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1 INFORMAÇÕES GERAIS
1.1 Dados para contato

Suporte

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

Região Telefone e Fax E-mail

Estados Unidos, Canadá, Amé-
rica Central e América do Sul

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

us.support@brainlab.com

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

Reino Unido Tel.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Espanha Tel.: +34 900 649 115

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

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

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

Expectativa de vida útil

A expectativa de vida útil do Cranial 4Pi Immobilization é de oito anos. Durante esse período, a
Brainlab oferece peças de reposição e suporte de campo.
As máscaras termoplásticas devem ser usadas exclusivamente por um único paciente.

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.

Marcas comerciais de terceiros

• Varian® é marca registrada da Varian Medical Systems Inc, USA.
• kVue™ e Qfix® são marcas comerciais da Qfix Systems LLC, EUA.
• iBeam® e HexaPOD® são marcas registradas da Medical Intelligence Medizintechnik GmbH,

Alemanha.
• mikrozid® é marca registrada da Schülke & Mayr GmbH.
• Incidin™ é marca comercial da Ecolab GmbH.
• perform® é marca registrada da Schülke & Mayr GmbH.
• Antiseptica é marca comercial da ANTISEPTICA Dr. Hans-Joachim Molitor GmbH.

Informações sobre patentes

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

Etiqueta CE

• A etiqueta CE indica que o produto Brainlab está em conformidade com os
Requisitos Gerais de Segurança e Desempenho da Regulamentação Euro-
peia 2017/745, a Regulamentação para Dispositivos Médicos (Medical Device
Regulation, “MDR”).

• Cranial 4Pi Immobilization é um produto da Classe I, de acordo com as nor-
mas estabelecidas pela MDR.

OBSERVAÇÃO: a validade da etiqueta CE somente pode ser confirmada para produtos
fabricados pela Brainlab. 

Instruções de descarte

As máscaras podem ser descartadas em lixo comum. O material das máscaras é biodegradável.
Os perfis das máscaras são produzidos com material reciclável.
Se tiver alguma dúvida ou preocupação, entre em contato com a Brainlab.

Vendas nos Estados Unidos

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

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.

INFORMAÇÕES GERAIS
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1.3 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

Mantenha seco

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

Não contém látex

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

Dispositivo médico

Identificação exclusiva de dispositivo

Um paciente - múltiplos usos

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

Consulte o manual ou o folheto de instruções

Símbolos
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Símbolo Explicação

Não é permitido sentar-se

Código de lote do fabricante

Número de série do fabricante

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

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

Fabricante

Símbolo Explicação

Aviso
Aviso para a Sobreposição de Trata-
mento para Varian & Elekta. As car-
gas máximas permitidas são:
• Na sobreposição: 195 kg (430 lb)
• Na parte projetada da sobreposi-

ção: 43 kg (95 lb)

Aviso
Aviso para a Sobreposição de Trata-
mento para Qfix kVue. As cargas má-
ximas permitidas são:
• Na sobreposição: 150 kg (330 lb)
• Na parte projetada da sobreposi-

ção: 33 kg (72 lb)

Aviso
Aviso para a Sobreposição de Trata-
mento para Qfix kVue One. As cargas
máximas permitidas são:
• Na sobreposição: 183 kg (403 lb)
• Na parte projetada da sobreposi-

ção: 40 kg (88 lb)

INFORMAÇÕES GERAIS
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Símbolo Explicação

A sobreposição poderá sofrer inclinação se for
montada além da linha amarela demarcada.

Aviso
Aviso para a Sobreposição para To-
mografia. A carga máxima permitida
na Sobreposição para Tomografia é
de 195 kg (430 lb).

Aviso
O posicionamento do paciente deve
ser realizado com o ExacTrac Dyna-
mic.

Símbolos
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1.4 Uso do sistema

Indicações de uso

O dispositivo Cranial 4Pi Immobilization é usado para imobilizar as seguintes áreas do paciente:
• Área do crânio
• Área da cabeça e pescoço

A imobilização ocorre em ambientes de tomógrafos e aceleradores lineares.
O dispositivo Cranial 4Pi Immobilization é indicado para qualquer estado clínico em que a
utilização de radioterapia ou radiocirurgia seja adequada para tratamentos de cabeça e pescoço.

Local de uso

O Cranial 4Pi Immobilization deve ser usado em ambientes internos de:
• Aceleradores lineares
• Tomógrafos e radiologia

O dispositivo não deve ser usado em ambientes de RM (Não seguro para RM).

Aviso
O posicionamento do paciente deve ser realizado com o ExacTrac Dynamic.

Perfis de usuários

O grupo de usuários compreende profissionais médicos treinados de hospitais, especialmente
radiologistas (MTRA) (para fixação e posicionamento do paciente) e físicos (para procedimentos
de Controle de Qualidade relacionados ao isocentro do acelerador linear).

Contato direto de peças com o corpo

As peças de hardware sujeitas a contato direto com o corpo foram testadas de acordo com a
norma ISO 10933-1.

Potenciais pacientes

O produto Cranial 4Pi Immobilization deve ser usado em pacientes que apresentem uma
distância mínima de 14 cm entre os ombros e o ponto mais profundo da parte posterior da
cabeça. Antes de iniciar o tratamento, verifique se o dispositivo é adequado para a anatomia do
paciente e se o paciente está suficientemente imobilizado.

Sobreposição Peso máximo do paciente

Sobreposição de Tratamento para Varian &
Elekta 195 kg (430 lb)

Sobreposição de Tratamento para Qfix kVue 150 kg (330 lb)

Sobreposição de Tratamento para Qfix kVue
One 183 kg (403 lb)

Sobreposição para Tomografia 195 kg (430 lb)

Benefícios clínicos

O Cranial 4Pi Immobilization permite a imobilização da área do crânio e da cabeça e pescoço
do paciente durante aquisições de tomografias e tratamentos de radiocirurgia ou radioterapia.

INFORMAÇÕES GERAIS
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Contraindicações

Não existem contraindicações ou efeitos colaterais atribuídos a tratamentos com Cranial 4Pi
Immobilization.

Não seguro para RM

Aviso
As peças de hardware mencionadas neste manuais de usuário são explicitamente
indicadas como não seguras para RM (de acordo com a ASTM F2503-05) e não devem ser
utilizadas em nenhum dispositivo de aquisição de imagens que não seja especificamente
declarado como compatível. Esta restrição também se aplica a dispositivos e peças não
metálicos.

Cuidados no manuseio

O Cranial 4Pi Immobilization não contém peças que precisem de procedimentos de reparo,
calibração ou manutenção executados pelo usuário.

