e Posicionador de Alvo de Tomografia/Angiografia para Radiocirurgia
Frameless é feito de acrílico e é equipado com seis hastes localizadoras de PVC embutidas nas
laterais esquerda, direita e anterior. Em imagens de tomografia axiais, as seis hastes
localizadoras são visíveis como seis marcas de índice, fornecendo uma matriz geométrica para
determinar a posição exata de um objeto dentro dessa matriz.

Aquisição de imagens de raios X

Três conjuntos de marcadores de canto de aço inoxidável, em forma de cruz, são integrados nas
placas do Localizador e Posicionador de Alvo de Tomografia/Angiografia para
Radiocirurgia Frameless. Como quarta referência, o Introdutor de Localizador de Angiografia
de Base da Máscara de Radiocirurgia Frameless é utilizado junto com a Base da Máscara de
Radiocirurgia Frameless.
Para imagens de raios X, apenas dois conjuntos de marcadores são utilizados simultaneamente
para localização. Esses conjuntos de marcadores de canto atendem aos requisitos para raios X
de projeção planar e localização estereotática em angiografia. Para obter detalhes sobre a
aquisição de imagens angiográficas por raios X, consulte o Manual do Usuário Clínico do iPlan
RT Image.

Observações sobre segurança

Não esterilize o Localizador e Posicionador de Alvo de Tomografia/Angiografia para
Radiocirurgia Frameless, pois o dispositivo será danificado pela esterilização.

Aviso
Sempre utilize o mesmo Localizador e Posicionador de Alvo de Tomografia/Angiografia
para Radiocirurgia Frameless para tomografias e aquisição de imagens angiográficas.

Aviso
O Localizador e Posicionador de Alvo de Tomografia/Angiografia para Radiocirurgia
Frameless somente pode ser usado com o Sistema de Planejamento de Tratamento da
Brainlab.

COMPONENTES DE RADIOCIRURGIA FRAMELESS
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Etiquetas de aviso

Etiqueta Explicação

Somente utilize o Localizador e
Posicionador de Alvo de Tomo-
grafia/Angiografia para Radioci-
rurgia Frameless com o Sistema
de Planejamento de Tratamento da
Brainlab.

Não utilize o Localizador e Posi-
cionador de Alvo de Tomografia/
Angiografia para Radiocirurgia
Frameless para posicionar o paci-
ente durante o tratamento. Utilize o
ExacTrac para posicionar o paci-
ente.
Este aviso não afeta a função de
Localizador do dispositivo.

Links relacionados

Componentes para modelar uma máscara de paciente na página 57

Como posicionar o Localizador e Posicionador de Alvo de Tomografia/Angiografia para Radiocirurgia Frameless

Etapa

1. Coloque o Localizador e Posicionador de Alvo de Tomografia/Angiografia para Ra-
diocirurgia Frameless na Base da Máscara de Radiocirurgia Frameless.

2. Assegure que as ranhuras ① nos dois lados do Localizador e Posicionador de Alvo de
Tomografia/Angiografia para Radiocirurgia Frameless estejam colocadas no dispositi-
vo de liberação rápida da Base da Máscara de Radiocirurgia Frameless.

①

3. Mova as duas manoplas do dispositivo de liberação rápida na direção da posição de tra-
va gravada no Localizador e Posicionador de Alvo de Tomografia/Angiografia para
Radiocirurgia Frameless.

Localizador e Posicionador de Alvo de Tomografia/Angiografia para Radiocirurgia Frameless
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Verificação da posição

Assim que o paciente tiver sido posicionado com o ExacTrac, a Brainlab recomenda a realização
de uma verificação de posição com o Localizador e Posicionador de Alvo de Tomografia/
Angiografia para Radiocirurgia Frameless.

Etapa

1. Coloque o Localizador e Posicionador de Alvo de Tomografia/Angiografia para Ra-
diocirurgia Frameless (com o relatório impresso do sistema de planejamento afixado)
sobre a cabeça do paciente.

2. Verifique se o isocentro indicado na impressão corresponde, de modo geral, à posição
indicada pelos lasers da sala (verificação de plausibilidade).

3. Verifique se o campo luminoso do Linac mostra que o campo de MLC está corretamente
instalado.

Aviso
O Localizador e Posicionador de Alvo de Tomografia/Angiografia para Radiocirurgia
Frameless pode ser usado somente para uma verificação de plausibilidade da posição do
paciente. A posição final de tratamento deverá sempre basear-se na correção com base em
imagem realizada com o ExacTrac.

COMPONENTES DE RADIOCIRURGIA FRAMELESS
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3.3 Componentes para tratamento com radiocirurgia
frameless

3.3.1 Tampo de Mesa para Aquisição de Imagens da Brainlab para Varian Exact

Informações gerais

Para realizar tratamentos de radiocirurgia frameless, a mesa de tratamento deve ser equipada
com o Tampo de Mesa para Aquisição de Imagens para Varian Exact da Brainlab.
A mesa oferece apoio para o paciente durante a radioterapia ou a simulação de radioterapia. O
Tampo de Mesa para Aquisição de Imagens é um componente de fibra de carbono que apresenta
um projeto exclusivo, que permite a distribuição homogênea de dosagem e limita a atenuação do
feixe. Para obter detalhes sobre o tampo de mesa para aquisição de imagens, consulte o manual
do usuário do Tampo de Mesa para Aquisição de Imagens.

Componentes

①

Figura 10  

Nº Componente

① Tampo de Mesa para Aquisição de Imagens montado na Mesa de Tratamento Varian
Exact

Componentes para tratamento com radiocirurgia frameless
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3.3.2 Extensão Frameless para Tampo de Mesa para Aquisição de Imagens

Informações gerais

Para radiocirurgia frameless, o Tampo de Mesa para Aquisição de Imagens para Varian Exact
da Brainlab deve ser encaixado na Extensão para Tampo de Mesa para Aquisição de Imagens
Frameless. Este dispositivo oferece apoio para a área da cabeça e do pescoço do paciente
durante o tratamento. A Extensão para Tampo de Mesa para Aquisição de Imagens estende o
tampo de mesa para aquisição de imagens em 437 mm, permitindo o tratamento da área
supraclavicular. Para obter detalhes sobre a Extensão para Tampo de Mesa para Aquisição de
Imagens Frameless, consulte o manual do usuário do Tampo de Mesa para Aquisição de
Imagens.

Extensão Frameless para Tampo de Mesa para Aquisição de Imagens

①

②

③ ③

④

Figura 11  

Nº Componente

① Pinos de estabilização para colocação da Base da Máscara de Radiocirurgia Frame-
less

② Roscas para parafusos recartilhados de aperto manual da Base da Máscara de Radio-
cirurgia Frameless

③ Orifícios para prendedores rápidos

④ Conectores de extensão machos

Links relacionados

Componentes para tratamento com radiocirurgia frameless na página 42

COMPONENTES DE RADIOCIRURGIA FRAMELESS
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Como encaixar a Extensão Frameless de Tampo de Mesa para Aquisição de Imagens

Etapa

1. Assegure que as duas manoplas do Tampo de Mesa para Aquisição de Imagens este-
jam na posição Destravada.

2. Alinhe os conectores de extensão machos com a conexão fêmea do Tampo de Mesa,
mantendo a extensão levemente acima do nível do Tampo de Mesa.

3. Mova a extensão até que o tampo da mesa e a extensão se conectem.

4. Mova as duas manoplas para a posição Travada.

Extensão Frameless para Tampo de Mesa para Aquisição de Imagens
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3.3.3 Extensão de Mesa Universal para Radiocirurgia Frameless

Informações gerais

Para radiocirurgias frameless é necessário encaixar a Extensão de Mesa Universal para
Radiocirurgia Frameless no tampo de mesa de tratamento (consulte a matriz de
compatibilidade para obter informações sobre tampos de mesa compatíveis). A Extensão de
Mesa Universal para Radiocirurgia Frameless apoia as áreas da cabeça e do pescoço do
paciente durante o tratamento. A Extensão de Mesa Universal para Radiocirurgia Frameless
estende o tampo da mesa de tratamento em até 460 mm, permitindo o tratamento na área
supraclavicular.
A Extensão de Mesa Universal para Radiocirurgia Frameless somente pode ser usada nos
casos de uso especificados para o dispositivo.
A Extensão de Mesa Universal para Radiocirurgia Frameless pesa 8 kg (21,5 lb).

Observações sobre segurança

Aviso
Antes de posicionar o paciente, certifique-se de que as garras da sobreposição prendam
firmemente a Extensão de Mesa Universal para Radiocirurgia Frameless no tampo de mesa
de tratamento.

Aviso
Não estenda a peça projetada para além da marcação da linha na Extensão de Mesa
Universal para Radiocirurgia Frameless.

Aviso
Não se sente nem se apoie na parte projetada da Extensão de Mesa Universal para
Radiocirurgia Frameless.

Aviso
Você deve ter uma visão desobstruída do paciente durante o tratamento.

Aviso
A realização de tratamentos com a Extensão de Mesa Universal para Radiocirurgia
Frameless pode aumentar a dose na pele. A dose na superfície da pele irá variar,
dependendo da energia do feixe e da prescrição no plano do tratamento. Assegure sempre
que os níveis de dosagem na superfície da pele estejam dentro de limites seguros, antes
de realizar o tratamento através da Extensão de Mesa Universal para Radiocirurgia
Frameless. A não execução desse procedimento poderá resultar em ferimentos no
paciente.

Aviso
A irradiação através da Extensão de Mesa Universal para Radiocirurgia Frameless criará a
atenuação da dosagem, o que talvez não tenha sido considerado durante o planejamento
do tratamento! Considere se a atenuação de radiação irá variar com base na energia do
feixe e do ângulo de entrada do feixe através da Extensão de Mesa Universal para
Radiocirurgia Frameless.

Aviso
A Extensão de Mesa Universal para Radiocirurgia Frameless não é segura para RM.

Aviso
Em caso de alterações nos tampos de mesas de tomografia ou de tratamento, a Brainlab
deve ser informada, para assegurar que a Sobreposição de Tomografia Universal para
Radiocirurgia ou a Extensão de Mesa Universal para Radiocirurgia Frameless ainda sejam
compatíveis.

COMPONENTES DE RADIOCIRURGIA FRAMELESS
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Aviso
O posicionamento do paciente deve ser realizado com o ExacTrac.

Armazene a Extensão de Mesa Universal para Radiocirurgia Frameless na posição vertical,
manuseando-a com cuidado ao colocá-la no chão.

Armazenamento

A Extensão de Mesa Universal para Radiocirurgia Frameless é coberta com borracha na
extremidade caudal para permitir o armazenamento na posição vertical.

Componentes

②

①
③

Figura 12  

Nº Componente

① Orientação lateral (específica do tampo de mesa)

② Garra (específica do tampo de mesa)

③ Linha que assinala a extensão máxima

Links relacionados

Indicação de uso na página 10
Dispositivos médicos de outros fabricantes na página 17

Extensão de Mesa Universal para Radiocirurgia Frameless
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Etiquetas de aviso para tampo de mesa Varian IGRT

Etiqueta Explicação

Somente utilize a Extensão de
Mesa Universal para Radiocirur-
gia Frameless com um tampo de
mesa Varian IGRT.

Não estenda a Extensão de Mesa
Universal para Radiocirurgia Fra-
meless além da linha.

Sempre utilize o ExacTrac para
posicionar o paciente.

A carga máxima permitida sobre a
parte projetada é de 60 kg (132 lb).

A carga máxima permitida para a
Extensão de Mesa Universal para
Radiocirurgia Frameless é de 192
kg (423 lb), se montada sobre o
tampo de mesa Varian IGRT.

COMPONENTES DE RADIOCIRURGIA FRAMELESS
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Como encaixar a Extensão de Mesa Universal para Radiocirurgia Frameless no Tampo de Mesa Varian IGRT

Etapa

1. Coloque a Extensão de Mesa Universal para Radiocirurgia Frameless diretamente
sobre o tampo de mesa que a apoia. Alinhe a orientação lateral ① com a primeira fileira
de orifícios divisores junto à lateral do tampo de mesa Varian IGRT. Isto permite o posi-
cionamento exato do paciente.

A extensão máxima permitida para a Extensão de Mesa Universal para Radiocirurgia
Frameless é marcada por uma linha ③. Não ultrapasse esta linha ao utilizar a Extensão
de Mesa Universal para Radiocirurgia Frameless na parte cranial do tampo da mesa
de tratamento.

2. Fixe a Extensão de Mesa Universal para Radiocirurgia Frameless, apertando a garra
②.

3. Assegure que a Extensão de Mesa Universal para Radiocirurgia Frameless esteja ali-
nhada ao eixo longitudinal do tampo da mesa de tratamento.

Aviso
A carga máxima permitida para a Extensão de Mesa Universal para Radiocirurgia
Frameless é de 192 kg (423 lb), se montada sobre o tampo de mesa Varian IGRT.

Aviso
A carga máxima permitida sobre a parte projetada é de 60 kg (132 lb).

Etiquetas de aviso para o Introdutor Curto Kvue Qfix

Etiqueta Explicação

Warning:
Only for use with 
Qfix kVue Short 
Insert!

Somente utilize a Extensão de
Mesa Universal para Radiocirur-
gia Frameless com um Introdutor
Curto Kvue Qfix.

Não estenda a Extensão de Mesa
Universal para Radiocirurgia Fra-
meless além da linha.

Extensão de Mesa Universal para Radiocirurgia Frameless
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Etiqueta Explicação

Sempre utilize o ExacTrac para
posicionar o paciente.

Quando montado sobre um tampo
de mesa kVue Qfix com Introdutor
Curto Kvue, a carga máxima permi-
tida sobre a peça projetada é de 60
kg (132 lb).

Quando montada sobre um tampo
de mesa kVue Qfix com Introdutor
Curto Kvue, não exceda 219 kg
(482 lb) de carga ou a carga nomi-
nal máxima segura da mesa de tra-
tamento, o que for menor. Distribua
a carga uniformemente.

COMPONENTES DE RADIOCIRURGIA FRAMELESS
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Como encaixar a Extensão de Mesa Universal para Radiocirurgia Frameless no Tampo de Mesa Qfix kVue com
Introdutor Curto kVue

Etapa

1. Posicione a Extensão de Mesa Universal para Radiocirurgia Frameless diretamente
sobre o tampo de mesa kVue Qfix com Introdutor Curto kVue montado. Alinhe a orienta-
ção lateral ① com a segunda fileira de orifícios divisores junto à lateral do Introdutor Cur-
to kVue. Isto permite o posicionamento exato do paciente.

A extensão máxima permitida para a Extensão de Mesa Universal para Radiocirurgia
Frameless é marcada por uma linha ③. Não ultrapasse esta linha ao utilizar a Extensão
de Mesa Universal para Radiocirurgia Frameless na parte cranial do tampo da mesa
de tratamento.

2. Fixe a Extensão de Mesa Universal para Radiocirurgia Frameless, apertando a garra
②.

3. Assegure que a Extensão de Mesa Universal para Radiocirurgia Frameless esteja ali-
nhada ao eixo longitudinal do tampo da mesa de tratamento.

Quando usada com um tampo kVue, a Extensão de Mesa Universal para Radiocirurgia
Frameless requer um Introdutor Curto kVue.

Aviso
Não exceda 219 kg (482 lb) de carga uniformemente distribuída ou a carga máxima segura
para a mesa de tratamento, considerando o menor valor.

Aviso
A carga máxima permitida sobre a parte projetada é de 60 kg (132 lb).

Etiquetas de aviso para tampo de mesa Civco UCT LE

Etiqueta Explicação

Somente utilize a Extensão de
Mesa Universal para Radiocirur-
gia Frameless com um tampo de
mesa CIVCO UCT LE com exten-
são*.

Extensão de Mesa Universal para Radiocirurgia Frameless
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Etiqueta Explicação

Não estenda a Extensão de Mesa
Universal para Radiocirurgia Fra-
meless além da linha.

Sempre utilize o ExacTrac para
posicionar o paciente.

Quando montada sobre um tampo
de mesa CIVCO UCT LE com ex-
tensão*, a carga máxima permitida
sobre a peça projetada é de 55 kg
(121 lb).

Quando montada sobre um tampo
de mesa CIVCO UCT LE com ex-
tensão*, não exceda 200 kg
(441 lb) de carga ou a carga nomi-
nal máxima segura da mesa de tra-
tamento, o que for menor. A carga
deve estar distribuída de modo uni-
forme.

* Consulte a Matriz de Compatibilidade para conhecer as configurações compatíveis.

Como encaixar a Extensão de Mesa Universal para Radiocirurgia Frameless no Tampo de Mesa Universal CIVCO
(UCT LE) com a extensão montada

Etapa

1. Coloque a Extensão de Mesa Universal para Radiocirurgia Frameless diretamente no
Tampo de Mesa Universal CIVCO (UCT LE) com a extensão* montada. Alinhe a orienta-
ção lateral ① com a terceira fileira de pinos divisores junto à lateral da extensão*. Isto
permite o posicionamento exato do paciente.

A extensão máxima permitida para a Extensão de Mesa Universal para Radiocirurgia
Frameless é marcada por uma linha ③. Não ultrapasse esta linha ao utilizar a Extensão
de Mesa Universal para Radiocirurgia Frameless na parte cranial do tampo da mesa
de tratamento.

COMPONENTES DE RADIOCIRURGIA FRAMELESS
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Etapa

2. Fixe a Extensão de Mesa Universal para Radiocirurgia Frameless, apertando a garra
②.

3. Assegure que a Extensão de Mesa Universal para Radiocirurgia Frameless esteja ali-
nhada ao eixo longitudinal do tampo da mesa de tratamento.