Aviso
Os componentes de hardware e os dispositivos acessórios descritos possuem 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 e os dispositivos acessórios de hardware caso
apresentem qualquer sinal de empenamento ou dano ou se alguma das peças estiver
solta. A funcionalidade do equipamento deve ser verificada e testada antes de cada
tratamento.

Aviso
Não utilize os componentes de hardware se alguma peça estiver solta ou não puder ser
montada de forma adequada.

Sem modificação

Aviso
Nenhuma modificação no equipamento é permitida.

Uso do sistema
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1.5 Compatibilidade com dispositivos médicos

Software médico compatível da Brainlab

O Cranial 4Pi Immobilization é compatível com:

Software médico da Brainlab

ExacTrac Dynamic (todas as versões)

Dispositivos médicos compatíveis de terceiros

O SRS 4Pi CT Immobilization Overlay com furação de acoplamento Varian é compatível com:

Dispositivo médico Comentário

Tampo de mesa de tomografia Varian
Tampo de mesa de tomografia de terceiros, produ-
zido/certificado pela Varian Oncology Systems, CA,
EUA

O SRS 4Pi CT Immobilization Overlay com furação de acoplamento Elekta é compatível com:

Dispositivo médico Comentário

Tampo de Mesa de Tomografia Elekta
Tampo de mesa de tomografia de terceiros, produ-
zido/certificado pela Medical Intelligence, Schwab-
münchen, Alemanha

O SRS 4Pi CT Immobilization Overlay com furação de acoplamento Universais é compatível
com:

Dispositivo médico Comentário

Mesa de Tomografia com Tampo Reto

Mesa de tomografia com tampo reto (sem superfí-
cie em formato de berço):
• A largura da prancha deve ter entre 530 e 550

mm
• A diferença mínima de altura entre a superfície

do tampo da mesa móvel de tomografia e a tam-
pa fixa acima da base da tomografia deve ser de
pelo menos 19 mm, para permitir movimentação
livre durante a preparação

O SRS 4Pi Treatment Immobilization Overlay Varian IGRT é compatível com:

Dispositivo médico Comentário

Tampo de Mesa para IGRT Varian Tampo de mesa de terceiros, produzido pela Va-
rian Oncology Systems, CA, EUA

O SRS 4Pi Treatment Immobilization Overlay Qfix kVue é compatível com:

Dispositivo médico Comentário

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

Tampo de mesa de terceiros para substituição,
produzido pela Qfix Systems, PA, EUATampo de Mesa Qfix kVue compatível com

Calypso (RT-4551KVCL-M e
RT-4551KVCL-V) com:
Introdutor Curto kVue (RT-4551KV2)

INFORMAÇÕES GERAIS
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Dispositivo médico Comentário

Tampo de Mesa Qfix kVue One
(RT-4551KVP) com:
Introdutor Curto kVue (RT-4551KV2)

O SRS 4Pi Treatment Immobilization Overlay Elekta iBeam evo é compatível com:

Dispositivo médico Comentário

Tampo de Mesa Elekta iBeam evo Tampo de mesa de terceiros, produzido pela Medi-
cal Intelligence, Schwabmünchen, Alemanha

Tampo de Mesa para Radioterapia Hexa-
POD evo

Tampo de mesa de terceiros, produzido pela Medi-
cal Intelligence, Schwabmünchen, Alemanha

Dispositivos de outros fabricantes

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

Compatibilidade com dispositivos médicos
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1.6 Treinamento e documentação

Treinamento Brainlab

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

Suporte supervisionado

Antes de usar o sistema para procedimentos cirúrgicos em que a navegação auxiliada por
computador seja considerada crítica, execute um número suficiente de procedimentos completos
com a presença de um representante da Brainlab.

Responsabilidade

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

Leitura dos manuais de usuário

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

Manuais de usuário disponíveis

Manual do Usuário Índice

Manual do Usuário de Hard-
ware Informações detalhadas sobre hardware de radioterapia.

INFORMAÇÕES GERAIS
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Treinamento e documentação
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2 COMPONENTES
2.1 Visão geral do sistema

Informações gerais

O dispositivo Cranial 4Pi Immobilization é utilizado para fixar e reposicionar a cabeça e o
pescoço do paciente em ambientes de tomógrafos e aceleradores lineares.

Componentes do sistema

① ②

③

④

Figura 1  

COMPONENTES
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Nº Componente Função

① Sobreposição

Fixa o sistema de máscara no local. Duas sobreposições es-
tão disponíveis:
• SRS 4Pi CT Immobilization Overlay: utilizada durante

aquisições de tomografias.
• SRS 4Pi Treatment Immobilization Overlay: utilizada du-

rante tratamentos em aceleradores lineares. Esta sobrepo-
sição é utilizada com diferentes furações de acoplamento/
suportes consistentes com tampos de mesa, incluindo:
- SRS 4Pi Treatment Immobilization Overlay Varian

IGRT
- SRS 4Pi Treatment Immobilization Overlay Elekta

iBeam evo
- SRS 4Pi Treatment Immobilization Overlay Qfix kVue

② Máscaras

Utilizadas para fixar o paciente. Três máscaras estão disponí-
veis:
• Cranial 4Pi Stereotactic Mask
• Cranial 4Pi Open Face Mask
• Cranial 4Pi Basic Mask

③ Almofadas de cabeça

Oferecem apoio para a parte posterior da cabeça e do pesco-
ço do paciente. Três almofadas estão disponíveis, permitindo
diferentes posições da cabeça e do pescoço do paciente:
• SRS 4Pi Headrest Cushion 1 Standard
• SRS 4Pi Headrest Cushion 2 Open Face
• SRS 4Pi Headrest Cushion 3 Head and Neck

④ Base para apoio de cabe-
ça

Mantém a almofada de apoio da cabeça na posição correta.
Duas bases para apoio de cabeça estão disponíveis, permi-
tindo diferentes posições da cabeça do paciente:
• SRS 4Pi Headrest Shell A, Standard
• SRS 4Pi Headrest Shell B, Low Neck

⑤ Ponteiro de Alvo Consulte as informações apresentadas a seguir.

Aviso
Sempre utilize a mesma configuração de hardware (base para apoio de cabeça, almofada
de cabeça e conjunto de máscaras) para a aquisição de tomografias e para o tratamento.

Visão geral do sistema
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Ponteiro de Alvo

⑤

Figura 2  

Você pode utilizar o SRS 4Pi Target Pointer para Controle de Qualidade do isocentro do
Acelerador Linear.

Links relacionados

Sobreposições para tratamento na página 22
Bases para apoio de cabeça e almofadas na página 32
Máscaras na página 45
SRS 4Pi Target Pointer na página 69

COMPONENTES

Manual do Usuário de Hardware Rev. 1.0 Cranial 4Pi Immobilization 19



2.2 Sobreposição para Tomografia

Informações gerais

Aviso
Em caso de mudança no tampo de mesa de tomografia, você deverá entrar em contato
com a Brainlab para garantir que o hardware da Brainlab permaneça compatível.

SRS 4Pi CT Immobilization Overlay

①

Figura 3  

Esta sobreposição é utilizada para fixar a máscara durante aquisições de tomografias. Você deve
montar a sobreposição sobre a mesa de tomografia para realizar uma aquisição de tomografia.
A SRS 4Pi CT Immobilization Overlay é fornecida com quatro suportes ① para garantir o
alinhamento com a mesa de tomografia. A sobreposição é compatível com as furações de
acoplamento específicas do tampo de mesa, se disponíveis.

Aviso
A Sobreposição para Tomografia deve ser projetada além da extremidade do tampo de
mesa de tomografia.

Aviso
A carga máxima permitida na Sobreposição para Tomografia é de 195 kg (430 lb).

Links relacionados

Compatibilidade com dispositivos médicos na página 13

Como acoplar a SRS 4Pi CT Immobilization Overlay

Aviso
Antes de imobilizar o paciente, certifique-se de que a Sobreposição para Tomografia esteja
rigidamente fixada no tampo de mesa de tomografia.

Sobreposição para Tomografia
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Etapa

1. Coloque a SRS 4Pi CT Immobilization Overlay na mesa de tomografia. Certifique-se de
que os suportes estejam engatados na mesa.

2. Verifique se a sobreposição está alinhada ao eixo longitudinal da mesa.

COMPONENTES
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2.3 Sobreposições para tratamento

Informações gerais

Aviso
Em caso de mudança no tampo de mesa de tratamento, você deverá entrar em contato
com a Brainlab para garantir que o hardware da Brainlab permaneça compatível.

Aviso
O posicionamento do paciente deve ser realizado com o ExacTrac Dynamic.

SRS 4Pi Treatment Immobilization Overlay

Esta sobreposição é utilizada para fixar a máscara durante tratamentos com aceleradores
lineares. A sobreposição deve ser montada no tampo de mesa do Acelerador Linear.
Configurações de mesas de tratamento estão disponíveis para:
• Varian IGRT
• Elekta iBeam evo
• Qfix kVue
• Qfix kVue One

A sobreposição é fornecida com três suportes de acoplamento que alinham a sobreposição às
furações de acoplamento do tampo de mesa de tratamento e com uma trava ① que evita o
tombamento da sobreposição projetada.

Aviso
Não estenda a peça projetada além da linha demarcada na sobreposição ao posicioná-la
no tampo de mesa do Acelerador Linear.

Aviso
Não se sente nem se apoie na parte projetada da sobreposição.

Dose através da sobreposição

Aviso
O tratamento realizado com uma sobreposição pode aumentar a dose na superfície da
pele. A dose na superfície da pele irá variar, dependendo da energia do feixe e da
prescrição no plano do tratamento. Antes de realizar o tratamento utilizando a
sobreposição, assegure que os níveis de dose na superfície da pele estejam dentro de
limites seguros. Níveis de dose fora dos limites seguros podem resultar em ferimentos no
paciente.

Aviso
A irradiação através da sobreposição cria uma atenuação da dosagem, o que talvez não
tenha sido considerado durante o planejamento do tratamento. A atenuação da irradiação
varia em função da energia do feixe e do ângulo de entrada do feixe através da
sobreposição.

Links relacionados

Compatibilidade com dispositivos médicos na página 13

Sobreposições para tratamento
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2.3.1 SRS 4Pi Treatment Immobilization Overlay Varian IGRT

Componente

①

Figura 4  

Nº Componente

① Trava

Aviso
Quando a sobreposição é usada para Varian IGRT, as cargas máximas permitidas são
indicadas a seguir:
• Na Sobreposição: 195 kg (430 lb)
• Na parte projetada da sobreposição: 43 kg (95 lb)

Como acoplar a SRS 4Pi Treatment Immobilization Overlay Varian IGRT

Aviso
Antes de imobilizar o paciente, certifique-se de que a sobreposição esteja rigidamente
acoplada ao tampo de mesa.

Etapa

1. Abra a trava integrada, movendo o botão deslizante cinza para a posição destravada e
girando a trava para fora.

COMPONENTES
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Etapa

2. Coloque a sobreposição no tampo de mesa. Incline a sobreposição até que os suportes
de acoplamento localizados em um dos lados da sobreposição se engatem na furação de
acoplamento localizada no tampo de mesa.

3. Certifique-se de que a sobreposição não seja estendida além da linha amarela ①.

①

A sobreposição poderá sofrer inclinação se for montada além da linha amarela demarca-
da.

SRS 4Pi Treatment Immobilization Overlay Varian IGRT
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Etapa

4. Feche a trava integrada, empurrando-a para dentro. Certifique-se de que a protuberância
da trava se encaixe sob a mesa.
Mova o botão deslizante cinza para a posição travada. Assegure que o indicador verme-
lho ① esteja na posição travada.

①

5. Verifique se a sobreposição está alinhada ao eixo longitudinal do tampo de mesa.

COMPONENTES
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2.3.2 SRS 4Pi Treatment Immobilization Overlay Elekta iBeam evo

Componente

①

Figura 5  

Nº Componente

① Trava

Aviso
Quando a sobreposição é usada para Elekta iBeam evo, as cargas máximas permitidas são
indicadas a seguir:
• Na sobreposição: 195 kg (430 lb)
• Na parte projetada da sobreposição: 43 kg (95 lb)

Como acoplar a SRS 4Pi Treatment Immobilization Overlay Elekta iBeam evo

Aviso
Antes de imobilizar o paciente, certifique-se de que a sobreposição esteja rigidamente
acoplada ao tampo de mesa.

Etapa

1. Abra a trava integrada, movendo o botão deslizante cinza para a posição destravada e
girando a trava para fora.

SRS 4Pi Treatment Immobilization Overlay Elekta iBeam evo
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Etapa

2. Coloque a sobreposição no tampo de mesa. Permita que os suportes de acoplamento lo-
calizados na sobreposição se engatem totalmente na furação de acoplamento localizada
no tampo de mesa.

3. Certifique-se de que a sobreposição não seja estendida além da linha amarela ①.

①

A sobreposição poderá sofrer inclinação se for montada além da linha amarela demarca-
da.

COMPONENTES
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Etapa

4. Feche a trava integrada, empurrando-a para dentro. Certifique-se de que a protuberância
da trava se encaixe sob a mesa.
Mova o botão deslizante cinza para a posição travada. Assegure que o indicador verme-
lho ① esteja na posição travada.