* Consulte a Matriz de Compatibilidade para conhecer as configurações compatíveis.
A Extensão de Mesa Universal para Radiocirurgia Frameless somente pode ser utilizada com
os tampos de mesa e as extensões CIVCO listados na matriz de compatibilidade.

Aviso
Não exceda 200 kg (441 lb) de carga uniformemente distribuída ou a carga máxima segura
para a mesa de tratamento, considerando o menor valor.

Aviso
A carga máxima permitida sobre a peça projetada é de 55 kg (121 lb).

Extensão de Mesa Universal para Radiocirurgia Frameless
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3.3.4 Propriedades dosimétricas da Extensão de Mesa Universal para Radiocirurgia
Frameless/Sobreposição de Tomografia Universal para Radiocirurgia Frameless

Propriedades Dosimétricas Determinadas por Monte Carlo

As propriedades dosimétricas da Extensão de Mesa Universal para Radiocirurgia Frameless/
Sobreposição de Tomografia Universal para Radiocirurgia Frameless indicadas abaixo foram
determinadas por simulação Monte Carlo e confirmadas por meio de medições clínicas.

6 MV 15 MV

Atenuação 2,4% 1,9%

Equivalente de água 6 mm 7 mm

Dose para superfície relativa à Dmax ~100% ~90%

Projeto

A Extensão de Mesa Universal para Radiocirurgia Frameless e a Sobreposição de
Tomografia Universal para Radiocirurgia Frameless da Brainlab foram desenvolvidas como
uma sobreposição combinada de fibra de carbono para mesas de tratamento ou para mesas de
tomografia, respectivamente. Devido a sua estrutura homogênea, essa abordagem de design
permite uma qualidade de aquisição de imagens notavelmente aprimorada, em comparação às
sobreposições com recursos de fixação múltipla e designs não homogêneos. É também
otimizado para conferir alta estabilidade, com o intuito de minimizar qualquer movimento do
paciente.
Esse design de sobreposição combinada provoca uma atenuação de dose mais elevada,
comparada, por exemplo, às áreas com aspecto de raquete de tênis. A interferência do feixe a
montante com o material provoca um aumento na dosagem em profundidades rasas e uma
diminuição de profundidade da dosagem máxima. Em consequência disso há, comparativamente,
uma dose notavelmente elevada na pele.
Mesmo introdutores sólidos muito finos de fibra de carbono possuem um efeito notável sobre a
dose na pele de até 70% da dose de superfície relativa. Esse comportamento é o mesmo em
diversos dispositivos de imobilização modernos.

Dose na Superfície da Pele

Considere que o efeito de dose na pele depende da energia e do ângulo de entrada do feixe
através do tampo de mesa. Em virtude de sua estrutura homogênea, os feixes oblíquos têm que
passar através de uma quantidade maior de material de fibra de carbono.
O aumento do acúmulo exige uma avaliação cuidadosa da probabilidade de aumento da reação
da pele com a introdução de novos tratamentos que envolvam feixes com problemas. O usuário
precisa levar isso em consideração na adaptação correspondente das técnicas de tratamento;
caso contrário, haverá maior probabilidade de ocorrência de reações na pele.
Para ilustrar o aumento de dose na pele, as figuras abaixo mostram as distribuições de dose em
profundidade em um fantoma que consiste em camadas de material de sobreposição e água. A
sobreposição tem 2,5 cm de espessura e consiste em duas camadas externas de fibra de
carbono com um centro de espuma plástica. O fantoma de água (modelando o paciente) inicia-se
a uma profundidade de 5 cm. Três curvas são plotadas em cada figura. A linha tracejada
representa a dose de profundidade para um determinado número de unidades monitoras no
fantoma irradiado através da Extensão de Mesa Universal para Radiocirurgia Frameless. A
linha sólida é calculada no fantoma onde as camadas do tampo de mesa são substituídas por ar.
A linha pontilhada simula a distribuição da dose em profundidade através de água, substituindo a
sobreposição. As curvas foram calculadas pelo método Monte Carlo para um feixe de fótons de 6
MV e um feixe de fótons de 15 MV.
As linhas sólidas demonstram a situação em que o feixe atinge o paciente diretamente. Elas
mostram o efeito da acumulação da dose na superfície de água (paciente). Isto ocorre porque a
dose é depositada por elétrons secundários e não por fótons primários. O número de elétrons na
superfície é pequeno, levando a uma dose baixa. O número de elétrons a uma profundidade
maior aumenta, levando a um incremento de deposição de energia e em um aumento da dose. O
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equilíbrio dos elétrons é alcançado na dose máxima. Tendo em vista que o alcance dos elétrons é
maior para energias mais elevadas, a localização da dose máxima é mais profunda para energias
mais elevadas. A situação muda se o feixe passa pela sobreposição antes de atingir o paciente
(linhas tracejadas). Aqui surge um grande número de elétrons secundários devido à densidade
relativamente alta do material de fibra de carbono. Esses elétrons atingem a superfície da pele do
paciente, levando a altas doses já na superfície.
Para excluir quaisquer efeitos sofridos pela pele, evite tratar pacientes através da sobreposição,
de um modo geral. Se isto não for possível, leve em consideração que a maior parte dos
sistemas de planejamento não consegue modelar o efeito do tampo de mesa, pois eles assumem
que existe ar antes da superfície do paciente. Portanto, a distribuição de dose calculada próxima
ao tampo de mesa deve ser inspecionada com muito cuidado.
O efeito pode ser experimentalmente verificado, usando-se um fantoma que consiste em fatias
grossas de PMMA (material termoplástico rígido e transparente). Coloque o fantoma sobre a
sobreposição e faça duas provas. Na primeira prova, coloque o detector (p.ex., o filme) sobre o
fantoma e irradie-o (inclusive o filme) com um feixe anterior por cima e um determinado número
de unidades monitoras. Meça a dose do filme. Na segunda prova, coloque o filme abaixo do
fantoma (entre o fantoma e a sobreposição) e irradie o fantoma usando um feixe posterior por
baixo (através da sobreposição), com o mesmo número de unidades monitoras usadas na
primeira prova. Meça a dose. A relação entre os dois valores de dose fornece uma estimativa do
aumento de dose na pele devido à sobreposição.

Propriedades da dose para um Feixe de Fótons de 6 MV

Figura 13  

Propriedades dosimétricas da Extensão de Mesa Universal para Radiocirurgia Frameless/Sobreposição de Tomografia Universal para
Radiocirurgia Frameless
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Propriedades da dose para um Feixe de Fótons de 15 MV

Figura 14  

Links relacionados

Propriedades dosimétricas da Extensão de Mesa Universal para Radiocirurgia Frameless/
Sobreposição de Tomografia Universal para Radiocirurgia Frameless na página 53
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3.3.5 Estrela de Posicionamento para Radiocirurgia Frameless

Estrela de Posicionamento para Radiocirurgia Frameless

A Estrela de Posicionamento para Radiocirurgia Frameless é usada para pré-posicionamento
e posicionamento do paciente com o ExacTrac. Para obter detalhes sobre o procedimento de
tratamento com a Estrela de Posicionamento para Radiocirurgia Frameless e o ExacTrac,
consulte o Manual do Usuário Clínico do ExacTrac.

Figura 15  

Estrela de Posicionamento para Radiocirurgia Frameless
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3.4 Componentes para modelar uma máscara de
paciente

3.4.1 Base da Máscara de Radiocirurgia Frameless

Informações gerais

A Base da Máscara de Radiocirurgia Frameless consiste em:
• Uma Base de Máscara de Carbono para Radiocirurgia Frameless.
• Um Introdutor de Base da Máscara de Radiocirurgia Frameless preto.

A base proporciona suporte para a fixação do Localizador e Posicionador de Alvo para
Tomografia/Angiografia para Radiocirurgia Frameless e da Estrela de Posicionamento para
Radiocirurgia sem Arco.

Procedimento Uso

Imagens
Conecte a Base da Máscara de Radiocirurgia Frameless à So-
breposição de Tomografia Universal para Radiocirurgia Frame-
less ou ao Suporte para Aquisição de Imagens.

Tratamento

Conecte a Base da Máscara de Radiocirurgia Frameless à Ex-
tensão de Mesa Universal para Radiocirurgia Frameless ou à
Extensão Frameless de Tampo de Mesa para Aquisição de Ima-
gens.

A Base da Máscara de Radiocirurgia Frameless permite o posicionamento seguro e preciso do
paciente com o tampo de mesa.
O equivalente de alumínio da Base da Máscara de Radiocirurgia Frameless é de 0,72 mm Al
em 100 kV.

Introdutor da base

A Base da Máscara de Radiocirurgia Frameless contém um Introdutor da Base da Máscara
de Radiocirurgia Frameless preto. Ela pode ser presa ao entalhe na parte inferior da Base da
Máscara de Radiocirurgia Frameless. Para desencaixá-la, empurre-a por baixo. Dois
introdutores podem ser acoplados à Base da Máscara de Radiocirurgia Frameless:
• Utilize o introdutor preto durante o tratamento e a tomografia.
• Utilize o Introdutor de Localizador de Angiografia da Base da Máscara de Radiocirurgia

Frameless branco para aquisição de imagens angiográficas por raios X.

Aviso
Não utilize a Base da Máscara de Radiocirurgia Frameless sem um introdutor, pois isso
pode causar um cálculo incorreto da dose.

Não esterilize o Introdutor de Localizador de Angiografia da Base da Máscara de
Radiocirurgia Frameless, pois ele será danificado.
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Base da Máscara de Radiocirurgia Frameless com introdutor preto

③

①

②

Figura 16  

Nº Componente

① Orifícios (alinhe-os com os pinos de estabilização dos componentes conectados por meio
de interface)

② Dispositivo de liberação rápida

③ Orifício para parafuso de aperto manual recartilhado

Introdutor da Base da Máscara de Radiocirurgia Frameless (Preta)

Figura 17  

Componentes para modelar uma máscara de paciente
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Introdutor de Localizador de Angiografia da Base da Máscara de Radiocirurgia Frameless (Branca)

Figura 18  

Não dobre o Introdutor de Localizador de Angiografia da Base da Máscara de Radiocirurgia
Frameless.

Links relacionados

Componentes de Aquisição de Imagens de Raios X para Tomografia e Angiografia na página 33
Suporte para Aquisição de Imagens de Radiocirurgia Frameless na página 36
Componentes para modelar uma máscara de paciente na página 57
Acessórios da Máscara de Radiocirurgia Frameless na página 62

Como encaixar a Base da Máscara de Radiocirurgia Frameless na Sobreposição de Tomografia Universal para
Radiocirurgia Frameless

Etapa

1. Posicione a Base da Máscara de Radiocirurgia Frameless na extremidade cranial da
Sobreposição de Tomografia Universal para Radiocirurgia Frameless.

2. Coloque a Base da Máscara de Radiocirurgia Frameless sobre a sobreposição, de for-
ma que os dois pinos de estabilização na extremidade cranial da Sobreposição de To-
mografia Universal para Radiocirurgia Frameless se encaixem nos dois orifícios na
extremidade cranial da Base da Máscara de Radiocirurgia Frameless.

3. Utilize os dois parafusos recartilhados de aperto manual dos Acessórios da Máscara de
Radiocirurgia Frameless para apertar a Base da Máscara de Radiocirurgia Frame-
less na Sobreposição de Tomografia Universal para Radiocirurgia Frameless.

Como encaixar a Base da Máscara de Radiocirurgia Frameless no Suporte para Aquisição de Imagens de
Radiocirurgia Frameless

Etapa

1. Posicione a Base da Máscara de Radiocirurgia Frameless na extremidade cranial do
Suporte para Aquisição de Imagens de Radiocirurgia Frameless (FRS).
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Etapa

2. Coloque a Base da Máscara de Radiocirurgia Frameless no Suporte para Aquisição
de Imagens de Radiocirurgia Frameless, de forma que os dois pinos de estabilização
na extremidade cranial do Suporte para Aquisição de Imagens de Radiocirurgia Fra-
meless se encaixem nos dois orifícios na extremidade cranial da Base da Máscara de
Radiocirurgia Frameless.

3. Utilize os dois parafusos recartilhados de aperto manual dos Acessórios da Máscara de
Radiocirurgia Frameless para apertar a Base da Máscara de Radiocirurgia Frame-
less no Suporte para Aquisição de Imagens de Radiocirurgia Frameless.

Componentes para modelar uma máscara de paciente
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3.4.2 Almofada de Apoio da Máscara de Radiocirurgia Frameless

Almofada de Apoio da Máscara de Radiocirurgia Frameless

A Almofada de Apoio da Máscara de Radiocirurgia Frameless ajuda a modelar um sistema de
máscara para o paciente. Durante o processo de modelagem, a Almofada de Apoio da Máscara
de Radiocirurgia Frameless é utilizada para posicionar com segurança o occipício do paciente
no local adequado.

Figura 19  
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3.4.3 Acessórios da Máscara de Radiocirurgia Frameless

Informações gerais

Os Acessórios da Máscara de Radiocirurgia Frameless são utilizados para modelar uma
máscara para o paciente.

Conteúdo

①

②

④⑤ ③

Figura 20  

Nº Componente

① Clipes da Máscara de Radiocirurgia Frameless de diferentes alturas 

② Parafusos para conexão da Base da Máscara de Radiocirurgia Frameless

③ Peças sobressalentes

④ Parafusos recartilhados de aperto manual

⑤ Espaçadores da Máscara de Radiocirurgia Frameless de diferentes espessuras 

Acessórios da Máscara de Radiocirurgia Frameless
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3.4.4 Conjunto Estendido de Máscara de Radiocirurgia Frameless (1 paciente)

Informações gerais

O Conjunto Estendido de Máscara de Radiocirurgia Frameless (1 paciente) permite a fixação
segura da cabeça, do pescoço e dos ombros do paciente. Ele permite que o paciente respire sem
restrição e garante a alta reprodutibilidade da posição do paciente durante o tratamento
fracionado. Esse conjunto de máscara é fino o suficiente para evitar o acúmulo de dose na
superfície da pele do paciente.

Conteúdo

①

②

③

④

⑤

Figura 21  

Nº Componente

① Máscara superior

② Máscara intermediária

③ Máscara traseira

④ Pacote de grânulos avulsos

⑤ Faixa de fixação dentária

Malha (não mostrada)

Aviso
Registre o tamanho dos espaçadores utilizados, o tamanho dos clipes utilizados e o nome
do paciente, e afixe esses dados na máscara.
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3.4.5 Conjunto de Máscara de Crânio para Radiocirurgia Frameless (1 paciente)

Informações gerais

O Conjunto de Máscara de Crânio para Radiocirurgia Frameless (1 paciente) proporciona
fixação segura da cabeça e do pescoço do paciente. Ele permite que o paciente respire sem
restrição e garante a alta reprodutibilidade da posição do paciente durante o tratamento
fracionado. Esse conjunto de máscara é fino o suficiente para evitar o acúmulo de dose na
superfície da pele do paciente.

Conteúdo

Figura 22  

Nº Componente

① Máscara superior

② Máscara intermediária

③ Máscara traseira

④ Pacote de grânulos avulsos

⑤ Faixa de fixação dentária

Malha (não mostrada)

Aviso
Registre o tamanho dos espaçadores utilizados, o tamanho dos clipes utilizados e o nome
do paciente, e afixe esses dados na máscara.

Conjunto de Máscara de Crânio para Radiocirurgia Frameless (1 paciente)
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3.5 Modelagem do Conjunto Estendido de Máscara
de Radiocirurgia Frameless (1 paciente)

Informações gerais

A Brainlab recomenda o tratamento do paciente com o Conjunto Estendido de Máscara de
Radiocirurgia Frameless (1 paciente). Todavia, você também pode tratar o paciente com o
Conjunto de Máscara de Crânio para Radiocirurgia Frameless (1 paciente), dependendo do
tratamento necessário.

Observações sobre segurança

Cada conjunto de máscara é fornecido sem esterilização e deve ser utilizado apenas para um
único paciente. Para obter informações adicionais, entre em contato com o suporte da Brainlab.

Aviso
A espessura do material varia em função do tamanho da cabeça do paciente e da
habilidade do técnico para produzir uma máscara uniformemente esticada. A densidade é
de aproximadamente 1,15 g/cm3 na temperatura ambiente e 1,06 g/cm3 na temperatura do
corpo, tornando-a essencialmente equivalente à densidade do tecido. O tratamento através
de material de 3,2 mm com o mínimo de 6 MeV pode ser concluído sem irradiação
significativa da pele. Se o tratamento for executado com campos estáticos em vez de arcos
convergentes, a Brainlab recomenda evitar as áreas de camada dupla da máscara com o
caminho do feixe em caso de irritação na pele.

Aviso
Sempre utilize o mesmo Conjunto Estendido de Máscara de Radiocirurgia Frameless (1
paciente) para aquisição de tomografias, aquisição de imagens angiográficas e
posicionamento do paciente.

Links relacionados

Modelagem do Conjunto de Máscara de Crânio para Radiocirurgia Frameless (1 paciente) na
página 71
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3.5.1 Preparação do Conjunto Estendido de Máscara de Radiocirurgia Frameless (1
paciente)

Itens necessários

Os itens a seguir são necessários para a modelagem de um Conjunto Estendido de Máscara
de Radiocirurgia Frameless (1 paciente):
• Banho de água aquecido a uma temperatura entre 70 °C e 80 °C (158 °F e 176 °F). Não

exponha o material da máscara a temperaturas mais altas que essas.
• Um pacote de Conjunto Estendido de Máscara de Radiocirurgia Frameless (1 paciente).
• Clipes e espaçadores dos Acessórios de Máscara de Radiocirurgia Frameless.