①

5. Verifique se a sobreposição está alinhada ao eixo longitudinal do tampo de mesa.

SRS 4Pi Treatment Immobilization Overlay Elekta iBeam evo
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2.3.3 SRS 4Pi Treatment Immobilization Overlay Qfix kVue

Componente

①

Figura 6  

Nº Componente

① Trava

Aviso
Quando a sobreposição é usada para Qfix kVue, as cargas máximas permitidas são
indicadas a seguir:
• Na Sobreposição: 150 kg (330 lb)
• Na parte projetada da sobreposição: 33 kg (72 lb)

Aviso
Quando a sobreposição é usada para Qfix kVue One, as cargas máximas permitidas são
indicadas a seguir:
• Na sobreposição: 183 kg (403 lb)
• Na parte projetada da sobreposição: 40 kg (88 lb)

Como acoplar a SRS 4Pi Treatment Immobilization Overlay Qfix kVue

Aviso
Antes de imobilizar o paciente, certifique-se de que a sobreposição esteja rigidamente
acoplada ao tampo de mesa.

COMPONENTES
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Etapa

1. Abra a trava integrada, movendo o botão deslizante cinza para a posição destravada e
girando a trava para fora.

2. Coloque a sobreposição no tampo de mesa. Permita que os suportes de acoplamento lo-
calizados na sobreposição se engatem totalmente na furação de acoplamento localizada
no tampo de mesa.

SRS 4Pi Treatment Immobilization Overlay Qfix kVue
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Etapa

3. Certifique-se de que a sobreposição não seja estendida além da linha amarela ①.

①

A sobreposição poderá sofrer inclinação se for montada além da linha amarela demarca-
da.

4. Feche a trava integrada, empurrando-a para dentro. Certifique-se de que a protuberância
da trava se encaixe sob a mesa.
Mova o botão deslizante cinza para a posição travada. Assegure que o indicador verme-
lho ① esteja na posição travada.

①

5. Verifique se a sobreposição está alinhada ao eixo longitudinal do tampo de mesa.

COMPONENTES
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2.4 Bases para apoio de cabeça e almofadas

Informações gerais

Para apoiar a cabeça e o pescoço do paciente durante a aquisição de tomografia e o tratamento,
você deve ajustar uma base para apoio de cabeça na sobreposição apropriada e usar essa base
para segurar uma almofada de cabeça.

Aviso
A mesma combinação de base para apoio de cabeça e almofada deve ser usada na
aquisição de tomografia e no tratamento.

Base para apoio de cabeça

 

①

Figura 7  

Nº Componente

① Base para apoio de cabeça e almofada ajustados na sobreposição

Bases para apoio de cabeça e almofadas
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Bases para apoio de cabeça disponíveis

Figura 8  

Base para apoio de cabeça Descrição

SRS 4Pi Headrest Shell A, Standard

Esta é a base para apoio de cabeça para uso
padrão. Possíveis restrições relacionadas ao
intervalo de percurso da mesa devem ser con-
sideradas.

SRS 4Pi Headrest Shell B, Low Neck

Esta base para apoio de cabeça proporciona
maior conforto para determinados tipos de
anatomia de pacientes, como pacientes com
pescoço curto.

Conjunto de SRS 4Pi Headrest Cushion

Figura 9  

A almofada removível para cabeça é inserida no apoio de cabeça da mesa, sob a cabeça do
paciente. Três almofadas para cabeça estão disponíveis:

Almofada Descrição

SRS 4Pi Headrest Cushion 1 Standard Esta almofada proporciona uma posição neutra
da cabeça.

COMPONENTES
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Almofada Descrição

SRS 4Pi Headrest Cushion 2 Open Face Esta almofada pode ser usada apenas com a
Cranial 4Pi Open Face Mask.

SRS 4Pi Headrest Cushion 3 Head and Neck

Esta almofada pode ser usada com todas as
máscaras 4Pi e inclina a cabeça do paciente
para trás para tratamentos de cabeça e pesco-
ço.

Como fixar apoios de cabeça e almofadas

Siga este procedimento para fixar uma das seguintes bases para apoio de cabeça:
• SRS 4Pi Headrest Shell A, Standard
• SRS 4Pi Headrest Shell B, Low Neck

a uma das seguintes sobreposições:
• SRS 4Pi CT Immobilization Overlay
• SRS 4Pi Treatment Immobilization Overlay

Quando a base para apoio de cabeça estiver na posição, coloque uma almofada para apoio de
cabeça.

Etapa

1. Coloque a base para apoio de cabeça na sobreposição e posicione-a nos suportes do
apoio de cabeça (três de cada lado).

2. Coloque a almofada para apoio de cabeça na base para apoio de cabeça.
A almofada e o apoio de cabeça possuem duas tiras de velcro que mantêm a almofada
presa.

Bases para apoio de cabeça e almofadas
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Como remover o apoio de cabeça e a almofada

Siga este procedimento para remover uma das seguintes bases para apoio de cabeça:
• SRS 4Pi Headrest Shell A, Standard
• SRS 4Pi Headrest Shell B, Low Neck

de uma das seguintes sobreposições:
• SRS 4Pi CT Immobilization Overlay
• SRS 4Pi Treatment Immobilization Overlay

Etapa

1. Para remover a almofada da base para apoio de cabeça, solte as tiras de velcro.

2. Para remover a base para apoio de cabeça, primeiro gire a extremidade do pescoço para
cima e para fora dos suportes e depois levante a extremidade da cabeça para desenga-
tá-la completamente.

COMPONENTES
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Bases para apoio de cabeça e almofadas
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3 PROPRIEDADES
DOSIMÉTRICAS

3.1 Propriedades dosimétricas

Propriedades dosimétricas de sobreposições

As propriedades dosimétricas da SRS 4Pi Treatment Immobilization Overlay e da SRS 4Pi CT
Immobilization Overlay indicadas a seguir foram determinadas pela simulação Monte Carlo e
confirmadas por meio de medição clínica.

6 MV 15 MV

Atenuação 2,1% 1,3%

Equivalente de água 5,5 ± 0,5 mm 5,5 ± 0,5 mm

Dose para superfície relativa à Dmax ~90% ~70%

Propriedades dosimétricas da Base para Apoio de Cabeça com Almofada

As propriedades dosimétricas da SRS 4Pi Headrest Shell com a SRS 4Pi Headrest Cushion
indicadas a seguir foram determinadas pela simulação Monte Carlo.

6 MV 15 MV

Equivalente de água 1,5 ± 0,5 mm 1,5 ± 0,5 mm

Dose para superfície relativa à Dmax ~70% ~50%

Propriedades dosimétricas de máscaras Cranial 4Pi

As propriedades dosimétricas das máscaras Cranial 4Pi indicadas a seguir foram determinadas
por meio de medição clínica.

Máscara traseira
1 camada
2,4 mm com per-
furação máxima

Máscara superi-
or
1 camada
1,6 mm com per-
furação máxima

Máscara superi-
or
1 camada
2,0 mm com per-
furação máxima

Máscara superi-
or
1 camada
2,0 mm com per-
furação máxima

Acúmulo na pele
(mm H20) equiv.
±0,1 mm

2,3 mm ± 0,1 mm 1,7 mm ± 0,1 mm 1,7 mm ± 0,1 mm 2,6 mm ± 0,1 mm

PROPRIEDADES DOSIMÉTRICAS
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Design

A SRS 4Pi Treatment Immobilization Overlay e a SRS 4Pi CT Immobilization Overlay da
Brainlab foram desenvolvidas como uma sobreposição combinada de fibra de carbono,
respectivamente para mesas de tratamento ou mesas de tomografia.
Esse design de sobreposição combinada provoca uma atenuação de dose mais elevada em
comparação, por exemplo, com as 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 aumentada 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 do feixe e do ângulo de entrada do
feixe através da sobreposição.
O aumento da acumulação 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 modelo que consiste em camadas de material de sobreposição e água. A
sobreposição tem 2,3 cm de espessura e consiste em duas camadas externas de fibra de
carbono com uma camada central de espuma plástica. Três curvas são plotadas em cada figura.
A linha tracejada representa a dose de profundidade para um determinado número de unidades
monitoras no modelo irradiado através da sobreposição. A linha sólida é calculada no modelo
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. A linha
pontilhada de profundidade/dose representa o equivalente em água da sobreposição/apoio de
cabeça e, portanto, essa linha se sobreporá à linha tracejada ao sair da sobreposição/apoio de
cabeça. 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 da água (paciente). Isso ocorre porque a
dose é depositada por elétrons secundários e não pelos fótons primários. O número de elétrons
na superfície é pequeno, resultando em uma dose baixa. O número de elétrons em uma
profundidade maior do modelo aumenta, levando a um incremento de deposição de energia e em
aumento da dose. O 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 quando 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, resultando em altas doses já na superfície.
De modo geral, para excluir quaisquer efeitos colaterais na pele, evite tratar pacientes através da
sobreposição. Se isso não for possível, considere 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.

Propriedades dosimétricas
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Propriedades da dose na sobreposição para um feixe de fótons de 6 MV

①

②

③

④

Figura 10  

Nº Componente

① Profundidade (mm)

② Dose [%]

③ Dose em profundidade, 6 MV, Tamanho do campo: 100 x 100 mm2

④
Sem prancha
SRS 4Pi
5 mm água

PROPRIEDADES DOSIMÉTRICAS
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Propriedades da dose na sobreposição para um feixe de fótons de 15 MV

①

②

③

④

Figura 11  

Nº Componente

① Profundidade (mm)

② Dose [%]

③ Dose em profundidade, 15 MV, Tamanho do campo: 100 x 100 mm2

④
Sem prancha
SRS 4Pi
5,5 mm água

Propriedades dosimétricas
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Propriedades da dose na base para apoio de cabeça com almofada para um feixe de fótons de 6 MV

①

②

③

④

Figura 12  

Nº Componente

① Profundidade (mm)

② Dose [%]

③ Dose em profundidade, 6 MV, Tamanho do campo: 100 x 100 mm2

④
Sem apoio de cabeça
Apoio de cabeça
1,5 mm água

PROPRIEDADES DOSIMÉTRICAS
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Propriedades da dose na base para apoio de cabeça com almofada para um feixe de fótons de 15 MV

①

②

③

④

Figura 13  

Nº Componente

① Profundidade (mm)

② Dose [%]

③ Dose em profundidade, 15 MV, Tamanho do campo: 100 x 100 mm2

④
Sem apoio de cabeça
Apoio de cabeça
1,5 mm água

Propriedades dosimétricas
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Áreas de maior densidade

Figura 14  

As áreas da sobreposição com maior densidade e atenuação de dose > 5% são mostradas no
diagrama acima.

Aviso
Para campos estáticos, evite realizar o tratamento através de áreas da sobreposição que
apresentem densidade maior que os valores mostrados acima.

PROPRIEDADES DOSIMÉTRICAS
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Propriedades dosimétricas
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4 MONTAGEM DE
MÁSCARAS

4.1 Máscaras

Máscaras disponíveis

A máscara é usada para segurar a cabeça e o pescoço do paciente na posição durante a
aquisição de tomografias e o tratamento no acelerador linear. A máscara é fixada diretamente na
sobreposição. Você deve usar a mesma máscara para a aquisição de tomografia e para o
tratamento. Este capítulo descreve as seguintes máscaras:
• Cranial 4Pi Stereotactic Mask
• Cranial 4Pi Open Face Mask
• Cranial 4Pi Basic Mask

OBSERVAÇÃO: as máscaras devem ser usadas exclusivamente por um único paciente. 

Cranial 4Pi Stereotactic Mask

Figura 15  

MONTAGEM DE MÁSCARAS
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A Cranial 4Pi Stereotactic Mask proporciona a fixação mais rígida para tratamentos de
radiocirurgia estereotática e radioterapia estereotática.

①

②

③④

⑤

Figura 16  

Nº Componente

① Camada superior

② Camada intermediária

③ Camada traseira

④ Grânulos

⑤ Folha de malha

Máscaras
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Cranial 4Pi Open Face Mask

Figura 17  

A Cranial 4Pi Open Face Mask proporciona um menor nível de rigidez e é adequada para
tratamentos de face aberta usando a câmera térmica.

①

②

Figura 18  

Nº Componente

① Camada superior

MONTAGEM DE MÁSCARAS
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Nº Componente

② Camada traseira

Cranial 4Pi Basic Mask

Figura 19  

A Cranial 4Pi Basic Mask proporciona um menor nível de rigidez.

Figura 20  

Links relacionados

Uso de máscaras na página 50
Modelagem da Cranial 4Pi Stereotactic Mask na página 53
Modelagem da Cranial 4Pi Open Face Mask na página 61

Máscaras
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Modelagem da Cranial 4Pi Basic Mask na página 65

MONTAGEM DE MÁSCARAS
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4.1.1 Uso de máscaras

Fixação e remoção de máscaras

Para fixar a máscara superior rapidamente, aperte as abas centrais ① nos dois lados ao mesmo
tempo e empurre-as para baixo.
Para soltar a máscara superior completamente, aperte as abas centrais ① nos dois lados ao
mesmo tempo e puxe-as para cima.