Figura 23  

Links relacionados

Conjunto Estendido de Máscara de Radiocirurgia Frameless (1 paciente) na página 63
Acessórios da Máscara de Radiocirurgia Frameless na página 62
Preparação do Conjunto Estendido de Máscara de Radiocirurgia Frameless (1 paciente) na
página 66

Preparação para modelagem da máscara

Etapa

1. O paciente devem remover todos os itens de sua cabeça antes do procedimento (peruca,
dentadura postiça, aparelho auditivo, brincos, piercing de nariz e língua, etc.).

2. Acople a Base da Máscara de Radiocirurgia Frameless à Sobreposição de Tomogra-
fia Universal para Radiocirurgia Frameless ou ao Suporte para Aquisição de Ima-
gens de Radiocirurgia Frameless (FRS), utilizando os parafusos serrilhados de aperto
manual.

3. Assegure que o Introdutor da Base da Máscara de Radiocirurgia Frameless preto es-
teja acoplado à Base da Máscara de Radiocirurgia Frameless.

Como posicionar o paciente

Etapa

1. Coloque a cabeça do paciente dentro da Base da Máscara de Radiocirurgia Frame-
less e na Almofada de Apoio da Máscara de Radiocirurgia Frameless.

2. Finalmente, posicione o paciente de forma que a Base da Máscara de Radiocirurgia
Frameless fique adjacente aos ombros do paciente e o occipício repouse confortavel-
mente sobre a Almofada de Apoio da Máscara de Radiocirurgia Frameless.

Preparação do Conjunto Estendido de Máscara de Radiocirurgia Frameless (1 paciente)
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3.5.2 Modelagem do Conjunto Estendido de Máscara de Radiocirurgia Frameless (1
paciente)

Antes de iniciar

Cubra o cabelo do paciente com uma folha plástica, pois o material pode grudar em superfícies
porosas após a ativação.

Observações sobre segurança

Para conforto do paciente, teste a temperatura do material da máscara amolecida.

Aviso
O material da máscara pode causar irritação moderada em pacientes com pele sensível.
Além disso, as lesões ou feridas abertas no rosto do paciente devem ser cobertas com
filme plástico ou curativos adequados antes da modelagem da máscara.

Aviso
Se a temperatura da máscara for muito alta, o paciente pode sofrer irritação na pele ou
queimaduras.

Endurecimento da máscara

A duração do processo de endurecimento depende da temperatura e da umidade sob as quais a
máscara foi moldada. 
Sempre aguarde tempo suficiente para que o material endureça completamente, a fim de evitar o
encolhimento da máscara. Quando fica completamente branco e opaco, o material deixa de ser
maleável. Deixe a máscara endurecer por 30 minutos, no mínimo.

Armazene a máscara em temperatura ambiente e não a reaqueça acima de 40 °C (104 °F).

Como limpar o Conjunto Estendido de Máscara de Radiocirurgia Frameless (1 paciente)

Limpe o dispositivo periodicamente, com um pano seco e macio. Remova as manchas mais
resistentes com um pano levemente umedecido. Armazene as máscaras em um local fresco e
seco, e não as exponha à luz do sol, a chamas abertas ou a outras fontes de calor.

Não utilize água quente (acima de 30 °C ou 86 °F), detergentes corrosivos, limpadores
ultrassônicos, etc., para limpar o Conjunto Estendido de Máscara SRS Frameless (1
paciente) da Brainlab. A esterilização a vapor danificará irreparavelmente esses
dispositivos.

Como modelar a máscara traseira

Etapa

1. Coloque a máscara traseira em um banho de água aquecida até que ela fique completa-
mente translúcida (de 40 a 60 segundos).

2. Remova a máscara traseira do banho de água e agite-a gentilmente para eliminar o ex-
cesso de água.

3. Para garantir o conforto do paciente, verifique a temperatura da máscara.

4. Levante a cabeça do paciente e acople a máscara traseira à Base da Máscara de Radi-
ocirurgia Frameless.

5. Abaixe a cabeça do paciente sobre a máscara.
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Etapa

6. Molde cuidadosamente o material ao contorno da cabeça do paciente enquanto o materi-
al da máscara endurece.

Figura 24  

Como modelar a máscara intermediária

Etapa

1. Coloque a máscara central no banho de água. Ela pode demorar um pouco mais para
tornar-se translúcida.

2. Coloque os espaçadores de 2 mm na Base da Máscara de Radiocirurgia Frameless.
Certifique-se de que a endentação esteja na parte externa.

3. Remova a máscara translúcida do banho e agite-a gentilmente para eliminar o excesso
de água.

4. Para garantir o conforto do paciente, verifique a temperatura da máscara.

5. Posicione a tira sólida imediatamente acima das sobrancelhas do paciente.

6. A tira com os três orifícios é colocada sob o nariz do paciente, cobrindo todo o queixo do
paciente, porém, deixando espaço para a boca do paciente.

7. Monte a máscara central na Base da Máscara de Radiocirurgia Frameless e prenda a
máscara utilizando clipes de modelagem de 2 mm.

8. Molde cuidadosamente as tiras no contorno facial do paciente enquanto o material da
máscara endurece.

Figura 25  

Modelagem do Conjunto Estendido de Máscara de Radiocirurgia Frameless (1 paciente)
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Como modelar a ponte nasal

Etapa

1. Acondicione os grânulos avulsos na folha de malha fornecida com o Conjunto Estendi-
do de Máscara de Radiocirurgia Frameless (1 paciente) e coloque-os no banho de
água.

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

3. Coloque a forma em T na ponte do nariz do paciente e molde-a cuidadosamente em dire-
ção à tira da testa e para baixo em direção aos olhos, chegando a uma distância dos
olhos de não mais que 3 mm.

4. Para proporcionar melhor conexão, a máscara intermediária deve permanecer translúci-
da durante a modelagem.

5. Deixe a máscara central e a ponte do nariz endurecerem completamente.

Como modelar a máscara superior

Para obter melhores resultados, a máscara deve ser aplicada por duas pessoas, cada uma
posicionada em um lado do paciente.

Etapa

1. Mantenha a máscara superior no banho de água até que ela fique translúcida.

2. Remova os clipes da Base da Máscara de Radiocirurgia Frameless.

3. Remova a máscara do banho de água e agite-a gentilmente para eliminar o excesso de
água.

4. Para garantir o conforto do paciente, verifique a temperatura da máscara.

5. Puxe a máscara sobre o rosto do paciente. Comece com a parte estreita no meio da
máscara, que é colocada no queixo, e continue moldando a máscara até a testa do paci-
ente. Coloque as barras laterais cranianas na Base da Máscara de Radiocirurgia Fra-
meless.

6. Prenda os clipes de 2 mm em cada lateral da Base da Máscara de Radiocirurgia Fra-
meless.

7. Puxe a máscara por cima dos ombros do paciente e acople as barras laterais à:

• Sobreposição de Tomografia Universal para Radiocirurgia Frameless ou ao
• Suporte para Aquisição de Imagens de Radiocirurgia Frameless (FRS)

empurrando os prendedores rápidos ①.

8. Contorne cuidadosamente a máscara no rosto e nos ombros do paciente conforme o ma-
terial da máscara endurece.

9. Deixe a máscara endurecer por 30 minutos, no mínimo.
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①

Figura 26  

OBSERVAÇÃO: durante a modelagem da máscara superior, o material da máscara pode grudar
em fibras de tecidos sintéticos. Cubra os ombros do paciente se ele estiver vestindo tecidos
sintéticos. 

Como remover a máscara

Etapa

1. Quando a máscara endurecer completamente, abra os prendedores rápidos.

2. Remova todos os clipes.

3. Remova cuidadosamente as máscaras superior e central.

Como apertar e soltar a máscara

Se necessário, a máscara pode ser apertada:

Etapa

1. Remova os clipes de 2 mm, a máscara superior e a máscara central.

2. Substitua os espaçadores de 2 mm pelos espaçadores de 1 mm.

3. Coloque as máscaras de volta em sua posição antiga e prenda-as com os clipes de
1 mm.

4. Se for necessário apertar a máscara ainda mais, remova os espaçadores de 1 mm e sub-
stitua os clipes por clipes sem marcação.

Modelagem do Conjunto Estendido de Máscara de Radiocirurgia Frameless (1 paciente)
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3.6 Modelagem do Conjunto de Máscara de Crânio
para Radiocirurgia Frameless (1 paciente)

Informações gerais

A Brainlab recomenda o tratamento do paciente com o Conjunto Estendido de Máscara de
Radiocirurgia Frameless (1 paciente). Todavia, você também pode tratar o paciente com o
Conjunto de Máscara de Crânio para Radiocirurgia Frameless (1 paciente), dependendo do
tratamento necessário.

Observações sobre segurança

Cada conjunto de máscara é fornecido sem esterilização e deve ser utilizado apenas para um
único paciente. Para obter informações adicionais, entre em contato com o suporte da Brainlab.

Aviso
A espessura do material varia em função do tamanho da cabeça do paciente e da
habilidade do técnico para produzir uma máscara uniformemente esticada. A densidade é
de aproximadamente 1,15 g/cm3 na temperatura ambiente e 1,06 g/cm3 na temperatura do
corpo, tornando-a essencialmente equivalente à densidade do tecido. O tratamento através
de material de 3,2 mm com o mínimo de 6 MeV pode ser concluído sem irradiação
significativa da pele. Se o tratamento for executado com campos estáticos em vez de arcos
convergentes, evite passar o feixe pelas áreas de camada dupla da máscara se começar a
ocorrer irritação na pele.

Aviso
Sempre utilize o mesmo Conjunto de Máscara de Crânio para Radiocirurgia Frameless (1
paciente) para aquisição de tomografias, aquisição de imagens angiográficas e
posicionamento do paciente.
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3.6.1 Preparação do Conjunto de Máscara de Crânio para Radiocirurgia Frameless (1
paciente)

Itens necessários

Os itens a seguir são necessários para modelar um Conjunto de Máscara de Crânio para
Radiocirurgia Frameless (1 paciente):
• Banho de água aquecido entre 70 °C e 80 °C (158 °F e 176 °F). Não exponha o material da

máscara a temperaturas mais altas que essas.
• Um pacote de Conjunto de Máscara de Crânio para Radiocirurgia Frameless (1 paciente).
• Clipes e espaçadores dos Acessórios da Máscara de Radiocirurgia Frameless também são

necessários. Antes de começar, verifique se todos os clipes e espaçadores estão disponíveis.

Figura 27  

Links relacionados

Conjunto de Máscara de Crânio para Radiocirurgia Frameless (1 paciente) na página 64
Acessórios da Máscara de Radiocirurgia Frameless na página 62

Preparação para modelagem da máscara

Etapa

1. O paciente devem remover todos os itens de sua cabeça antes do procedimento (peruca,
dentadura postiça, aparelho auditivo, brincos, piercing de nariz e língua, etc.).

2. Acople a Base da Máscara de Radiocirurgia Frameless à
• Sobreposição de Tomografia Universal para Radiocirurgia Frameless ou ao
• Suporte para Aquisição de Imagens de Radiocirurgia Frameless

usando os parafusos serrilhados de aperto manual.

3. Assegure que o Introdutor da Base da Máscara de Radiocirurgia Frameless preto es-
teja acoplado à Base da Máscara de Radiocirurgia Frameless.

Como posicionar o paciente

Etapa

1. Coloque a cabeça do paciente dentro da Base da Máscara de Radiocirurgia Frame-
less e na Almofada de Apoio da Máscara de Radiocirurgia Frameless.

Preparação do Conjunto de Máscara de Crânio para Radiocirurgia Frameless (1 paciente)
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Etapa

2. Posicione o paciente de forma que a Base da Máscara de Radiocirurgia Frameless
fique adjacente aos ombros do paciente e o occipício repouse sobre a Almofada de
Apoio da Máscara de Radiocirurgia Frameless.
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3.6.2 Modelagem do Conjunto de Máscara de Crânio para Radiocirurgia Frameless (1
paciente)

Antes de iniciar

Cubra o cabelo do paciente com uma folha plástica, pois o material da máscara pode grudar nas
superfícies após a ativação.

Observações sobre segurança

Para conforto do paciente, teste a temperatura do material da máscara amolecida.

Aviso
O material da máscara pode causar irritação moderada em pacientes com pele sensível.
Além disso, as lesões ou feridas abertas no rosto do paciente devem ser cobertas com
filme plástico ou curativos adequados antes da modelagem da máscara.

Aviso
Se a temperatura da máscara for muito alta, o paciente pode sofrer irritação na pele ou
queimaduras.

Endurecimento da máscara

A duração do processo de endurecimento depende da temperatura e da umidade em que a
máscara foi moldada.
Para evitar o encolhimento da máscara, sempre aguarde tempo suficiente para que o material
endureça completamente. Quando fica completamente branco e opaco, o material deixa de ser
maleável. Deixe a máscara endurecer por 30 minutos, no mínimo.

Armazene a máscara em temperatura ambiente e não a reaqueça acima de 40 °C (104 °F).

Como limpar o Conjunto de Máscara de Crânio para Radiocirurgia Frameless (1 paciente)

Limpe o dispositivo periodicamente, com um pano seco e macio. Remova as manchas mais
resistentes com um pano levemente umedecido. Armazene as máscaras em um local fresco e
seco, e não as exponha à luz do sol, a chamas abertas ou a outras fontes de calor.

Não utilize água quente (acima de 30 °C ou 86 °F), detergentes corrosivos, limpadores
ultrassônicos, etc., para limpar o Conjunto de Máscara de Crânio para Radiocirurgia
Frameless (1 paciente). A esterilização a vapor danificará irreparavelmente esses
dispositivos.

Como modelar a máscara traseira

Etapa

1. Coloque a máscara traseira em um banho de água aquecido até que ela fique completa-
mente translúcida (de 40 a 60 segundos).

2. Remova a máscara traseira do banho de água e agite-a gentilmente para eliminar o ex-
cesso de água.

3. Para garantir o conforto do paciente, verifique a temperatura da máscara.

4. Levante a cabeça do paciente e acople a máscara traseira à Base da Máscara de Radi-
ocirurgia Frameless.

5. Abaixe a cabeça do paciente sobre a máscara.

Modelagem do Conjunto de Máscara de Crânio para Radiocirurgia Frameless (1 paciente)
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Etapa

6. Molde cuidadosamente o material ao contorno da cabeça do paciente enquanto o materi-
al da máscara endurece.

Figura 28  

Como modelar a máscara intermediária

Etapa

1. Coloque a máscara central no banho de água aquecido. Ela pode demorar um pouco
mais para tornar-se translúcida.

2. Coloque os espaçadores de 2 mm na Base da Máscara de Radiocirurgia Frameless,
certificando-se de que a endentação fique na parte externa.

3. Remova a máscara translúcida do banho e agite-a gentilmente para eliminar o excesso
de água.

4. Para garantir o conforto do paciente, verifique a temperatura da máscara.

5. Posicione a tira sólida imediatamente acima das sobrancelhas do paciente.

6. A tira com os três orifícios é colocada sob o nariz do paciente, cobrindo todo o queixo,
porém, deixando espaço para a boca.

7. Monte a máscara central na Base da Máscara de Radiocirurgia Frameless e prenda a
máscara utilizando clipes de modelagem de 2 mm.

8. Molde cuidadosamente as tiras no contorno facial do paciente enquanto o material da
máscara endurece.

Figura 29  
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Como modelar a ponte nasal

Etapa

1. Acondicione os grânulos avulsos na folha de malha fornecida com o Conjunto de Más-
cara de Crânio para Radiocirurgia Frameless (1 paciente) e coloque-os no banho de
água.

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

3. Coloque a forma em T na ponte do nariz do paciente e molde-a cuidadosamente em dire-
ção à tira da testa e para baixo em direção aos olhos, chegando a uma distância dos
olhos de não mais que 3 mm.

4. Para proporcionar melhor conexão, a máscara intermediária deve permanecer translúci-
da durante a modelagem.

5. Deixe a máscara central e a ponte do nariz endurecerem completamente.

Como modelar a máscara superior

Etapa

1. Coloque a máscara superior no banho de água aquecida até que ela fique translúcida.

2. Enquanto aguarda, remova os clipes que prendem a máscara central.

3. Remova a máscara superior do banho de água e coloque-a sobre uma toalha para secar.

4. Para garantir o conforto do paciente, verifique a temperatura da máscara.

5. Posicione-se atrás da cabeça do paciente e estique gentilmente a máscara superior.

6. Puxe a máscara sobre o rosto do paciente, começando pela extremidade estreita no
queixo e continue até o nariz, terminando na testa do paciente.

7. Prenda os clipes de 2 mm em cada lateral da Base da Máscara de Radiocirurgia Fra-
meless.

8. Molde cuidadosamente a máscara ao contorno do rosto do paciente enquanto material
da máscara superior endurece.

Figura 30  
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Como remover a máscara

Etapa

1. Quando a máscara estiver completamente endurecida, remova todos os clipes.

2. Remova cuidadosamente as máscaras superior e central.

Como apertar a máscara

Etapa

1. Remova os clipes de 2 mm, a máscara superior e a máscara central.

2. Substitua os espaçadores de 2 mm pelos espaçadores de 1 mm, coloque ambas as fo-
lhas de máscara de volta e fixe-as com os clipes de 1 mm.

3. Se for necessário apertar a máscara ainda mais, repita o procedimento acima e remova
os espaçadores de 1 mm e os clipes correspondentes.

Como soltar a máscara

Se a máscara estiver muito apertada com os espaçadores de 2 mm, aumente o tamanho dos
espaçadores:

Etapa

1. Remova os clipes de 2 mm, a máscara superior e a máscara central.

2. Substitua os espaçadores de 2 mm pelos espaçadores de 3 mm.

3. Coloque ambas as folhas da máscara de volta e prenda-as com os clipes de 3 mm.

4. Se for necessário soltar a máscara ainda mais, repita o procedimento, substituindo os es-
paçadores de 3 mm por espaçadores de 4 mm e os clipes de 3 mm por clipes de 4 mm.