①

Figura 21  

Ajuste da altura da máscara

A unidade de ajuste de altura ② permite o ajuste da altura da máscara. Você pode ajustar a
máscara em passos de 1 mm, de -2 mm a +2 mm. A altura deve ser ajustada separadamente em
cada lado da máscara.

②

Figura 22  

Durante a modelagem inicial da máscara no paciente, coloque o botão de ajuste de altura no
nível zero (0), para que ele possa ser ajustado para cima ou para baixo posteriormente, se
necessário (por exemplo, devido a uma alteração na fisiologia do paciente durante o tratamento).

Uso de máscaras
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Como reduzir a altura da máscara

Etapa

1. Para reduzir a altura da máscara, trabalhando em um lado de cada vez, aperte as abas
centrais ① e ao mesmo tempo gire o botão ② na direção -.

2. Empurre levemente o trilho da máscara para baixo para manter o contato entre o trilho da
máscara e a unidade de ajuste de altura.

3. Repita esse procedimento no outro lado da máscara.

Como aumentar a altura da máscara

Etapa

1. Para aumentar a altura da máscara, trabalhando em um lado de cada vez, aperte as
abas centrais ① e ao mesmo tempo gire o botão ② na direção +.

2. Empurre levemente o trilho da máscara para baixo para manter o contato entre o trilho da
máscara e a unidade de ajuste de altura.

3. Repita esse procedimento no outro lado da máscara.

Informações sobre segurança

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

Aviso
Cubra eventuais lesões ou feridas na face e na cabeça do paciente com curativos
adequados.

Aviso
O tratamento aplicado através da máscara pode aumentar a dose na superfície da pele. A
dose na superfície da pele irá variar em função da espessura do material da máscara, da
energia do feixe e da prescrição do plano do tratamento. Antes de realizar o tratamento,
assegure que os níveis de dose na superfície da pele estejam dentro de limites seguros.
Níveis de dose fora dos limites seguros podem resultar em ferimentos no paciente.

Aviso
A máscara deve ser usada exclusivamente por um único paciente. Identifique a máscara
com o nome ou o ID do paciente, para evitar confusões.

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

Aviso
Antes de iniciar o tratamento, verifique se o paciente está corretamente imobilizado.

Aviso
Na preparação da máscara, certifique-se de utilizar e registrar a configuração apropriada
da base para apoio de cabeça e da almofada.

MONTAGEM DE MÁSCARAS
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Aviso
Se o paciente não estiver rigidamente fixado na posição correta, tecidos saudáveis e
estruturas fora do alvo podem ser expostos a níveis substanciais de radiação não
intencional.

Armazene a máscara em local seco, com temperatura entre 10 °C (50 °F) e 30 °C (86 °F).

Uso de máscaras
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4.2 Modelagem da Cranial 4Pi Stereotactic Mask

Itens necessários

Os itens indicados a seguir são necessários para a modelagem da Cranial 4Pi Stereotactic
Mask:
• Banho de água aquecido a uma temperatura entre 65 °C e 70 °C (149 °F e 158 °F). Não

exponha o material da máscara a temperaturas mais altas.
• Um pacote de Cranial 4Pi Stereotactic Mask.

Figura 23  

Antes de começar

Cubra o cabelo do paciente com um filme plástico, pois o material pode grudar em superfícies
após a ativação.

Observações sobre segurança

Antes de modelar a máscara no rosto do paciente, verifique a temperatura da máscara
amolecida, para assegurar o conforto do paciente.

Aviso
Se a temperatura da máscara estiver muito alta, podem ocorrer irritações ou queimaduras
na pele do paciente.

Endurecimento da máscara

A duração do processo de endurecimento depende da temperatura e da umidade sob as quais a
máscara foi modelada. 
Sempre aguarde tempo suficiente para que o material endureça completamente, a fim de evitar o
encolhimento da máscara. O material deixa de ser maleável quando fica completamente branco e
opaco. Deixe a máscara endurecer por pelo menos 20 minutos.

MONTAGEM DE MÁSCARAS
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Como limpar a Cranial 4Pi Stereotactic Mask

Para limpar as máscaras, utilize água com sabão ou um desinfetante á base de isopropanol ou
etanol e aplique a solução com um pano macio. Se não estiver seguro quanto ao fluido de
limpeza, não o utilize.
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 use água quente (acima de 30 °C ou 86 °F), detergentes agressivos, limpadores
ultrassônicos etc, para limpar o conjunto de máscaras. A esterilização a vapor destruirá a
mascará.

Como modelar a máscara traseira

Etapa

1. Coloque o botão de ajuste de altura na posição zero (0).

2. Coloque a máscara traseira no banho de água quente por pelo menos três minutos.
OBSERVAÇÃO: não aqueça a máscara por mais de 30 minutos. 

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

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

Modelagem da Cranial 4Pi Stereotactic Mask

54 Manual do Usuário de Hardware Rev. 1.0 Cranial 4Pi Immobilization



Etapa

5. Levante a cabeça do paciente e coloque a máscara traseira sobre os suportes da másca-
ra na sobreposição. Os trilhos da máscara devem ser fixados na sobreposição, um lado
de cada vez. Para cada lado: empurre para baixo as duas extremidades do trilho da más-
cara até que se encaixem completamente.

6. Abaixe a cabeça do paciente sobre a máscara.

A máscara traseira se modela ao formato da almofada do apoio de cabeça enquanto en-
durece.
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Como modelar a máscara intermediária

Etapa

1. Coloque a máscara intermediária no banho de água quente por pelo menos três minutos.
OBSERVAÇÃO: não aqueça a máscara por mais de 30 minutos. 

2. Remova a máscara do banho e agite-a cuidadosamente para eliminar o excesso de
água.

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

4. Alinhe a máscara verticalmente, com o formato de seta da máscara apontado para o
gantry.

5. Começando pelo queixo, gire a máscara no rosto do paciente.

6. Prenda a máscara na sobreposição, engatando o trilho da máscara nos pinos de fixação
de máscara correspondentes da sobreposição.

7. Empurre para baixo os trilhos localizados nos dois lados da máscara até que eles encon-
trem a unidade de ajuste de altura.

8. Prossiga com a modelagem da ponte nasal.
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Como modelar a ponte nasal

Etapa

1. Coloque os grânulos soltos sobre a tela fornecida com a máscara e depois coloque a tela
com os grânulos no banho de água por pelo menos três minutos.
OBSERVAÇÃO: não aqueça os grânulos por mais de 30 minutos. 

2. Remova os grânulos da água e enrole-os em sua mão para criar uma forma em T.
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Etapa

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

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

Como modelar a máscara superior

Etapa

1. Coloque a máscara superior no banho de água quente por pelo menos três minutos.
OBSERVAÇÃO: não aqueça a máscara por mais de 30 minutos. 