COMPONENTES DE RADIOCIRURGIA FRAMELESS
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4 PROCEDIMENTOS DE
AQUISIÇÃO DE IMAGENS
E TRATAMENTO

4.1 Aquisição de imagens com Componentes
de Radiocirurgia Frameless da Brainlab

4.1.1 Tomografias

Informações gerais

A Sobreposição de Tomografia Universal para Radiocirurgia Frameless ou o Suporte para
Aquisição de Imagens de Radiocirurgia Frameless deve ser montado sobre a mesa do
tomógrafo para realização de tomografias.

Paciente preparado para a tomografia

Conjunto Estendido de Máscara de Radiocirurgia Frameless (1 paciente) encaixado na Base
da Máscara de Radiocirurgia Frameless:

②①

Figura 31  

Nº Componente

① Dispositivo de liberação rápida

② Prendedores rápidos
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Links relacionados

Componentes de Aquisição de Imagens de Raios X para Tomografia e Angiografia na página 33
Suporte para Aquisição de Imagens de Radiocirurgia Frameless na página 36
Componentes para modelar uma máscara de paciente na página 57
Modelagem do Conjunto Estendido de Máscara de Radiocirurgia Frameless (1 paciente) na
página 65

Como realizar a aquisição de imagens

Etapa

1. Fixe a Sobreposição de Tomografia Universal para Radiocirurgia Frameless ou o
Suporte para Aquisição de Imagens de Radiocirurgia Frameless na mesa do disposi-
tivo de aquisição.

2. Verifique se a sobreposição ou o suporte para aquisição de imagens estão alinhados ao
eixo longitudinal da mesa do dispositivo de aquisição.

3. Posicione a Base da Máscara de Radiocirurgia Frameless na extremidade cranial.

4. Molde uma máscara para o paciente.

5. Posicione a Base da Máscara de Radiocirurgia Frameless (com o paciente e máscara
devidamente posicionados).

6. Fixe o Localizador e Posicionador de Alvo de Tomografia/Angiografia para Radioci-
rurgia Frameless na Base da Máscara de Radiocirurgia Frameless e mova as duas
manoplas do dispositivo de liberação rápida para a posição Travada.

7. Quando o Localizador e Posicionador de Alvo de Tomografia/Angiografia para Radi-
ocirurgia Frameless estiver adequadamente posicionado na Base da Máscara de Ra-
diocirurgia Frameless, continue a realizar a aquisição do paciente, conforme necessá-
rio.

Aquisição de imagens com Componentes de Radiocirurgia Frameless da Brainlab
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4.1.2 Aquisição de imagens angiográficas por raios X

Informações gerais

Uma imagem sagital e uma coronal da cabeça são necessárias para executar a aquisição e
localização de imagens de raios X. Para obter detalhes adicionais, consulte o Manual do
Usuário Clínico do iPlan RT Image.
O equivalente de alumínio da Base da Máscara de Radiocirurgia Frameless é de 0,72 mm Al
em 100 kV.

Observações sobre segurança

Aviso
Imagens angiográficas e tomografias são registradas uma em relação à outra, usando o
dispositivo de imobilização estereotática como referência. Observe que possíveis
diferenças na posição da cabeça do paciente em relação ao dispositivo de imobilização
entre a tomografia e a angiografia devem ser consideradas durante o processo de
planejamento do tratamento. Isto é especialmente importante quando um sistema de
máscara é usado para imobilização em vez de uma estrutura invasiva. É importante
entender que estas imprecisões de registro também se aplicam se o paciente for
posicionado posteriormente usando uma abordagem frameless (como o ExacTrac ou
outras soluções de posicionamento frameless).

Inserindo o introdutor branco

Resultados das imagens

Os dois marcadores de aço inoxidável em forma de cruz devem estar completamente visíveis em
ambas as imagens. Assegure também que os cantos dos quadrados estejam completamente
visíveis no campo de visão da projeção de raios X.

Links relacionados

Componentes para modelar uma máscara de paciente na página 57
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Antes de iniciar

O Introdutor da Base da Máscara de Radiocirurgia Frameless preto deve ser substituído pelo
Introdutor de Localizador de Angiografia da Base da Máscara de Radiocirurgia Frameless
branco.

Etapa

1. Empurre o introdutor preto por baixo.

2. Alinhe o introdutor branco com o entalhe e pressione o introdutor para baixo até que ele
se encaixe.

Como realizar a aquisição de imagens

Etapa

1. Posicione a Base da Máscara de Radiocirurgia Frameless (com o paciente e a másca-
ra posicionados na Sobreposição de Tomografia Universal para Radiocirurgia Fra-
meless/Suporte para Aquisição de Imagens de Radiocirurgia Frameless).

2. Posicione o Localizador e Posicionador de Alvo de Tomografia/Angiografia para Ra-
diocirurgia Frameless na Base da Máscara de Radiocirurgia Frameless e trave-o.

3. Execute a aquisição de imagens de raios X do paciente enquanto necessário.

Aquisição de imagens angiográficas por raios X
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4.2 Tratamento de pacientes com Componentes de
Radiocirurgia Frameless da Brainlab

Informações gerais

Os componentes de Radiocirurgia Frameless da Brainlab são utilizados em pacientes que foram
escaneados com o Localizador e Posicionador de Alvo de Tomografia/Angiografia para
Radiocirurgia Frameless da Brainlab. Esses componentes permitem combinar a precisão de
sequências de dados localizadas com a configuração precisa e guiada por imagem do sistema
ExacTrac.
Como o sistema ExacTrac pode ler informações localizadas do paciente que foram exportadas
pelo BrainSCAN ou iPlan RT Image, o paciente não precisa usar o Anel Estereotático durante
o tratamento. O sistema de máscara não é invasivo para o paciente.
Para obter detalhes sobre o procedimento do tratamento de Radiocirurgia Frameless com o
ExacTrac, consulte o Manual do Usuário Clínico do ExacTrac.

Paciente Preparado para Tratamento

Figura 32  

Links relacionados

Extensão Frameless para Tampo de Mesa para Aquisição de Imagens na página 43
Extensão de Mesa Universal para Radiocirurgia Frameless na página 45
Modelagem do Conjunto Estendido de Máscara de Radiocirurgia Frameless (1 paciente) na
página 65

Como posicionar o paciente

Etapa

1. Fixe a Extensão Frameless de Tampo de Mesa para Aquisição de Imagens ou a Ex-
tensão de Mesa Universal para Radiocirurgia Frameless no tampo de mesa. Este dis-
positivo oferece apoio para a área da cabeça e do pescoço do paciente durante o trata-
mento.

2. Fixe a Base da Máscara de Radiocirurgia Frameless na Extensão Frameless de
Tampo de Mesa para Aquisição de Imagens ou na Extensão de Mesa Universal para
Radiocirurgia Frameless.
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Etapa

3. Coloque o paciente sobre a máscara traseira e fixe a máscara central e a máscara supe-
rior utilizando os espaçadores e clipes incluídos nos Acessórios da Máscara de Radio-
cirurgia Frameless.

4. Monte a Estrela de Posicionamento de Radiocirurgia Frameless na Base da Másca-
ra de Radiocirurgia Frameless e aperte-a utilizando o dispositivo de liberação rápida.
Ao fixar a Estrela de Posicionamento para Radiocirurgia Frameless, assegure que a
extremidade cônica aponte na direção da extremidade caudal da mesa.

5. O paciente está pronto para ser pré-posicionado para o tratamento de radioterapia ade-
quado. Para obter informações adicionais sobre o pré-posicionamento do paciente com a
Estrela de Posicionamento para Radiocirurgia Frameless consulte o Manual do Usu-
ário Clínico do ExacTrac.

Tratamento de pacientes com Componentes de Radiocirurgia Frameless da Brainlab
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5 CONTROLE DE
QUALIDADE

5.1 Ponteiro de Alvo para Controle de
Qualidade de Radiocirurgia Frameless

Informações gerais

A necessidade de alta precisão geométrica e dosimétrica na radioterapia/radiocirurgia frameless
exige um programa especial de controle de qualidade.
A Brainlab recomenda a realização do teste de controle de qualidade Winston Lutz usando o
Ponteiro de Alvo para Controle de Qualidade de Radiocirurgia Frameless. Esse dispositivo
de alta precisão possibilita a realização de verificações de controle de qualidade, usando um
ponteiro de alvo com esfera embutida e um ponteiro esférico. A esfera do ponteiro de alvo e a
esfera do ponteiro esférico são correspondentes em tamanho (5 mm de diâmetro) e em posição.

Ponteiro de Alvo para Controle de Qualidade de Radiocirurgia Frameless

①

②

③

Figura 33  

Nº Componente

① Suporte de Ponteiro de Alvo para Controle de Qualidade de Radiocirurgia Frameless

② Ponteiro esférico

③ Ponteiro de Alvo
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Observações sobre segurança

Aviso
Não utilize o Ponteiro de Alvo para Controle de Qualidade de Radiocirurgia Frameless caso
qualquer peça do dispositivo for derrubada ou se estiver danificada.

Ponteiro de Alvo para Controle de Qualidade de Radiocirurgia Frameless
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5.2 Montagem do ponteiro de alvo

Links relacionados

Ponteiro de Alvo para Controle de Qualidade de Radiocirurgia Frameless na página 85

Como montar o Ponteiro de Alvo para Controle de Qualidade de Radiocirurgia Frameless

Etapa

1. Pressione simultaneamente os botões carregados por mola nos dois lados do dispositivo.

2. Mantendo os botões pressionados, alinhe o Suporte de Ponteiro de Alvo para Contro-
le de Qualidade de Radiocirurgia Frameless aos pinos da Base da Máscara de Radi-
ocirurgia Frameless e empurre para baixo até que o Suporte de Ponteiro de Alvo pa-
ra Controle de Qualidade de Radiocirurgia Frameless se encaixe na Base da Másca-
ra de Radiocirurgia Frameless.

3. Solte os botões para permitir a fixação na Base da Máscara de Radiocirurgia Frame-
less.

4. Dobre o Ponteiro de Alvo ou o Ponteiro Esférico (com a tampa de proteção ainda aco-
plada) sobre o Suporte de Ponteiro de Alvo para Controle de Qualidade de Radioci-
rurgia Frameless.

5. Prenda o ponteiro, girando o parafuso vermelho de travamento ①. Isso garante uma po-
sição definitiva e exclusiva.

①

②③

6. Apenas para o Ponteiro Esférico: remova a tampa de proteção com cuidado.

7. Utilize os movimentos de translação da mesa para trazer o ponteiro próximo ao isocen-
tro, conforme definido pelos lasers ou o campo luminoso da sala.

8. Ajuste o ponto do ângulo, girando o parafuso de ajuste de inclinação ②.

9. Ajuste a altura (ajuste fino) do ponteiro, girando o parafuso de ajuste de altura ③.

10. Para ajustes longitudinais ou latitudinais, utilize as translações da mesa.

OBSERVAÇÃO: não retire a tampa de proteção do Ponteiro Esférico antes que o ponteiro esteja
firmemente montado no Suporte de Ponteiro de Alvo para Controle de Qualidade de
Radiocirurgia Frameless e na Base da Máscara de Radiocirurgia Frameless, para evitar
danos à extremidade sensível do ponteiro. 
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5.3 Executando um Teste Winston Lutz com o
Ponteiro de Alvo

Informações gerais

A Brainlab recomenda o uso de um colimador de 7,5 mm, pois a esfera de tungstênio do Ponteiro
de Alvo tem 5 mm de diâmetro.
A esfera produz uma área não irradiada no filme. Essa projeção da esfera de tungstênio deve
estar sempre completamente contida na área exposta do filme para todas as posições do gantry
e da mesa.

Configuração do Controle de Qualidade

Figura 34  

Observações sobre segurança

Aviso
O teste de Winston Lutz deve ser realizado antes do posicionamento inicial do paciente. Se
o teste de Winston Lutz indicar um desvio inaceitável devido a um desalinhamento
mecânico, isto deverá ser levado em consideração, por exemplo, durante o planejamento
do tratamento.

Aviso
Não use o Ponteiro Esférico para o teste de Winston Lutz. Esse ponteiro somente deve ser
usado para calibrar o suporte do colimador e para verificação do campo luminoso.

Links relacionados

Montagem do ponteiro de alvo na página 87
Exposição do filme na página 90

Como executar o Teste Winston Lutz

Etapa

1. Fixe o Suporte de Ponteiro de Alvo para Controle de Qualidade de Radiocirurgia
Frameless na Base da Máscara de Radiocirurgia Frameless e fixe o ponteiro de alvo.

2. Quando você atingir a posição do isocentro, certifique-se de que todas as travas da mesa
estejam ativadas e a mesa esteja a exatamente 0 grau.

Executando um Teste Winston Lutz com o Ponteiro de Alvo
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Etapa

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

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

5. Para cada exposição, posicione o suporte para filme com a área a ser irradiada no cam-
po circular.

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

7. Exponha o filme.

CONTROLE DE QUALIDADE
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5.4 Exposição do filme

Posições recomendadas

A tabela abaixo mostra as posições de mesa e gantry recomendadas para as exposições. Todas
as posições se referem à escala da norma IEC 61217.

Posição Ângulo do gantry Ângulo da Mesa

1 110° 0°

2 30° 0°

3 310° 0°

4 230° 0°

5 250° 270°

6 330° 315°

7 50° 45°

8 110° 90°

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

Análise do filme

Figura 35  

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

Exposição do filme
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6 ROBOTICS
6.1 Componentes de hardware e software do

sistema Robotics

Informações gerais

Robotics é um Sistema de Suporte de Paciente com motor elétrico, acessado por controle
remoto. Ela é projetada para ser controlada por um sistema médico instalado em um PC ou
laptop.
Em uma aplicação clínica, o sistema Robotics é montado entre a mesa de tratamento de um
acelerador de elétrons médico e o tampo da mesa. Em conjunto com a mesa de tratamento do
acelerador de elétrons médico, o paciente pode ser movido em todos os graus de liberdade.
Para obter detalhes adicionais relacionados a casos de uso, fluxos de trabalho médicos e prática
clínica, consulte o Manual do Usuário Clínico do ExacTrac.
Como pode ser controlado remotamente por rádio, o sistema Robotics pode ser operado de
forma local ou remota, de fora do bunker de tratamento, usando o sistema de posicionamento de
paciente ExacTrac.

Usando o sistema Robotics

O sistema Robotics é usado para ajustar os desalinhamentos rotacionais do paciente em torno
dos eixos lateral e longitudinal do paciente.
O sistema Robotics deve ser usado no ambiente de trabalho de um acelerador de elétrons
médico, com o objetivo de oferecer suporte a procedimentos automatizados de posicionamento
de paciente em aplicações radioterápicas. O sistema deve ser usado apenas em instalações
clínicas profissionais.
O sistema Robotics deve ser usado exclusivamente como dispositivo médico em combinação
com, e sob o controle de, um sistema de posicionamento de paciente assistido por computador.

Potenciais pacientes

Entre os potenciais pacientes estão incluídas todas as pessoas com condições médicas em que
o uso de radioterapia possa ser apropriado, tal como em tratamentos de tumores de crânio,
cabeça e pescoço ou coluna.
A radioterapia pode ser aplicada a qualquer parte do corpo do paciente, independentemente de
sua idade (p.ex., cabeça e pescoço, pulmão, fígado, próstata ou coluna), exceto em pacientes
com marca-passo. O peso do paciente não deve exceder 159 kg. Para evitar lesões em
pacientes que usam marca-passos, entre em contato com o fabricante do marca-passo para
obter informações sobre possíveis perigos resultantes da exposição à radiação. Para obter
informações detalhadas, leia o Manual do Usuário Clínico correspondente.

Condições de operação

Ambientais
Temperatura ambiente: 10 °C a 35 °C (50 °F a 95 °F)
Pressão de ar: 860 a 1.060 hPa
Umidade: 60 ± 15, sem condensação
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Elétricas Entrada de alimentação: 100 VCA - 240 VCA/47 Hz a 63 Hz/1,5 A -
0,7 A

Controle por rádio Banda de frequência de rádio baseada em Bluetooth®: 2,402 GHz a
2,480 GHz/5 mW

Expectativa de vida útil

A expectativa de vida útil do sistema Robotics é de dez anos.

Etiqueta do produto

A etiqueta do produto mostra o nome do dispositivo, o logotipo da Brainlab e o número de série.
Ela também inclui informações sobre o descarte de equipamentos elétricos e eletrônicos.

Coordenadas e ângulos

Todas as declarações sobre coordenadas e ângulos neste Manual do Usuário estão em
conformidade com a norma IEC 61217 - “Table Top System” (Sistema de Tampo de Mesa), índice
de designação: “t”.

Observações sobre segurança

Aviso
O sistema Robotics deve ser usado exclusivamente em conjunto com o ExacTrac em um
ambiente de acelerador linear.

Aviso
A instalação do dispositivo alterar a altura da mesa de tratamento, de forma semelhante às
configurações clínicas padrão para imobilização do paciente usando um colchão a vácuo,
uma rampa de mama ou um tapete antiderrapante, ou para aplicação de outros
dispositivos de posicionamento. Dessa forma, não é recomendado configurar o tratamento
do paciente usando unicamente o valor exibido para a posição vertical da mesa; também é
necessário verificar a posição correta usando, por exemplo, os lasers da sala ou a
aquisição de imagens de raios X. Para determinados ângulos de inclinação, pode ser
necessário substituir detalhes da posição da mesa de tratamento vertical em seu sistema
Record and Verify. Em tais casos, as tabelas de tolerância devem ser adaptadas de forma
adequada.

Aviso
A instalação, o serviço e a manutenção devem ser executados apenas pela equipe de
serviço da Brainlab e/ou parceiros de serviço autorizados.
Não abra a tampa do sistema Robotics. O dispositivo não contém peças que possam ser
reparadas pelo usuário. Para evitar ferimentos pessoais ou danos ao sistema devido a
colisões entre partes do dispositivo, a tampa do dispositivo deve ser montada
adequadamente e não deve apresentar danos. Não utilize o dispositivo se a tampa estiver
danificada ou tiver sido removida.

Parada de Emergência

O dispositivo está integrado ao sistema de Parada de Emergência (EMO) do acelerador de
elétrons médico por meio do sistema de posicionamento de paciente ExacTrac.
Quando a parada de emergência (EMO) do acelerador de elétrons médico é ativada, o sistema
Robotics interrompe sua movimentação imediatamente.
O sistema de parada de emergência não é parte do sistema Robotics, mas deve ser fornecido
pelo operador das instalações.

Componentes de hardware e software do sistema Robotics
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Aviso
O dispositivo é conectado ao sistema de parada de emergência do Acelerador Linear. Em
caso de emergência, ative a(s) chave(s) de parada de emergência do Acelerador Linear
para interromper a movimentação do sistema Robotics.
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6.1.1 Software do sistema Robotics

Visão geral do software

O Robotics Service Application e o driver de software do sistema Robotics fornecem um
terminal de controle alternativo para o sistema Robotics durante a operação sem paciente, além
de recursos de diagnóstico aprimorados para o sistema.

Tipo de software Aplicativo de serviço e manutenção do sistema Robo-
tics

Plataforma PC

Requisitos de sistema recomendados Sistema Operacional Windows XP; 500 MHz; RAM:
256 MB; USB 2.0 (1 porta); Espaço no HD: 55 MB

Requisito de licença S

Recursos
Direcionamento do sistema Robotics em operação
sem paciente; Monitoramento de bateria; Informações
do sistema

Quantidade de licenças 1 Área de trabalho

Suporte de sistema operacional Windows

Índice Robotics Service Application; Driver do sistema Robo-
tics

Suporte a idiomas Inglês

Marca Brainlab

Software do sistema Robotics
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6.1.2 Hardware do sistema Robotics

Alcance de operação

Figura 36  

Faixas máximas de operação

Inclinação lateral relativa (Pitch/ψt): ±2,7° máxima

Velocidade da inclinação lateral: média de 0,43°/s; máx. de 0,7°/s

Inclinação longitudinal relativa (Rola-
gem/φt):

±4° máxima

Velocidade da inclinação longitudinal: média de 0,95°/s; máx. de 2,25°/s

Velocidade máxima de deslocamento
vertical:

25 mm/s (Medida na extremidade cranial do Tampo
de Mesa para Aquisição de Imagens para Varian
Exact)

• A inclinação lateral/pitch é definida como a rotação do sistema de coordenadas do tampo da
mesa (índice t) em torno do eixo Xt.

• A inclinação longitudinal/rolagem é definida como a rotação do sistema de coordenadas do
tampo da mesa (índice t) em torno do eixo Yt. (Notificações em conformidade com a IEC
61217.)

(Tampo de Mesa para Aquisição de Imagens, incluindo a Extensão Frameless de Tampo de Mesa
para Aquisição de Imagens):

ROBOTICS

Manual do Usuário de Hardware Rev. 2.4 Sistema de Suporte de Paciente 95



Figura 37  

Dimensões e Pesos

Dimensões do dispositivo sem o tampo de mesa na posição inicial (Home)

Altura 149 mm

Largura 557 mm

Comprimento 855 mm

Massa da tara e massa do paciente

Massa do dispositivo 68 kg

Carga máxima do paciente (Robotics com Tampo de Mesa pa-
ra Aquisição de Imagens) 159 kg

Carga máxima do paciente (Robotics com Tampo de Mesa
kVue Pro) 144 kg

Carga máxima do paciente (Robotics com Tampo de Mesa
iBeam evo CA) 159 kg

Flexão e deflexão

Valores de teste de amostragem, de acordo com a norma IEC 60976. Esses são valores de
amostragem e devem ser usados apenas como referência. Esses valores são específicos para
uma determinada instalação clínica. Para obter detalhes em relação a métodos de teste,
configuração e resultados, consulte a norma IEC 60976.
Os valores citados representam o resultado de testes executados em todo o sistema, que
consiste no pedestal da mesa, no sistema Robotics e no Tampo de Mesa para Aquisição de
Imagens.

Teste de deflexão
verticala com 135 kg
(mm)

Teste de deflexão
verticalb com 30 kg
(mm)

Alteração máxima na
deflexão angularc

com deslocamento
lateral para esquer-
da/direita (°)

Alteração máxima na
deflexãod do tampo
de mesa com deslo-
camento lateral para
esquerda/direita
(mm)

Robotics e Tampo de
Mesa para Aquisição
de Imagens na base
da mesa EXACT

7,03 mm 7,6 mm 0,32° 0,26

Robotics e Tampo de
Mesa para Aquisição
de Imagens no pe-
destal de mesa True-
Beam

6,77 mm 8,26 mm 0,42° 0,77

Observações:

Hardware do sistema Robotics

96 Manual do Usuário de Hardware Rev. 2.4 Sistema de Suporte de Paciente



a) Robotics e Tampo de Mesa para Aquisição de Imagens (com Extensão Frameless
acoplada). Tampo de mesa na altura do isocentro; sistema Robotics e tampo de mesa na
posição totalmente estendida; 135 kg aplicados sobre 2 m de comprimento do Tampo de Mesa
para Aquisição de Imagens, começando pela extremidade cranial; deflexão vertical do tampo
de mesa medida no isocentro.
b) Robotics e Tampo de Mesa para Aquisição de Imagens (com Extensão Frameless
acoplada). Tampo de mesa na altura do isocentro; Robotics e tampo de mesa posicionados com
a extremidade do tampo de mesa na posição do isocentro; 30 kg aplicados em 1 m de
comprimento do Tampo de Mesa para Aquisição de Imagens, começando pela extremidade
cranial; deflexão vertical do tampo de mesa medida no isocentro.
c) Alteração máxima na deflexão angular quando o tampo de mesa é movido lateralmente da
esquerda para a direita (valor máximo em duas posições diferentes):
• Mesa 20 cm abaixo do isocentro; 135 kg aplicados
• Mesa na altura máxima; 135 kg aplicados

d) Alteração máxima na deflexão vertical quando o tampo de mesa é movido lateralmente da
esquerda para a direita (valor máximo em duas posições diferentes):
• Mesa 20 cm abaixo do isocentro; 135 kg aplicados
• Mesa na altura máxima; 135 kg aplicados

ROBOTICS
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6.1.3 Robotics com Tampo de Mesa para Aquisição de Imagens

Observações sobre segurança

Aviso
A carga máxima distribuída permitida no sistema Robotics combinado com o Tampo de
Mesa para Aquisição de Imagens para Varian Exact (com extensão) é de 159 kg.

Aviso
A carga máxima no ponto, aplicada à extremidade cranial do Tampo de Mesa para
Aquisição de Imagens para Varian Exact (sem extensão) é de 92,5 kg.

Aviso
A carga máxima na Extensão do Tampo de Mesa para Aquisição de Imagens para Varian
Exact é de 40 kg.

Aviso
Não pise no Tampo de Mesa para Aquisição de Imagens.

Etiquetas de aviso

As seguintes etiquetas de aviso são fixadas no sistema Robotics ou em seus subcomponentes:

Etiqueta Explicação

• A carga máxima permitida no
ponto, aplicada à extremidade
cranial do tampo de mesa para
aquisição de imagens (sem a ex-
tensão frameless) é de 92,5 kg.

• A carga máxima permitida para a
extensão frameless de tampo de
mesa para aquisição de imagens
é de 40 kg.

• Não pise no Tampo de Mesa pa-
ra Aquisição de Imagens.

O peso do paciente não deve exce-
der 159 kg, igualmente distribuídos
sobre o Tampo de Mesa para Aqui-
sição de Imagens.

A etiqueta de aviso a seguir é fixada no Tampo de Mesa para Aquisição de Imagens:

Etiqueta Explicação

O peso do paciente não deve exce-
der 159 kg, igualmente distribuídos
sobre o Tampo de Mesa para Aqui-
sição de Imagens.

Robotics com Tampo de Mesa para Aquisição de Imagens
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6.1.4 Robotics com Tampo de Mesa iBeam evo CA

Observações sobre segurança

Aviso
A carga máxima distribuída permitida no sistema Robotics combinado com o Tampo de
Mesa para Aquisição de Imagens para iBeam evo (com extensão) é de 159 kg.

Aviso
A carga máxima no ponto, aplicada à extremidade cranial do tampo de mesa iBeam evo CA
(sem extensão) é de 100 kg.

Aviso
A carga máxima na extensão do iBeam evo é de 70 kg.

Aviso
Não pise no Tampo de Mesa iBeam evo CA.

Etiquetas de aviso

As seguintes etiquetas de aviso são fixadas no sistema Robotics ou em seus subcomponentes
quando o Tampo de Mesa iBeam evo CA está instalado:

Etiqueta Explicação

• A carga máxima permitida no
ponto, aplicada à extremidade
cranial do Tampo de Mesa iBeam
evo CA (sem extensão frame-
less), é de 100 kg.

• A carga máxima permitida para a
extensão frameless do iBeam
evo é de 70 kg.

• Não pise no Tampo de Mesa
iBeam evo CA.

O peso do paciente não deve exce-
der 159 kg, uniformemente distri-
buídos sobre o Tampo de Mesa
iBeam evo CA.

A seguinte etiqueta de aviso é fixada no Tampo de Mesa iBeam evo CA:

Etiqueta Explicação

O peso do paciente não deve exce-
der 159 kg, uniformemente distri-
buídos sobre o Tampo de Mesa
iBeam evo CA.

ROBOTICS
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6.1.5 Robotics com Tampo de Mesa kVue Pro

Observações sobre segurança

Aviso
A carga máxima distribuída permitida no sistema Robotics combinado com o Tampo de
Mesa kVue Pro (independentemente do introdutor utilizado) é de 144 kg.

Aviso
A carga máxima na extremidade cranial da parte projetada do kVue Pro é de 95 kg.

Aviso
Não pise no tampo de mesa kVue Pro.

Etiquetas de aviso

As seguintes etiquetas de aviso são fixadas no sistema Robotics ou em seus subcomponentes.

Etiqueta Explicação

A carga máxima na extremidade
cranial da parte projetada do kVue
Pro é de 95 kg.

A carga máxima distribuída permiti-
da no sistema Robotics combina-
do com o Tampo de Mesa kVue
Pro (independentemente do intro-
dutor utilizado) é de 144 kg.

Robotics com Tampo de Mesa kVue Pro
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6.2 Controles manuais
6.2.1 Visão geral

Lateral esquerda/direita do dispositivo

.

① ② ③

Figura 38  

Nº Componente

① Trava de Serviço

② Interface de usuário

③ Chave Liga/Desliga

ROBOTICS
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Extremidade caudal

②

③

①

④

Figura 39  

Nº Componente

① Orifício de acesso para Liberação do Freio de Serviço

② Antena de rádio

③ Tomada do carregador de bateria

④ Fusível

Links relacionados

Liberação do Freio de Serviço na página 132

Controles manuais
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6.2.2 Interface de usuário

LOCK ALL da interface de usuário

①

Figura 40  

Nº Componente Função/Uso

① Botão LOCK ALL

Pressione para travar/destravar os freios do motor do sistema
Robotics. A movimentação automática do sistema Robotics
não pode ser realizada quando os freios estão travados:
• Botão iluminado: freios travados
• Botão não iluminado: freios destravados

Os freios são automaticamente travados durante uma rotina
de autoteste de inicialização. Verifique os dois botões LOCK
ALL: eles devem acender sempre que o dispositivo for ligado.

Quando os botões LOCK ALL estão iluminados, isso indica que os freios do motor elétrico estão
acionados ou que uma das Travas de Manutenção desativou o movimento. Depois de
desengatar as Travas de Manutenção, destrave os botões LOCK ALL novamente.

Aviso
Não toque no paciente e no botão LOCK ALL ao mesmo tempo.

Visor da bateria da interface de usuário

②

①

Figura 41  

ROBOTICS
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Nº Componente Função/Uso

① LED de status da bateria

Indica que a bateria está sendo carregada.
• Se a barra vermelha estiver piscando, a energia da bateria

pode ser insuficiente para operação futura. A movimenta-
ção ainda é possível mas é recomendado recarregar a ba-
teria assim que possível.

• Quando a barra vermelha pisca rapidamente, a bateria está
completamente descarregada. O sistema Robotics será
encerrado automaticamente (em 10 segundos).

• Durante o carregamento da bateria do sistema Robotics as
barras de LED piscam, indicando o status da bateria.

• Quando todas as barras estiverem acesas sem piscar, a
bateria estará completamente carregada.

A barra de LED pisca durante a rotina de autoteste de iniciali-
zação para indicar o funcionamento correto do visor.

② LED do carregador de
bateria

Este LED fica verde quando o carregador de bateria está co-
nectado ao sistema Robotics e indica entrada de alimenta-
ção proveniente do carregador de bateria.

LED de falha da interface de usuário

①

Figura 42  

Nº Componente Função/Uso

① Fault LED (LED de falha)

Este LED indica um status Fault do dispositivo que bloqueia
toda a movimentação.
Dependendo da gravidade da falha do sistema, é possível
que você tenha apenas que confirmar a situação de falha
temporária para eliminar a falha e prosseguir (por exemplo,
usando o aplicativo de manutenção ou o ExacTrac).
Em alguns casos de falha será necessário desligar o sistema
Robotics e ligá-lo novamente para eliminar a falha.

Links relacionados

Carregando a bateria na página 125

Interface de usuário
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6.2.3 Trava de Serviço

Trava de Serviço

①

Figura 43  

Nº Componente Função/Uso

① Trava de Serviço

A Trava de Serviço é um parafuso fixo que trava os mecanis-
mos de levantamento na posição inicial.
Para acionar a Trava de Serviço:
1. Mova o Tampo da Mesa até a posição inicial.
2. Gire os botões da Trava de Serviço até a posição de tra-

vamento.

O travamento dos mecanismos de levantamento é efetivo
apenas quando os dois parafusos são completamente gira-
dos para a posição Locked.
A liberação dos mecanismos de levantamento é efetiva ape-
nas quando os dois parafusos são completamente girados de
volta para a posição Unlocked.

OBSERVAÇÃO: quando uma das travas é girada para fora da posição Unlocked, os freios
elétricos também são automaticamente travados. Os dois botões LOCK ALL ficam iluminados,
indicando que o dispositivo está travado. Por esse motivo, é necessário destravar os freios
elétricos usando os botões LOCK ALL após a liberação das Travas de Manutenção. 

A condição de operação das Travas de Manutenção é indicada pela seta no parafuso giratório.
Certifique-se de sempre girar os dois parafusos completamente até o final de suas posições
mecânicas, indicadas por LOCKED e UNLOCKED.

ROBOTICS
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6.2.4 Chave Liga/Desliga

Chave Liga/Desliga

①
Figura 44  

Nº Componente Função/Uso

① Chave Liga/Desliga

A Chave Liga/Desliga liga e desliga o sistema Robotics. Ele
acende para indicar a operação em espera. É recomendável
desligar o sistema Robotics para economizar a carga da bateria
se o dispositivo não estiver sendo usado para posicionamento
de pacientes.
• As duas Chaves Liga/Desliga localizadas nas laterais do dis-

positivo devem ser ligadas para fornecer alimentação ao dis-
positivo.

• Antes de desligar o sistema Robotics com a Chave Liga/
Desliga, use o software para colocar o dispositivo em sua
condição inativa. O sistema Robotics nunca deve ser desliga-
do durante uma manobra. Um encerramento de energia súbito
durante uma manobra causa estresse mecânico ao dispositi-
vo. Se isso acontecer, o sistema deverá ser reinicializado e um
procedimento de Controle de Qualidade deverá ser executado
para verificar os ajustes internos do sistema.

Aviso
Não toque no paciente e na chave Liga/Desliga ao mesmo tempo.

Chave Liga/Desliga
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6.2.5 Extremidade caudal

Fusível, tomada do carregador de bateria, antena de rádio

①

③

② ④

Figura 45  

Nº Componente

① Antena de rádio

② Tomada do carregador de bateria

③ Fusível

④ Cabo do carregador

Aviso
Não toque no paciente e no suporte do fusível ao mesmo tempo.

Links relacionados

Controle remoto usando o radiotransmissor na página 108
Carregando a bateria na página 125

ROBOTICS
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6.3 Controle remoto usando o radiotransmissor

Informações gerais

O sistema Robotics é controlado remotamente por um radiotransmissor baseado em Bluetooth.
Existem dois pontos de comunicação:
• A antena de rádio do sistema Robotics está localizada na extremidade caudal do dispositivo.
• O módulo de rádio externo que conecta o dispositivo ao ExacTrac deve ser localizado

preferencialmente no teto da sala de tratamento, próximo à extremidade caudal do dispositivo.

Módulo de Bluetooth externo

①

②

Figura 46  

Nº Componente Função/Uso

① LED

Verde: o módulo está alimentado e em estado inativo.
Roxo: o módulo está estabelecendo conexão de rádio com o siste-
ma Robotics.
Azul/piscando: conexão de rádio estabelecida/transmissão de da-
dos.

② Antena móvel A haste da antena deve ser ajustada de tal forma que um eixo per-
pendicular com a haste aponte na direção do sistema Robotics.

OBSERVAÇÃO: não coloque objetos sólidos entre a antena de rádio localizada na extremidade
caudal do sistema Robotics e o módulo de rádio externo. 