2. Remova a máscara do banho de água e agite-a cuidadosamente para eliminar o excesso
de água.

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

4. Coloque a máscara sobre o rosto do paciente, alinhando os orifícios aos olhos do pacien-
te.

5. Encaixe os pinos da máscara superior nos soquetes correspondentes da máscara inter-
mediária e empurre-os para baixo até que se encaixem completamente.
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Etapa

6. Contorne cuidadosamente a máscara no rosto do paciente enquanto o material da más-
cara endurece.

7. Deixe a máscara endurecer por pelo menos 20 minutos.
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4.3 Modelagem da Cranial 4Pi Open Face Mask

Itens necessários

Os itens indicados a seguir são necessários para a modelagem da Cranial 4Pi Open Face Mask:
• Banho de água aquecido a uma temperatura entre 65 °C e 70 °C (149 °F e 158 °F). Não

exponha o material da máscara a temperaturas mais altas.
• Um pacote de Cranial 4Pi Open Face Mask.

Figura 24  

Antes de começar

Certifique-se de utilizar a SRS 4Pi Headrest Cushion 2 Open Face para modelar a Cranial 4Pi
Open Face Mask.
Cubra o cabelo do paciente com um filme plástico, pois o material pode grudar em superfícies
após a ativação.

Observações sobre segurança

Antes de modelar a máscara no rosto do paciente, verifique a temperatura da máscara
amolecida, para assegurar o conforto do paciente.

Aviso
Se a temperatura da máscara estiver muito alta, podem ocorrer irritações ou queimaduras
na pele do paciente.

Endurecimento da máscara

A duração do processo de endurecimento depende da temperatura e da umidade sob as quais a
máscara foi modelada. 
Sempre aguarde tempo suficiente para que o material endureça completamente, a fim de evitar o
encolhimento da máscara. O material deixa de ser maleável quando fica completamente branco e
opaco. Deixe a máscara endurecer por pelo menos 15 minutos.
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Como limpar a Cranial 4Pi Open Face Mask

Para limpar as máscaras, utilize água com sabão ou um desinfetante á base de isopropanol ou
etanol e aplique a solução com um pano macio. Se não estiver seguro quanto ao fluido de
limpeza, não o utilize.
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 use água quente (acima de 30 °C ou 86 °F), detergentes agressivos, limpadores
ultrassônicos etc, para limpar o conjunto de máscaras. A esterilização a vapor destruirá a
mascará.

Como modelar a máscara traseira

Etapa

1. Coloque o botão de ajuste de altura na posição zero (0).

2. Coloque a máscara traseira no banho de água quente por pelo menos três minutos.
OBSERVAÇÃO: não aqueça a máscara por mais de 30 minutos. 

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

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

5. Levante a cabeça do paciente e coloque a máscara traseira sobre os suportes da másca-
ra na sobreposição. Os trilhos da máscara devem ser fixados na sobreposição, um lado
de cada vez. Para cada lado: empurre para baixo as duas extremidades do trilho da más-
cara até que se encaixem completamente.

6. Abaixe a cabeça do paciente sobre a máscara.

A máscara traseira se modela ao formato da almofada do apoio de cabeça enquanto en-
durece.

Como modelar a Cranial 4Pi Open Face Mask

Etapa

1. Coloque a máscara de face aberta no banho de água quente por pelo menos três minu-
tos.
OBSERVAÇÃO: não aqueça a máscara por mais de 30 minutos. 

2. Remova a máscara do banho e agite-a cuidadosamente para eliminar o excesso de
água.

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

4. Alinhe a máscara verticalmente, com o formato de seta da máscara apontado para o
gantry.
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Etapa

5. Começando pelo queixo, gire a máscara no rosto do paciente.

6. Prenda a máscara na sobreposição, engatando o trilho da máscara nos pinos de fixação
de máscara correspondentes da sobreposição.

7. Empurre para baixo os trilhos localizados nos dois lados da máscara até que eles encon-
trem a unidade de ajuste de altura.

8. Contorne cuidadosamente a máscara no rosto do paciente enquanto o material da más-
cara endurece.

9. Deixe a máscara endurecer por pelo menos 15 minutos.
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4.4 Modelagem da Cranial 4Pi Basic Mask

Itens necessários

Os itens indicados a seguir são necessários para a modelagem da Cranial 4Pi Basic Mask:
• Banho de água aquecido a uma temperatura entre 65 °C e 70 °C (149 °F e 158 °F). Não

exponha o material da máscara a temperaturas mais altas.
• Um pacote de Cranial 4Pi Basic Mask.

Figura 25  

Antes de começar

Cubra o cabelo do paciente com um filme plástico, pois o material pode grudar em superfícies
após a ativação.

Observações sobre segurança

Antes de modelar a máscara no rosto do paciente, verifique a temperatura da máscara
amolecida, para assegurar o conforto do paciente.

Aviso
Se a temperatura da máscara estiver muito alta, podem ocorrer irritações ou queimaduras
na pele do paciente.

Endurecimento da máscara

A duração do processo de endurecimento depende da temperatura e da umidade sob as quais a
máscara foi modelada. 
Sempre aguarde tempo suficiente para que o material endureça completamente, a fim de evitar o
encolhimento da máscara. O material deixa de ser maleável quando fica completamente branco e
opaco. Deixe a máscara endurecer por pelo menos 15 minutos.
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Como limpar a Cranial 4Pi Basic Mask

Para limpar as máscaras, utilize água com sabão ou um desinfetante á base de isopropanol ou
etanol e aplique a solução com um pano macio. Se não estiver seguro quanto ao fluido de
limpeza, não o utilize.
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 use água quente (acima de 30 °C ou 86 °F), detergentes agressivos, limpadores
ultrassônicos etc, para limpar o conjunto de máscaras. A esterilização a vapor destruirá a
mascará.

Como modelar a Cranial 4Pi Basic Mask

Etapa

1. Coloque o botão de ajuste de altura na posição zero (0).

2. Coloque a máscara no banho de água por pelo menos três minutos.
OBSERVAÇÃO: não aqueça a máscara por mais de 30 minutos. 

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

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

5. Alinhe a máscara verticalmente, com a parte superior da máscara apontada para o gan-
try.

Modelagem da Cranial 4Pi Basic Mask

66 Manual do Usuário de Hardware Rev. 1.0 Cranial 4Pi Immobilization



Etapa

6. Começando pelo queixo, gire a máscara no rosto do paciente. Alinhe os orifícios da más-
cara aos olhos do paciente.

7. Prenda a máscara na sobreposição, engatando o trilho da máscara nos pinos de fixação
de máscara correspondentes da sobreposição.