Observações sobre CEM

Este Equipamento Eletromédico precisa de precauções especiais em relação a CEM e deve ser
instalado e colocado em serviço de forma apropriada pela equipe de serviço da Brainlab e/ou
parceiros de serviço autorizados.
O dispositivo opera em frequências de rádio, na faixa de 2,402 GHz a 2,480 GHz. A potência
efetiva irradiada é de 10 mW.
A Brainlab não assume nenhuma responsabilidade, seja pela interferência em outros dispositivos
que possa ocorrer devido à compatibilidade eletromagnética (CEM) ou pela interferência
operacional de outros dispositivos Bluetooth™. Equipamentos de comunicação de RF portáteis e
móveis podem afetar o Equipamento Eletromédico.

Controle remoto usando o radiotransmissor
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Aviso
O dispositivo pode estar sujeito a interferências elétricas de outros equipamentos, mesmo
que esses outros equipamentos estejam em conformidade com os requisitos de emissão
CISPR.
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6.4 Operação do sistema Robotics
6.4.1 Manobrando o sistema Robotics durante a preparação do paciente

Informações gerais

O sistema Robotics somente pode ser usado em procedimentos clínicos em conjunto com o
sistema de posicionamento de paciente ExacTrac.
Para obter os fluxos de trabalhos clínicos que descrevem a operação do dispositivo, consulte o
Manual do Usuário Clínico do ExacTrac.

Observações sobre segurança

Aviso
Esteja alerta para riscos de ferimentos devido à operação do sistema Robotics por
controle remoto. Certifique-se de ter uma visão permanentemente desobstruída do
paciente ao operar o sistema Robotics, especialmente ao realizar movimentos de fora do
bunker de tratamento. Ajuste o sistema de câmeras da sala, se necessário.

Aviso
Não opere o sistema Robotics quando usar um anel estereotático invasivo para
posicionamento do paciente. Trave o sistema Robotics com o botão LOCK ALL, para
certificar-se de que nenhuma movimentação do sistema Robotics seja possível durante a
preparação e o tratamento do paciente.

Aviso
Assegure que não haja possibilidade de o paciente ficar preso entre a mesa de tratamento
e o gantry durante a movimentação do sistema Robotics. Se a possibilidade de colisão não
puder ser eliminada, reposicione o paciente.

Aviso
Esteja ciente de que qualquer movimento do sistema Robotics para correção de ajustes
angulares inválidos pode causar um deslocamento translacional significativo ao longo dos
eixos Xt, Yt e/ou Zt. Esse deslocamento translacional deve ser verificado e corrigido antes
do tratamento.
Ao posicionar o paciente, evite movimentá-lo tanto quanto possível, usando, por exemplo, o
Tapete antiderrapante da Brainlab ou outro dispositivo de imobilização adequado para imobilizar
o paciente.
É recomendável girar o gantry em ângulos entre 90° e 270°, para manter uma visão desobstruída
do paciente durante o posicionamento, para evitar o risco de ferir o paciente com a garra.

Posição de controle

Você pode controlar uma manobra no sistema Robotics a partir de uma destas duas posições de
operação:
• Dentro do bunker de tratamento, com o operador posicionado diretamente ao lado do

dispositivo, ou
• Fora do bunker, usando o painel de controle de tratamento.

Todavia, nos dois casos é necessário observar e controlar qualquer movimentação do sistema
Robotics cuidadosamente, para evitar qualquer perigo ou risco para o paciente.

Operação do sistema Robotics
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6.4.2 Verificação da configuração da mesa quando o sistema Robotics não é utilizado

Informações gerais

Quando o ExacTrac ou o sistema Robotics não for usado para posicionamento do paciente, o
sistema Robotics deve ser alinhado em sua posição central. Recomenda-se verificar se o
alinhamento está correto, usando o nível de água fornecido, antes do tratamento do paciente.
Consulte a ficha técnica fornecida com o nível de água para obter detalhes relativos ao uso e à
precisão.

Observações sobre Segurança

Aviso
É vital realizar a preparação correta do paciente antes de qualquer tipo de tratamento de
radiação, com ou sem o uso do sistema Robotics. Você deve verificar se a precisão da
preparação atual do paciente é adequada para tratamento. Se estiver executando
tratamentos sem utilizar o ExacTrac para preparação do paciente, verifique a precisão da
preparação atual usando outro dispositivo de medição apropriado, como um nível de água
digital.

Aviso
O nível de água digital deve ser calibrado regularmente, no mínimo uma vez por ano, sob a
responsabilidade do operador clínico.
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6.4.3 Manobrando o sistema Robotics durante operação sem paciente

Informações gerais

Você pode manobrar o sistema Robotics durante a operação sem paciente usando o Robotics
Service Application.

Aviso
Não use o Robotics Service Application com o propósito de preparar o paciente antes e
durante o tratamento de radiação.

Cancelamento automático

Se uma solicitação de manobra não for confirmada em três minutos, a solicitação será
automaticamente cancelada. Para prosseguir com a manobra, pré-selecione a movimentação
novamente e continue.
Da mesma forma, se uma movimentação executada for pausada por meio da liberação do botão
de confirmação por mais de três minutos antes que o alvo final seja atingido, a manobra
solicitada será cancelada. O sistema retorna ao estado inativo, esperando pela execução de uma
nova manobra. A mensagem de erro Target position not reached é exibida e a mensagem
Position not reached é exibida em vermelho na parte superior da janela do aplicativo.

Links relacionados

Usando as travas de serviço na página 135

Robotics Service Application: Visualização padrão

Etapa

1. Inicie o Robotics Service Application.
Uma mensagem lembra que o aplicativo não deve ser utilizado para preparação do paci-
ente. Selecione Acknowledge para prosseguir.

Manobrando o sistema Robotics durante operação sem paciente

112 Manual do Usuário de Hardware Rev. 2.4 Sistema de Suporte de Paciente



Etapa

2. O aplicativo estabelece automaticamente uma conexão com o sistema Robotics. A tela
a seguir é exibida:

①②

③

④

• O estado de conexão ① Robotics connected (em verde) mostra que uma conexão
foi estabelecida.

• Quando o sistema Robotics é movido para sua posição de destino, a mensagem Po-
sition Reached é exibida ②. A posição atual do sistema Robotics é exibida numeri-
camente ③.

• A posição também é mostrada graficamente como um único ponto verde ④.

OBSERVAÇÃO: esteja ciente de que a posição exibida do sistema Robotics serve apenas como
um guia de orientação principal. A exibição gráfica da faixa de operação geral (exibida em forma
de diamante nesta aba) não está em escala. Os valores exibidos referem-se à movimentação
relativa do sistema Robotics, de acordo com a norma IEC 61217 - Table Top System (Sistema de
Tampo da Mesa), índice de designação “t”. Os valores exibidos não consideram nenhuma fonte
externa de deflexão, como, por exemplo, curvatura do pedestal da mesa. 

Como executar uma manobra com o Robotics Service Application

Etapa

1. Selecione a aba Maneuver. 
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Etapa

2. Use uma destas opções para pré-selecionar o pitch e/ou ângulo de rolagem desejado:
• Arrastar o ponto de posicionamento para qualquer posição dentro da faixa de opera-

ção, ou
• Selecionar o novo pitch e/ou ângulo de rolagem nos menus de rolagem na parte inferi-

or da aba.

①

②

Quando uma nova posição é pré-selecionada, a posição atual é mostrada como um pon-
to amarelo ① e a posição de destino é mostrada como um ponto azul ②.
Quando a posição de destino é atingida, o ponto fica verde.

3. Clique em Go para enviar o comando de manobra para o sistema Robotics.
Um diálogo exibe o movimento de configuração:

Clique em Acknowledge para confirmar sua pré-seleção ou Cancel para cancelar a ope-
ração.

Manobrando o sistema Robotics durante operação sem paciente

114 Manual do Usuário de Hardware Rev. 2.4 Sistema de Suporte de Paciente



Etapa

4. Se você pré-selecionar uma movimentação na direção positiva do eixo Zt, uma caixa de
mensagem será exibida, informando sobre o deslocamento vertical máximo esperado na
extremidade superior do tampo de mesa.

Isso permite que você verifique o espaço livre mínimo de ar que deve estar disponível
para evitar uma colisão.
Verifique e confirme a configuração, selecionando Acknowledge, ou selecione Cancel
para cancelar a configuração.

5. O sistema Robotics está agora configurado para executar a manobra desejada. Pressio-
ne os dois botões no dispositivo de confirmação para ativar o movimento. Dependendo
da posição de controle, esse dispositivo pode ser o pendente do ExacTrac ou o painel de
controle do ExacTrac. O sistema Robotics continuará se movendo na direção do alvo
enquanto os dois botões estiverem pressionados. Solte os botões para suspender a mo-
vimentação.

OBSERVAÇÃO: as partes do sistema ilustradas e descritas são apenas exemplos e po-
dem ter aparência diferente. 

6. Quando a manobra é iniciada, o círculo amarelo se move dentro da grade, de acordo
com a posição real do sistema Robotics. O aplicativo exibe a mensagem Moving na
parte superior da janela.

7. Quando a manobra é concluída e a posição de destino é atingida, os círculos azul e ama-
relo na grade de posicionamento se combinam para formar um círculo verde na posição
de destino. O aplicativo exibe a mensagem Position reached na parte superior da jane-
la.

Cancelando uma manobra

Etapa

Para cancelar uma manobra, selecione Stop na parte superior da janela do aplicativo.
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Como executar um procedimento de retorno à posição inicial (Homing)

Se ocorrer um erro no sistema, o sistema Robotics poderá executar um procedimento de retorno
à posição inicial (Homing) por razões de Controle de Qualidade. Retorno à posição inicial
(Homing) significa trazer o dispositivo mecânico de elevação para sua posição inicial, com o
objetivo de realizar uma sincronização interna automatizada de todos os sensores de
posicionamento do dispositivo.
Por exemplo, um procedimento de retorno à posição inicial (Homing) é exigido quando a
Liberação do Freio de Serviço tiver sido ativada porque, nesse caso, a posição real deve ser
novamente sincronizada com o sistema de supervisão interno do dispositivo.
Na Posição Inicial (Home Position) as placas de interface superior e inferior do dispositivo
conectadas ao Tampo de Mesa para Aquisição de Imagens de um lado e à Base da Mesa do
outro lado, ficam paralelas entre si.
Dependendo das variações mecânicas da sua configuração de hardware e das condições
ambientais do sistema, essa posição pode diferir ligeiramente da Posição Central (Center
Position) do dispositivo, que está alinhado ao sistema de coordenadas ideal/inicial do Acelerador
Linear no isocentro.

Figura 47  

Etapa

1. Na aba Maneuver, selecione Home para mover o sistema Robotics para a posição inici-
al.

2. Pressione os dois botões no dispositivo de confirmação para ativar o movimento.

Manobrando o sistema Robotics durante operação sem paciente
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Como encerrar o software Robotics Service Application

Etapa

1. Clique em Off na borda superior direita da tela.

2. Uma caixa de mensagem é exibida para guiá-lo pelo procedimento de encerramento e
para colocar o sistema Robotics em uma posição padrão válida, antes do tratamento de
um paciente.

Selecione uma destas opções:
• Home Position ou
• Center Position. Essa é a posição do isocentro clínico que foi previamente configura-

da com a ferramenta de configuração do sistema ExacTrac.
• Cancel, se não desejar alterar a posição do sistema Robotics.

OBSERVAÇÃO: se nenhuma posição central válida tiver sido definida, a posição central
não poderá ser selecionada. 

OBSERVAÇÃO: a posição inicial pode ser um pouco diferente da posição central (posi-
ção do isocentro), dependendo das variações mecânicas da sua configuração de hard-
ware e das condições ambientais do sistema. 

3. Quando você decidir reajustar a posição do sistema Robotics, por exemplo, selecionan-
do a Center Position, a manobra desejada será configurada e o software solicitará que
você ative o movimento.
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Etapa

4. Se você decidir ignorar um ajuste final da posição do sistema Robotics (pressionando
Cancel), uma caixa de mensagem será exibida:

• Clique em Cancel para confirmar que não deseja reposicionar o sistema Robotics ou
• Clique em Retry para tentar novamente configurar a posição final do sistema Robo-

tics para a posição inicial ou central,.

Manobrando o sistema Robotics durante operação sem paciente
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6.4.4 Caixas de mensagens e avisos do sistema

Lista de Caixas de Mensagens e Avisos do Sistema

Mensagens Explicação

O movimento não é permitido, pois o Carregador de Ba-
teria está conectado ao sistema Robotics.

Desconecte o Carregador de Bateria e clique em OK pa-
ra confirmar.

O movimento não é permitido, pois o sistema Robotics foi
travado manualmente pelo botão LOCK ALL.

Pressione LOCK ALL para destravar o sistema Robotics
e clique em OK para confirmar.

O movimento não é permitido, pois o sistema Robotics foi
travado manualmente pela Trava de Serviço.

Solte os parafusos da Trava de Serviço para destravar o
dispositivo e clique em OK para confirmar.

O sistema Robotics não está conectado.

O link de comunicação com o sistema Robotics não pôde
ser estabelecido ou foi perdido durante a operação. Asse-
gure que o sistema Robotics esteja ligado e clique em
OK para confirmar.

O processo de controle de qualidade do sistema Robotics
requer um procedimento de homing (retorno à posição ini-
cial).

Um processo interno de balanceamento do sistema requer
um procedimento de homing (retorno à posição inicial),
por exemplo, após a Liberação do Freio de Serviço.

Clique em Acknowledge para iniciar o procedimento de
homing (retorno à posição inicial).

Clique em Cancel se não desejar prosseguir com esta
ação agora.

OBSERVAÇÃO: durante o procedimento de retorno à a
posição inicial, o sistema Robotics não deve ter nenhuma
carga mecânica. Nenhum paciente pode estar deitado so-
bre o Tampo da Mesa durante o procedimento de homing
(retorno à posição inicial). 

Ocorreu um erro de comunicação.
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Mensagens Explicação

O link de comunicação com o sistema Robotics sofreu in-
terferência durante a operação.
Se o problema persistir, pode existir uma interferência
temporária, ou pode haver uma falha de hardware no link
de comunicação.
• Assegure que nenhum item sólido grande obstrua o link

de rádio entre a antena de rádio na extremidade caudal
do sistema Robotics e o módulo de rádio externo.

• Assegure que nenhum outro transmissor de rádio Blue-
tooth™ ou WLAN presente no ambiente cause interfe-
rência no link de rádio.

• Clique em Acknowledge para confirmar.

O aplicativo será encerrado agora.
Se necessário, mova o sistema Robotics para uma posi-
ção padrão válida para tratamento do paciente.

A caixa de mensagem é exibida no encerramento do apli-
cativo para guiá-lo pelo processo de encerramento contro-
lado.
Selecione Home Position ou Center Position para mover
o sistema Robotics para uma posição padrão válida para
o tratamento do paciente.
Clique em Cancel para ignorar o ajuste final da posição
do sistema Robotics.

O sistema Robotics não foi movido para uma posição pa-
drão válida. Certifique-se de reposicionar o sistema Robo-
tics antes do tratamento do paciente.

Se você decidir ignorar o ajuste final da posição do siste-
ma Robotics no encerramento do aplicativo, uma caixa
de mensagem solicitará que você confirme pela segunda
vez, clicando em Cancel. Para tentar posicionar o sistema
Robotics, clique em Retry.
A caixa de mensagem também será exibida se a movi-
mentação de ajuste não puder ser finalizada com êxito.

Ocorreu uma falha no sistema Robotics.

A mensagem de falha informa sobre uma situação de fa-
lha interna no aplicativo.
A falha requer sua confirmação; clique em Acknowledge
para assegurar que você está ciente do estado atual. Cli-
que em Show Details... para ter acesso a detalhes adicio-
nais sobre a falha.
Para fechar o aplicativo, clique em Exit Application.
A situação de falha e os detalhes são armazenados no ar-
quivo de log de erros do sistema Robotics de seu compu-
tador.

APENAS PARA O APLICATIVO DE SERVIÇO E MANU-
TENÇÃO!
Este software não pode ser usado para posicionamento
de pacientes em aplicações clínicas e seu uso não deve
ter nenhuma influência ou nenhum impacto, direto ou indi-
reto, no tratamento do paciente.

A caixa de mensagem é um lembrete de que o Robotics
Service Application não deve ser utilizado para o propó-
sito de preparação do paciente.
Clique em Acknowledge para prosseguir ou clique em
Cancel para abortar.

Caixas de mensagens e avisos do sistema

120 Manual do Usuário de Hardware Rev. 2.4 Sistema de Suporte de Paciente



Mensagens Explicação

Configuração do movimento do sistema Robotics.

A mensagem de aviso informa sobre a movimentação pré-
planejada. Clique em Acknowledge para confirmar sua
seleção ou clique em Cancel para ajustar seu planeja-
mento de movimentos.

Configuração do movimento do sistema Robotics.
A movimentação causará um deslocamento vertical.
Verifique o espaço livre acima do paciente antes da movi-
mentação.

Se você tiver realizado o pré-planejamento de um movi-
mento na direção positiva do eixo Zt, a mensagem de avi-
so alertará sobre o movimento pré-planejado e informará
sobre o deslocamento vertical máximo esperado na extre-
midade do Tampo de Mesa.
Verifique o espaço livre disponível antes da movimenta-
ção.
Clique em Acknowledge para confirmar sua seleção ou
pressione Cancel para ajustar seu planejamento de movi-
mentos.
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6.4.5 Utilizando o tapete antiderrapante

Informações gerais

O tapete antiderrapante da Brainlab pode ser colocado sob o paciente no tampo de mesa para
melhorar o conforto durante a inclinação da mesa.

Tapete antiderrapante

Figura 48  

Conformidade

O tapete antiderrapante da Brainlab foi testado em relação a substâncias perigosas e foi
aprovado para contato com a pele, em conformidade com o sistema Oeko Tex Standard 100
(produtos da Classe II).

Como utilizar o tapete antiderrapante

Coloque o tapete antiderrapante sobre o tampo da mesa, conforme mostrado a seguir.

Figura 49  

Desinfecção

Execute a desinfecção de superfície padrão com um desinfetante de superfície, como o
Meliseptol. Observe as recomendações do fabricante do desinfetante.
Você também pode limpar o tapete utilizando um pano macio e umedecido. Não use papel.

Armazenamento

Enrole o tapete para armazenamento.

Utilizando o tapete antiderrapante
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Propriedades dosimétricas

Durante irradiação através do tapete antiderrapante, especialmente em combinação com o
Tampo de Mesa para Aquisição de Imagens da Brainlab, verifique a atenuação e o acúmulo de
dose, utilizando, por experimentação, as medições adequadas.

Observações sobre segurança

Aviso
A atenuação da irradiação varia em função da energia do feixe e do ângulo de entrada do
feixe através do tapete antiderrapante.

Aviso
A irradiação de baixo para cima através do tapete antiderrapante, com o gantry na posição
de 6 horas (phi-g = 180°, de acordo com a norma IEC 61217), resulta em uma atenuação de
dose equivalente a uma estimativa de 1,4 mm de água. Isso pode não ter sido levado em
consideração durante o planejamento do tratamento.

Como lavar o tapete antiderrapante

Etapa

1. O tapete antiderrapante pode ser lavado em máquina, em temperatura de até 30 °C
(86 °F), com um detergente suave (o ciclo de centrifugação não deve ser utilizado).

2. O tapete antiderrapante pode ser enrolado em uma tolha para remoção do excesso de
líquido.

3. Ele deve então ser colocado para secar naturalmente e não deve ser colocado em uma
secadora centrífuga ou sobre um radiador.

4. O tapete não deve ser dobrado ou utilizado no tratamento de pacientes enquanto não es-
tiver completamente seco.
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6.4.6 Ligando e desligando o sistema Robotics

Informações gerais

Quando o sistema Robotics não está sendo usado para posicionamento do paciente, a Brainlab
recomenda desligar o dispositivo, para economizar energia da bateria.

Ligando e desligando o sistema Robotics
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6.4.7 Carregando a bateria

Informações gerais

Após várias horas de uso, a bateria deverá ser recarregada. O tempo de funcionamento da
bateria depende da frequência de uso, da carga individual durante a manobra e do tempo de
espera entre os ciclos de operação.
A bateria foi projetada para ser utilizada por um dia normal de aplicação clínica. 
A recarga total de uma bateria completamente descarregada leva aproximadamente oito horas. A
Brainlab recomenda recarregar a bateria durante a noite ou em finais de semana.

Tipo de bateria

12 V VRLA, (Tipo de modelo: Panasonic R123R4P): quatro baterias conectadas em série
produzem uma tensão nominal de 48 V CC.

Visão geral dos componentes

②

③

①

Figura 50  

Nº Componente

① LED de status da bateria

② LED do carregador de bateria

③ Cabo do carregador conectado

Observações sobre segurança

Aviso
Desconecte o carregador de bateria antes do posicionamento ou tratamento do paciente.
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Aviso
Não toque o paciente e a tomada do carregador de bateria ou o cabo do carregador de
bateria ao mesmo tempo.

Como carregar a bateria

Etapa

1. Conecte o carregador de bateria à rede elétrica usando o cabo de alimentação apropri-
ado (cabo de energia específico para o país).

2. Conecte o cabo de saída de alimentação do carregador de bateria ao sistema Robo-
tics. O LED do carregador de bateria fica iluminado, indicando uma entrada de energia
ativa do carregador de bateria no sistema Robotics.

3. O sistema Robotics inicia o carregamento da bateria, indicado pelo LED de status da
bateria piscando.

4. Quando a bateria estiver completamente carregada, o LED permanecerá aceso sem pis-
car, indicando que o dispositivo está completamente operacional.

Carregando a bateria
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Etapa

5. Desconecte o carregador de bateria.
• Segure o cabo com uma das mãos e solte os dentes do engate, puxando a luva carre-

gada por mola para fora:

Tome cuidado ao desconectar o plugue do carregador do sistema Robotics.
• Quando a luva com mola não é puxada para trás, os dentes são projetados para fora:

• Quando a luva com mola é puxada para trás, os dentes são retraídos:

OBSERVAÇÃO: o sistema Robotics não pode ser manobrado enquanto o carregador
de bateria está conectado. Você deve desconectar o carregador de bateria antes de
iniciar o tratamento do paciente. 

OBSERVAÇÃO: a Robotics também pode ser carregada mesmo quando o dispositivo estiver
desligado. 
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6.5 Carregador de baterias

Informações gerais

O Carregador de Bateria é um componente do sistema Robotics.

Entrada de alimentação 100 VCA a 240 VCA/47 Hz a 63 Hz/1,5 A a 0,7 A

Classe de proteção II

Carregador

①

②

Figura 51  

Nº Componente Comentário

① Plugue de saída de ali-
mentação Conectado ao sistema Robotics

② Tomada de entrada de
alimentação Tipo IEC C8

OBSERVAÇÃO: cabo de alimentação fornecido, específico para o país. 

OBSERVAÇÃO: não posicione o Carregador de Bateria de forma a dificultar a sua desconexão
da rede elétrica. Certifique-se de que nenhum item pesado ou grande dificulte a desconexão do
cabo de alimentação principal da tomada principal da parede. 

Observações sobre segurança

Aviso
Use apenas o Carregador de bateria fornecido pela Brainlab para carregar a bateria ou para
operar o sistema Robotics. Use esse Carregador de bateria apenas para carga ou operação
do sistema Robotics.

Aviso
O uso e a conexão de componentes diferentes dos especificados pela Brainlab para esse
propósito podem causar excesso de correntes de fuga ou outros danos ao equipamento e,
dessa forma, resultar em ferimentos no paciente ou usuário!
Se a restrição declarada acima for desconsiderada, qualquer operador que conectar
componentes diferentes dos especificados pela Brainlab para aquele propósito estará
criando um sistema eletromédico, de acordo com as definições da norma IEC 60601-1-1.

Carregador de baterias
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Ao fazer isso, o operador assume responsabilidade ilimitada pela operação segura desse
sistema!
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6.6 Limpeza

Informações gerais

Limpe o sistema Robotics utilizando um pano macio e seco. Remova manchas com um pano
levemente umedecido. Não utilize água, objetos de ponta afiada, materiais ásperos ou sabões
cáusticos para remover resíduos, em especial na capa flexível.

Limpeza
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6.7 Manutenção do sistema
6.7.1 Inspeções do usuário

Inspeções diárias

Por razões de segurança, é recomendável verificar os seguintes itens diariamente, por exemplo,
na inicialização do sistema. Se detectar danos em um componente ou outro tipo de falha,
prossiga conforme descrito a seguir.

Parte do sistema Inspeção

Carregador de Bateria:
• Caixa
• Cabo de alimentação principal
• Cabo de alimentação DC
• Conectores

Integridade do gabinete e do isolamento, por meio de
controle visual:
• Nenhuma torção ou rachadura no gabinete e na ca-

pa do cabo
• Nenhum dano na proteção contra dobras
• Nenhum dano em conectores

Sistema de Trava de Serviço (dispositi-
vo de fixação mecânica)

Controle funcional:
• Indicação correta dos estados Travado e Destrava-

do
• Travar/destravar as Travas de Manutenção es-

querda/direita
• Para cada Trava de Serviço esquerda/direita, veri-

fique se os dois LEDs LOCK ALL ficam iluminados

Tampas e gabinete do sistema Robo-
tics

Integridade do gabinete e do isolamento, por meio de
controle visual:
• Sem rachaduras nas tampas
• Nenhuma tampa solta

Etiquetas de aviso Legibilidade de etiquetas de aviso e símbolos nos
componentes de hardware

Observações sobre segurança

Aviso
Para evitar ferimentos pessoais ou danos ao sistema devido a colisões entre partes do
dispositivo em movimento, a tampa do sistema Robotics deve ser montada
adequadamente e não deve apresentar danos. Não utilize o sistema Robotics se uma
tampa estiver danificada ou tiver sido removida.

Links relacionados

Equipamento danificado na página 144
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6.7.2 Liberação do Freio de Serviço

Informações gerais

Se ocorrer uma falha interna no sistema Robotics que não possa ser eliminada, pode ser
necessário liberar o freio elétrico do mecanismo de levantamento para mover o Tampo de Mesa
para Aquisição de Imagens manualmente de volta à sua posição inicial.
Isso pode ser necessário para prosseguir com o tratamento do paciente sem o sistema Robotics.
OBSERVAÇÃO: quando os freios do motor estão destravados, o Tampo de Mesa para
Aquisição de Imagens é mantido em posição apenas pelas molas a gás. Qualquer carga extra
no tampo da mesa fará com que o Tampo de Mesa para Aquisição de Imagens se incline para
baixo. O mesmo se aplica quando a Liberação do Freio de Serviço é ativada com o Tampo de
Mesa para Aquisição de Imagens na posição abaixada. Neste caso, a ativação da Liberação
do Freio de Serviço fará com que o Tampo de Mesa para Aquisição de Imagens se incline
para cima. 

Observações sobre segurança

Aviso
A ativação da Liberação do Freio de Serviço destravará os freios do motor. Esteja ciente
do movimento rápido do Tampo da Mesa causado pela gravidade ou pela tensão da mola
quando o botão de Liberação do Freio de Serviço é pressionado.
A movimentação livre do Tampo da Mesa pode gerar altas forças de aceleração que podem
ferir o paciente, especialmente ao utilizar sistemas invasivos de fixação de paciente!
Nunca ative o botão de Liberação do Freio de Serviço enquanto um paciente estiver
deitado na mesa de tratamento.

Antes de iniciar

• Pelo menos duas pessoas são necessárias para mover o Tampo da Mesa usando a Liberação
do Freio de Serviço.

• Certifique-se de que não exista carga ou um paciente na mesa durante a ativação da
Liberação do Freio de Serviço.

Links relacionados

Manobrando o sistema Robotics durante operação sem paciente na página 112

Liberação do Freio de Serviço
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Como usar a Liberação do Freio de Serviço

Etapa

1. Conecte o Carregador de bateria ao sistema Robotics.

2. Remova a tampa plástica branca que cobre a Liberação do Freio de Serviço.

3. Insira um objeto longo e fino, como uma agulha, no orifício e pressione o botão Libera-
ção do Freio de Serviço, localizado atrás da tampa.

4. Se o botão for solto, os freios da unidade serão reativados. Duas pessoas devem execu-
tar essa inclinação manual, uma para manter o botão pressionado e a segunda para des-
locar manualmente o Tampo da Mesa para a posição correta.

5. Quando a posição estiver correta, solte o botão para acionar os freios da unidade. Insira
a tampa plástica novamente para cobrir o orifício.

OBSERVAÇÃO: enquanto o botão de Liberação do Freio de Serviço estiver pressionado, o
sistema Robotics não reagirá a nenhum comando de acionamento do ExacTrac. 

ROBOTICS
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OBSERVAÇÃO: após a ativação da Liberação do Freio de Serviço, é necessário executar um
procedimento de homing (retorno à posição inicial) para que o dispositivo possa ser usado
clinicamente. 

Liberação do Freio de Serviço
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6.7.3 Usando as travas de serviço

Informações gerais

A Brainlab recomenda travar o sistema Robotics com as Travas de Manutenção se o dispositivo
não estiver sendo usado por um longo período de tempo ou estiver sendo tirado de serviço.

Links relacionados

Manobrando o sistema Robotics durante operação sem paciente na página 112

Como usar as travas de serviço

Etapa

1. Mova o Tampo de Mesa para Aquisição de Imagens para a posição inicial, por exem-
plo, usando o Robotics Service Application.
Dependendo da configuração da mesa de tratamento, a posição inicial pode ser diferente
do sistema de coordenadas fixas (índice -f) da sala de tratamento. Todavia, a placa supe-
rior e a placa da base do sistema Robotics devem ficar paralelas entre si.

2. Gire as duas Travas de serviço para a posição LOCKED.

ROBOTICS
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6.7.4 Manutenção da bateria

Aba Charging

A aba Charging do Robotics Service Application permite monitorar a tensão e a corrente da
bateria durante o processo de carga atual ou para verificar os ciclos de carga anteriores. Isso
pode ajudá-lo a avaliar a condição da bateria.

Figura 52  

Manutenção da bateria
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Como uma bateria é carregada

①
② ③

Figura 53  

Nº Fase Descrição

① Fase de carga 1

Na primeira sequência, a bateria é carregada com uma
corrente de carga constante de cerca de 2 A. Dependendo
da condição da carga inicial da bateria, essa sequência
poderá durar várias horas. Durante essa sequência, a ba-
teria atingirá aproximadamente 60% de sua capacidade
máxima.

② Fase de carga 2

Quando a bateria atinge a tensão final de carga, a corrente
de carga é diminuída automaticamente e ajustada para
manter essa tensão máxima constante. Essa fase é neces-
sária para carregar completamente a bateria (100%).
OBSERVAÇÃO: a tensão máxima é dependente da tem-
peratura e, dessa forma, pode mostrar valores um pouco
diferentes. 

③ Fase de carga 3

Quando a corrente de carga restante na segunda fase cai
abaixo de 100 mA, isso indica que a bateria está completa-
mente carregada.
Para evitar sobrecarga da bateria, a corrente é ajustada
para que a tensão contínua de carga lenta seja mantida
constante. Nesse estado a bateria é mantida pronta para
uso e apenas a perda elétrica interna é equalizada até que
o carregador de bateria seja desconectado.

ROBOTICS
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Descomissionamento da bateria

Aviso
Se não houver expectativa de uso do sistema Robotics por um longo período, a bateria
deverá ser removida e armazenada separadamente. A bateria deve ser trocada apenas pela
equipe de serviço da Brainlab e/ou por parceiros de serviço autorizados.
Se houver a expectativa de longos períodos sem utilização, a Brainlab recomenda a carga
completa da bateria antes de removê-la e armazená-la separadamente.
• Armazene a bateria dentro da faixa de temperatura de -15 °C a 40 °C (5 °F a 104 °F).
• Não deixe a bateria ficar molhada ou imersa em água/água salgada, pois isso pode corroer a

bateria, causar chamas ou criar um perigo de choque elétrico.
• Não armazene a bateria em um ambiente empoeirado, pois isso poderá causar um curto-

circuito na bateria.
Você pode devolver baterias usadas ou danificadas à Brainlab para reciclagem.

Observações sobre segurança

Aviso
A bateria fornecida com o sistema Robotics contém substâncias que podem prejudicar o
ambiente se forem descartadas sem controle após o uso, como lixo doméstico. Portanto,
baterias esgotadas ou danificadas devem ser recicladas.

Aviso
Mesmo uma bateria descarregada ou danificada pode apresentar grande quantidade de
capacidade elétrica restante, o que pode resultar em incêndio ou explosão em caso de
manuseio indevido. Não descarte as baterias junto com o lixo doméstico.

Links relacionados

Equipamento danificado na página 144

Como exibir um log de carga

Os valores de parâmetros-chave importantes dos últimos quatro ciclos de carga são
armazenados automaticamente no sistema Robotics. Esse arquivo de log pode ser transferido
do dispositivo por upload. Essa funcionalidade fica disponível apenas quando o carregador está
desconectado.

Etapa

1. Selecione a aba Charging.

2. Selecione Show last chargings.

3. Selecione um log de carga na lista exibida que esteja marcado com data e horário.

Manutenção da bateria
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Etapa

4. Os parâmetros-chave transferidos por upload são exibidos em uma curva de carga ca-
racterística.

Como monitorar o ciclo de carga atual

A aba Charging mostra o processo de carregamento em tempo real. Essa aba oferece
informações detalhadas sobre a condição atual da bateria.

Etapa

1. Selecione a aba Charging.

2. Conecte o carregador de bateria.
O registro da curva de carga é iniciado imediatamente após a conexão do carregador ao
sistema Robotics.

ROBOTICS
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Etapa

3. A aba Charging exibe a tensão da bateria junto com a corrente da carga em tempo real.
É possível detectar uma bateria com defeito pela mudança nas características do carre-
gamento.

Manutenção da bateria
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Como salvar um ciclo de carga

Tanto os logs de carga quanto os ciclos de carga atuais podem ser salvos em disco para
documentação.

Etapa

Selecione Save Record na parte inferior da aba Charging ①.

①

ROBOTICS
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6.7.5 Recuperando Informações de versão

Como visualizar informações de versão

Etapa

Selecione a aba Version.
Essa aba exibe:
• O licenciado
• O checksum do firmware

Além disso, exibe os números de versão dos seguintes itens:
• Robotics Service Application
• A DLL correspondente
• Versão de firmware do sistema Robotics

Recuperando Informações de versão
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7 INSPEÇÃO TÉCNICA DE
SEGURANÇA DO SISTEMA
ROBOTICS

7.1 STI - Requisitos para Inspeção Técnica de
Segurança

Escopo e intervalo

O dispositivo deve ser submetido regularmente a uma inspeção de controle de qualidade, pelo
menos uma vez por ano, com base nos requisitos da norma IEC 62353 (IEC 62353/Equipamento
Eletromédico - Teste Recorrente e Teste Após Reparo de Equipamento Eletromédico).
Para obter uma lista detalhada dos requisitos obrigatórios de Inspeções Técnicas de Segurança,
consulte a versão atual do Folheto Técnico - STI Robotics.

Registro de inspeção de segurança

Todos os testes executados durante a inspeção técnica de segurança devem ser documentados
de forma abrangente.