8. Empurre para baixo os trilhos localizados nos dois lados da máscara até que eles encon-
trem a unidade de ajuste de altura.

9. Contorne cuidadosamente a máscara no rosto do paciente enquanto o material da más-
cara endurece. Procure modelar a área em torno do nariz o mais próximo possível do
rosto.
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Etapa

10. Deixe a máscara endurecer por pelo menos 15 minutos.
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5 CONTROLE DE
QUALIDADE

5.1 SRS 4Pi Target Pointer

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 de um teste de controle de qualidade Winston Lutz usando o
SRS 4Pi Target Pointer. Esse dispositivo de alta precisão possibilita a realização de verificações
de controle de qualidade usando um ponteiro de alvo com esfera embutida.
A localização da esfera do Target Pointer coincide com a cruz da capa. A esfera de tungstênio
tem um diâmetro de 5 mm. A tampa é produzida com poli(éter-éter-cetona) (PEEK - polyether
ether ketone).

SRS 4Pi Target Pointer

Figura 26  
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Como montar o SRS 4Pi Target Pointer

Etapa

1. Pressione simultaneamente as alavancas com molas nos dois lados do dispositivo.

2. Mantendo os botões pressionados, alinhe o SRS 4Pi Target Pointer sobre o anel de ca-
beça e empurre para baixo completamente. Deslize o conjunto na direção caudal até fa-
zer contato com os pinos de fixação da máscara e solte as alavancas com mola.

①

②

④

③

3. Use os movimentos de translação da mesa para colocar o ponteiro próximo do isocentro,
conforme definido pelos lasers da sala.

4. Ajuste o ângulo de inclinação do ponteiro, girando o parafuso de ajuste de inclinação ①.

5. A cruz do ponteiro de alvo pode ser alinhada aos lasers da sala. Para fazer isso, realize
um ajuste fino dos três trilhos ortogonais usando os três parafusos de ajuste.
②: longitudinal
③: lateral
④: vertical

SRS 4Pi Target Pointer
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6 LIMPEZA E DESINFECÇÃO
6.1 Limpeza das sobreposições e dos

componentes

Informações gerais

Este capítulo contém instruções de limpeza para:
• SRS 4Pi CT Immobilization Overlay
• SRS 4Pi Treatment Immobilization Overlay
• SRS 4Pi Headrest Shell
• SRS 4Pi Headrest Cushion

Como limpar

Etapa

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

2. Utilize um pano seco para secar a superfície.
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6.2 Desinfecção

Desinfetantes testados

Veja a seguir os desinfetantes testados. Para obter informações sobre o tempo de contato,
consulte a documentação do fabricante.

Aviso
Utilize apenas os desinfetantes indicados a seguir.

Desinfetante Ingredientes Concentra-
ção

Fabricante

Mikrozid AF Liquid Álcool 50%, 60%

Schülke & Mayr
GmbH
Norderstedt, Ale-
manha

Incidin Plus 2% Alquilamina 0,7% (em so-
lução a 2%)

Ecolab Deutsch-
land GmbH
Monheim, Alema-
nha

perform Oxigênio ativo 1,35% (em so-
lução a 3%)

Schülke & Mayr
GmbH
Norderstedt, Ale-
manha

Antiseptica Combi - di-
sinfection of surfaces

Aldeído 1% (em solu-
ção a 4%)

ANTISEPTICA Dr
Hans-Joachim
GmbH
Pulheim, AlemanhaCloreto 0,4% (em so-

lução a 4%)

OBSERVAÇÃO: desinfetantes que contêm aldeído e amina podem causar descoloração quando
usados na mesma superfície. 

Aviso
Nunca utilize agentes de limpeza corrosivos, solventes ou detergentes abrasivos em
procedimentos de limpeza e desinfecção. se não estiver seguro sobre as propriedades de
um agente de limpeza ou desinfecção, não o utilize.

Desinfecção

72 Manual do Usuário de Hardware Rev. 1.0 Cranial 4Pi Immobilization



ÍNDICE REMISSIVO
A

Almofada.................................................................................... 32
Apoio de cabeça.........................................................................32
Atenuação.................................................................................. 37

D
Desinfetantes............................................................................. 72
Dose........................................................................................... 37

E
Endurecimento da máscara............................................. 53,61,65
Equivalência em água................................................................ 37
Etiqueta CE.................................................................................. 6

L
Limpeza da máscara........................................................ 54,62,66

M
Máscara básica.......................................................................... 65
Máscara de face aberta.........................................................61,63
Máscara estereotática................................................................ 53
Máscara intermediária................................................................56
Máscara simples........................................................................ 66
Máscara superior........................................................................59
Máscara traseira....................................................................54,62

N
Números de suporte.....................................................................5

P
Ponte nasal................................................................................ 57
Preparação.......................................................................53,61,65

S
Simulação Monte Carlo.............................................................. 37
Sobreposição para Tomografia.................................................. 20
Sobreposições para tratamento................................................. 22

ÍNDICE REMISSIVO

Manual do Usuário de Hardware Rev. 1.0 Cranial 4Pi Immobilization 73







brainlab.com

Art. Nº: 60919-76BP

*60919-76BP*


	ÍNDICE
	1 INFORMAÇÕES GERAIS
	1.1 Dados para contato
	1.2 Informações legais
	1.3 Símbolos
	1.4 Uso do sistema
	1.5 Compatibilidade com dispositivos médicos
	1.6 Treinamento e documentação

	2 COMPONENTES
	2.1 Visão geral do sistema
	2.2 Sobreposição para Tomografia
	2.3 Sobreposições para tratamento
	2.3.1 SRS 4Pi Treatment Immobilization Overlay Varian IGRT
	2.3.2 SRS 4Pi Treatment Immobilization Overlay Elekta iBeam evo
	2.3.3 SRS 4Pi Treatment Immobilization Overlay Qfix kVue

	2.4 Bases para apoio de cabeça e almofadas

	3 PROPRIEDADES DOSIMÉTRICAS
	3.1 Propriedades dosimétricas

	4 MONTAGEM DE MÁSCARAS
	4.1 Máscaras
	4.1.1 Uso de máscaras

	4.2 Modelagem da Cranial 4Pi Stereotactic Mask
	4.3 Modelagem da Cranial 4Pi Open Face Mask
	4.4 Modelagem da Cranial 4Pi Basic Mask

	5 CONTROLE DE QUALIDADE
	5.1 SRS 4Pi Target Pointer

	6 LIMPEZA E DESINFECÇÃO
	6.1 Limpeza das sobreposições e dos componentes
	6.2 Desinfecção

	ÍNDICE REMISSIVO