Inspeções por funcionários da Brainlab

Se você possuir um contrato de serviço, o especialista de suporte da Brainlab conduzirá a
Inspeção Técnica de Segurança como parte do PMI anual.
Se não tiver um contrato de serviço, entre em contato com o suporte técnico da Brainlab para
agendar a inspeção pelo valor estabelecido.

Adequação dos Profissionais de Inspeção

A Inspeção Técnica de Segurança deve ser realizada por profissionais autorizados, que tenham
essas características:
• Sejam qualificados para realizar inspeções de segurança em equipamentos eletromédicos.
• Estejam familiarizados com as informações de segurança do produto e com as instruções do

produto, e tenham lido e entendido os manuais do usuário.
• Estejam atualizados em relação às regulamentações locais vigentes referentes à prevenção

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

INSPEÇÃO TÉCNICA DE SEGURANÇA DO SISTEMA ROBOTICS
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7.2 Equipamento danificado
7.2.1 Descontinuidade de uso

Dano detectado

Não use o sistema ou os componentes do sistema se:
• O cabo ou o plugue de alimentação estiver danificado ou desgastado.
• Ocorrer derramamento de líquido sobre o dispositivo.
• O sistema não funcionar normalmente quando as instruções de operação são seguidas.
• Componentes do sistema tiverem sido derrubados ou o gabinete estiver danificado.
• Houver evidente diminuição do desempenho dos componentes do sistema, indicando a

necessidade de assistência técnica.
• Ocorrer vazamento de líquido do sistema.
• Houver emissão de fumaça pelo sistema.

O que fazer

Se descobrir um defeito:
• Desligue o sistema e desconecte-o imediatamente da corrente elétrica.
• Remova o fusível.
• Entre em contato com o suporte da Brainlab.
• Coloque um aviso adequado no equipamento, como “NÃO USAR”, para evitar que seja usado

inadvertidamente.

Equipamento danificado
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7.2.2 Devolução de equipamento danificado

Notificando sobre equipamento danificado

Notifique a Brainlab imediatamente sobre todo e qualquer equipamento danificado, incluindo
estas informações:
• Número de série do sistema (localizado na placa de identificação do sistema)
• Número de série do componente danificado (gravado no documento)
• Descrição do problema

Reparo e substituição

O especialista de suporte da Brainlab deverá:
• Fornecer o custo estimado para reparo ou substituição.
• Informá-lo sobre o prazo para retorno do sistema às condições normais de funcionamento (em

geral, dentro de 48 horas).

Removendo equipamento danificado

Somente remova componentes com defeito se assim for instruído pelo suporte técnico da
Brainlab.

Instruções de devolução

• Utilize material de embalagem adequado e acondicione e embale cada componente danificado
em sua embalagem original, na embalagem do produto de reposição, ou em outra embalagem
apropriada, de forma a não causar danos adicionais ao componente.

• Preencha e devolva o formulário de RMA (Autorização de Devolução de Material) que foi
enviado a você por fax ou junto da peça de reposição.

• Lacre a caixa adequadamente.
• Envie o produto danificado para um dos endereços de devolução. Se não estiver seguro sobre

o endereço de devolução, entre em contato com o suporte da Brainlab.

Endereços de devolução

Brainlab Logistikzentrum
RMA Dept.
Marsstr. 6a
85551 Kirchheim-Heimstetten
Alemanha

Brainlab Inc.
RMA Dept.
3 Westbrook Corporate Center
Suite 400
Westchester, IL 60154
EUA

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

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

INSPEÇÃO TÉCNICA DE SEGURANÇA DO SISTEMA ROBOTICS
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7.3 Informações regulatórias

Conformidade

O sistema Robotics está em conformidade com os requisitos das seguintes normas:
• IEC 60601-1:2012, Equipamento eletromédico - Requisitos gerais de segurança básica e

desempenho essencial
• IEC 60601-1-1, Equipamento eletromédico - Parte 1-1: Requisitos gerais de segurança -

Padrão colateral: Requisitos de segurança para sistemas eletromédicos
• IEC 60601-1-2:2007, Equipamento eletromédico - Padrão colateral: Compatibilidade

eletromagnética - Requisitos e testes
• IEC 60601-1-4, Equipamento eletromédico - Padrão de garantia: Sistemas eletromédicos

programáveis
• IEC 60601-1-6, Equipamento eletromédico - Padrão de garantia: Usabilidade
• IEC 60601-2-1, Equipamento eletromédico - Requisitos específicos de segurança básica e

desempenho essencial de aceleradores de elétrons na faixa de 1 MeV a 50 MeV
• Diretiva de R&TTE 1999/5/EC - EN 300 328
• FCC/CFR 47 parte 15
• (JAP) Certificação de Conformidade com Regulamentações Técnicas de Equipamento de

Rádio Especificado (regulamentação do MPT Nº 37, 1981), Artigo 2, Parágrafo 1, Item 19,
“2.4GHz band wide band low power data communication system”

O sistema Robotics é classificado como peça aplicada do Tipo B, com fonte de alimentação
interna (IEC 60601-1, Equipamento eletromédico - Requisitos gerais de segurança). Conexão de
fonte de alimentação da Classe II à fonte de alimentação principal.
A Brainlab assume a responsabilidade pela correta instalação do dispositivo Robotics e seus
subcomponentes, de acordo com a norma IEC 60601-1. Isso inclui a conformidade com correntes
de fuga, conforme especificado neste documento, do dispositivo em questão (peça aplicada).
A integração do sistema Robotics em um sistema Acelerador Linear implica na criação de um
sistema eletromédico, sob a responsabilidade da área de autoridade do operador do sistema.
O teste de aceitação referente ao sistema eletromédico, de acordo com a norma IEC 60601-1-1,
deve ser conduzido pelo operador do sistema antes do uso clínico.
Para obter informações sobre requisitos de conformidade com outros padrões regionais, entre em
contato com seu parceiro de vendas da Brainlab.

Japão

Este produto contém um módulo de rádio cB-0946 e está em conformidade com a Certificação de
Conformidade de Regulamentação Técnica do Japão para Equipamentos de Rádio
Especificados. O número da certificação MIC é 204-210003.

Normas da FCC

Esse dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Normas da FCC. A operação está
sujeita às seguintes condições: (1) esse dispositivo não pode causar interferência prejudicial e (2)
esse dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa
causar operação indesejada.
ID FCC: PVH0946

Canadá

Este dispositivo está em conformidade com as normas RSS-210 Edição 7, RSS-GEN Edição 2,
RSS-102 Edição 4 do Canadá, com o número de certificação IC 5325A-0946.

Informações regulatórias

146 Manual do Usuário de Hardware Rev. 2.4 Sistema de Suporte de Paciente



Garantia

As garantias não se aplicam a produtos que tenham sido danificados em decorrência de
acidente, uso incorreto, aplicação indevida, reinstalação inadequada ou, em caso de devolução,
embalagem inadequada.
As garantias não se aplicam a produtos que tenham sido modificados ou substituídos sem a
autorização, por escrito, da Brainlab.
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7.4 Observações sobre CEM

Observações sobre segurança

Aviso
O uso de acessórios, transdutores e cabos diferentes dos especificados, com a exceção
dos transdutores e cabos vendidos pela Brainlab como peças de reposição para
componentes internos, pode resultar em emissões mais elevadas ou em menor imunidade
do equipamento ou sistema.

Aviso
Não modifique a instalação ou a configuração dos componentes do sistema. Em caso de
modificações relacionadas à instalação elétrica adjacente ao equipamento, tais como o
roteamento de cabos, verifique se o equipamento está funcionando corretamente.

Orientação e Declaração do Fabricante - Emissões Eletromagnéticas

O sistema Robotics é indicado para uso no ambiente eletromagnético especificado a seguir. O
cliente ou usuário do sistema Robotics deve garantir que o sistema seja usado em tal ambiente.

Teste de emissões Conformidade Ambiente eletromagnético - orientação

Emissões de RF
CISPR 11

Grupo 1

O sistema Robotics utiliza energia de RF somente
para funções internas. Por essa razão, as emissões
de RF são muito baixas e provavelmente não de-
vem causar nenhuma interferência nos equipamen-
tos eletrônicos próximos.

Emissões de RF
CISPR 11

Classe A
O sistema Robotics é adequado para uso em todos
os estabelecimentos não residenciais e pode ser
usado em estabelecimentos residenciais e em am-
bientes diretamente conectados à rede de energia
pública de baixa tensão que abastece edifícios usa-
dos para propósitos residenciais, desde que o aviso
a seguir seja respeitado:
Aviso: Este equipamento/sistema é destinado so-
mente ao uso por profissionais da área médica. Es-
te equipamento/sistema pode causar interferência
de rádio ou interromper a operação de equipamen-
tos próximos. Pode ser necessário tomar medidas
de atenuação, por meio da reorientação ou do repo-
sicionamento do sistema Robotics ou da blinda-
gem do local.

Emissões harmônicas
IEC 61000-3-2

A

Flutuações de tensão/
emissões de oscilações
IEC 61000-3-3

Está em confor-
midade

Orientação e Declaração do Fabricante - Imunidade Eletromagnética

O sistema Robotics é indicado para uso no ambiente eletromagnético especificado a seguir. O
cliente ou usuário do sistema Robotics deve garantir que ele seja usado em tal ambiente.

Teste de imunidade IEC 60601 Nível de
teste

Nível de conformidade Ambiente eletromagnético - orien-
tação

Descarga eletrostática
(ESD)
IEC 61000-4-2

±6 kV contato ±8 kV ar ±6 kV contato ±8 kV ar

Os pisos devem ser de madeira,
concreto ou cerâmica. Se os pisos
forem cobertos com material sintéti-
co, o valor mínimo da umidade rela-
tiva deve ser de 30%.

Observações sobre CEM
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Teste de imunidade IEC 60601 Nível de
teste

Nível de conformidade Ambiente eletromagnético - orien-
tação

Transiente/surto rápido
elétrico
IEC 61000-4-4

±2 kV para linhas de
alimentação de energia
±1 kV para linhas de
entrada/saída

±2 kV para linhas de alimenta-
ção de energia ±1 kV para li-
nhas de entrada/saída

A qualidade da alimentação princi-
pal deve ser apropriada para um
ambiente típico comercial ou hospi-
talar.Surto

IEC 61000-4-5

±1 kV linha(s) a li-
nha(s) ±2 kV linha(s) a
terra

±1 kV linha(s) a linha(s) ±2 kV
linha(s) a terra

Quedas de tensão,
breves interrupções e
variações de tensão
em linhas de entrada
da fonte de alimenta-
ção
IEC 61000-4-11

< 5% UT (> 95% de
queda em UT) para 0,5
ciclo
40% UT (60% de que-
da em UT) para 5 ci-
clos
70% UT (30% de que-
da em UT) para 25 ci-
clos
< 5% UT (> 95% de
queda em UT) para 5 s

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

A qualidade da alimentação princi-
pal deve ser apropriada para um
ambiente típico comercial ou hospi-
talar. Se o usuário do sistema Ro-
botics requerer operação contínua
durante interrupções de fornecimen-
to de energia, a Brainlab recomenda
que o sistema Robotics seja ali-
mentado por uma fonte de alimenta-
ção ininterrupta ou por uma bateria.

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

3 A/m 3 A/m

Os campos magnéticos da frequên-
cia de alimentação devem apresen-
tar as características de níveis de
um local típico em um típico ambi-
ente comercial ou hospitalar.

OBSERVAÇÃO: UT é a tensão principal AC antes da aplicação do nível de teste. 

Orientação e Declaração do Fabricante - Imunidade Eletromagnética

O sistema Robotics é indicado para uso no ambiente eletromagnético especificado a seguir. O
cliente ou usuário do sistema Robotics deve garantir que ele seja usado em tal ambiente.

Teste de imuni-
dade

IEC 60601
Nível de tes-
te

Nível de con-
formidade

Ambiente eletromagnético - orientação

Equipamentos de comunicação por RF por-
táteis e móveis não devem ser usados a
uma distância menor que a distância de se-
paração recomendada em relação a qual-
quer parte do sistema Robotics, incluindo
cabos, calculada a partir da equação aplicá-
vel à frequência do transmissor.

Distância de separação recomendada

RF conduzida
IEC 61000-4-6

3 V rms 150
KHz a 80
MHz

3 V rms d 1.17 P=

RF irradiada IEC
61000-4-3

3 V/m, 80
MHz a 2,5
GHz

3 V/m

d 1.17 P= 80 MHz  800 MHz-

d 2.34 P= 800 MHz  2.5 GHz-
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Teste de imuni-
dade

IEC 60601
Nível de tes-
te

Nível de con-
formidade

Ambiente eletromagnético - orientação

Em que: P é a potência nominal máxima de
saída do transmissor em Watts (W), de
acordo com o fabricante do transmissor, e d
é a distância de separação recomendada
em metros (m).
As intensidades de campo geradas por
transmissores de RF fixos, conforme deter-
minado por uma pesquisa em local eletro-
magnéticoa, devem ser menores que o nível
de conformidade em cada intervalo de fre-
quênciab.
Pode ocorrer interferência nas proximidades
de equipamentos marcados com este sím-
bolo:

OBSERVAÇÃO: em 80 MHz e 800 MHz aplica-se 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. 
a Intensidades de campo originadas por transmissores fixos, como estações base para telefo-
nes via rádio (celular/sem fio) e rádios móveis terrestres, rádios amadores, difusão de rádio AM
e FM e difusão de TV, não podem ser previstas teoricamente com precisão. Para avaliar o ambi-
ente eletromagnético devido a transmissores de RF fixos, deve-se considerar a possibilidade de
realizar uma pesquisa de local eletromagnético. Se a intensidade de campo medida no local em
que o sistema Robotics é usado exceder o nível de conformidade de RF aplicável especificado
acima, será importante verificar se a operação do sistema Robotics permanece normal. Em ca-
so de desempenho anormal, pode ser necessário tomar medidas adicionais.
b Acima do intervalo de frequência de 150 kHz a 80 MHz, as intensidades de campo devem ser
menores que 3 V/m.

Distâncias de separação recomendadas entre o sistema Robotics e equipamentos de comunicação de RF
portáteis e móveis

Potência de saída máxi-
ma nominal do transmis-
sor
W

Distância de separação de acordo com a frequência do trans-
missor
m

150 KHz a 80 MHz

d 1.17 P=

80 a 800 MHz

d 1.17 P=

800 MHz a 2,5 GHz

d 2.34 P=

0,01 0,1 0,1 0,2

0,1 0,4 0,4 0,7

1 1,2 1,2 2,3
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Potência de saída máxi-
ma nominal do transmis-
sor
W

Distância de separação de acordo com a frequência do trans-
missor
m

10 3,7 3,7 7,4

100 12 12 23

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

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

8.1 Limpando e desinfetando a sobreposição

Informações gerais

Este capítulo contém as instruções de limpeza e esterilização para:
• Sobreposição de Tomografia Universal para Radiocirurgia Frameless
• Extensão de Mesa Universal para Radiocirurgia Frameless

Desinfetantes testados para superfícies de tampos de mesa:

Desinfetante Ingredientes Concentra-
ção

Fabricante Tempo de
contato reco-
mendado

QUATHOHEX
(concentrado)

Cloreto de benzalcônio
(C8-18) 10 a 15%

Braun,
Melsungen
Deutschland
(Alemanha)

15 min

Limpando substâncias ati-
vas: surfactante não iônico 10 a 15%

Cloreto de didecildimetila-
mônio > 6%

Álcool isopropílico > 5%

Cocopropilenodiamina -
acetato de guanidínio > 4,2%

Álcool hospitalar
70%

Etanol > 50% Brenntag
Nordic,
Dinamarca

15 min
Álcool isopropílico 1-5%

Mikrozid AF Liquid Álcool 50%, 60%

Schülke & Mayr
GmbH
Norderstedt,
Alemanha

Incidin Plus 2% Alcilamina
0,7% (em
solução a
2%)

Ecolab GmbH
Monheim, Ale-
manha

Perform Oxigênio ativo
1,35% (em
solução a
3%)

Schülke & Mayr
GmbH
Norderstedt,
Alemanha
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Desinfetante Ingredientes Concentra-
ção

Fabricante Tempo de
contato reco-
mendado

Antiseptica Combi -
desinfecção de su-
perfícies

Aldeído 1% (em so-
lução a 4%)

ANTISEPTICA
chem.-pharm.
Produkte
GmbH
Pulheim, Ale-
manha

Cloreto
0,4% (em
solução a
4%)

OBSERVAÇÃO: desinfetantes que contêm aldeídos e aminas podem levar à descoloração
quando usados na mesma superfície. 

Observações sobre segurança

Se a Sobreposição de Tomografia Universal para Radiocirurgia Frameless ou a Extensão
de Mesa Universal para Radiocirurgia Frameless tiverem sido contaminadas por fluídos
corpóreos, elas deverão ser desinfetadas.

Aviso
Nunca utilize agentes de limpeza corrosivos, solventes ou detergentes abrasivos. Se não
tiver certeza quanto às propriedades do agente de limpeza, não o utilize.
As técnicas de limpeza e desinfecção da Sobreposição de Tomografia Universal para
Radiocirurgia Frameless ou da Extensão de Mesa Universal para Radiocirurgia Frameless
devem estar em conformidade com todas as leis e normas aplicáveis dentro da jurisdição/das
jurisdições em que o equipamento estiver instalado.
A Sobreposição de Tomografia Universal para Radiocirurgia Frameless ou a Extensão de
Mesa Universal para Radiocirurgia Frameless devem ser desinfetadas rotineiramente, antes
de cada ciclo de tratamento de paciente.

Como limpar a sobreposição

Etapa

1. Limpe o equipamento com um pano e um agente adequado.

2. Seque o equipamento com um tecido de lã.
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