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Você tem alguma observação sobre este 
Manual do usuário? 0

A sua opinião é muito importante para nós! 0

Temos nos empenhado para melhorar continuamente a documentação de 
nossos produtos. Por este motivo, gostaríamos de lhe dar a oportunidade de 
nos enviar comentários sobre seus pedidos, sugestões e críticas com relação 
a este Manual do usuário.

 Para envio da resposta por fax, use o seguinte número:
+49 9131/84-2378 

 Se você preferir notificação por e-mail, envie seu feedback para:
sp_ga.med@siemens.com

Ao entrar em contato conosco, indique o número de impressão completo 
mostrado no rodapé desta página.

Muito obrigado por nos ajudar a melhorar os nossos produtos.

Minhas observações

Informações opcionais

Nome

Hospital

Cidade/país

E-mail

Telefone/fax

Número de páginas do fax
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Registro 1 Introdução
Introdução

Seja bem-vindo como usuário do poderoso sistema de braço em C Cios Select 
multifunções da Siemens. 

Uso do produto 0

Indicação de uso 0

O Cios Select é um sistema de raios X móvel para fornecer imagens de raios X 
das estruturas anatômicas dos pacientes durante aplicações clínicas. 

As aplicações clínicas podem incluir, mas não se limitam a: 
procedimentos de fluoroscopia de intervenção, urologia, terapia da dor, 
ortopédicos, neurológicos, vasculares, de cuidados intensivos e de urgências. 

A população de pacientes pode incluir pacientes pediátricos.

Região anatômica 0

Os sistemas são adequados para uma grande variedade de visualizações clínicas, 
tais como:

 Visualização de ossos

 Visualização de vasos, tecidos moles

 Visualização de implantes

 Visualização de instrumentos cirúrgicos

Grupo de pacientes 0

Em princípio, o Cios Select pode ser usando para examinar todos os tipos de 
paciente sem restrições. Ao usar o sistema, os requisitos específicos 
aplicáveis de cada país devem ser seguidos.

Antes do exame, o médico deve confirmar se o exame é permitido e verificar 
se será necessário tomar outras precauções.

Contraindicações 0

Grávidas, mulheres amamentando, pacientes intolerantes a cirurgias ou que 
apresentam um distúrbio mental e não podem ser submetidos a cirurgias.
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Funcionalidade física 0

Os sistemas de raios X Cios Select são sistemas compactos, de alto desempe-
nho e móveis com um intensificador de imagens e processamento de imagens 
digitais. 

Os sistemas estão equipados com um interruptor de pé e um interruptor manual 
para acionamento da exposição. 
Os seguintes modos de operação estão disponíveis no Cios Select para uma 
vasta gama de aplicações:
Radiografia de imagem única (Single Image), fluoroscopia (Fluoro), 
subtração (Sub) e roadmap (Road).

Perfil de usuário 0

O sistema pode ser usado corretamente somente por pessoal médico devida-
mente qualificado. Isso pressupõe que o pessoal esteja familiarizado com o 
Manual do Usuário. Este manual deve ser estudado detalhadamente antes da 
inicialização do sistema. Deve ser dada atenção especial às seguintes seções:

 Informações gerais de segurança

 Segurança pessoal

 Segurança do equipamento

 Manutenção

É da responsabilidade do usuário do sistema garantir que todo o pessoal de 
operação está profissionalmente e devidamente instruído. 

Enquanto fabricante do sistema, a SIEMENS não é responsável por qualquer 
impacto na respectiva segurança, fiabilidade e desempenho caso não seja 
usado de acordo com o Manual do Usuário.

Leia também os suplementos e os adendos ao Manual do Usuário necessários 
devido a desenvolvimentos técnicos.

Treinamento 0

Recomenda-se que os usuários tenham treinamento relativamente ao aplicativo 
antes de usar o sistema. Este treinamento pode ser realizado por funcionários 
da Siemens.
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Condições de uso 0

Os sistemas de raios X Cios Select digitais são sistemas móveis adequados para 
uso em urgências, na sala de operações e nos departamentos de radiologia e 
endoscopia de hospitais, clínicas e consultórios. Os requisitos específicos do 
país aplicáveis devem ser observados ao usar o sistema.

O sistema foi concebido para utilização em redes hospitalares (IEC 60601-1 
Cap. 14.13 da declaração de segurança de TI). Para obter mais informações, 
consulte a documentação técnica.

Manutenção, limpeza e desinfecção, assistência 0

Consulte  Registro 8: Manutenção, Página 3.

Características de desempenho essenciais 0

Consulte  Registro 9: Informações técnicas, Página 3.

Funções de operação mais utilizadas 0

 Ligar/desligar o sistema

 Registro do paciente 

 Selecionar o modo de operação

 Aquisição de imagens de raios X 

 Processamento de imagens de raios X (pós-processamento/adicionar 
comentários)

 Salvar/arquivar casos, localmente ou em um PACS

Funções de operação relacionadas com segurança 0

 Função de parada de emergência (interruptor de parada de emergência) 

 Proteção contra radiação (função do colimador) 

 Movimentação do braço em C 
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Informações sobre este Manual do Usuário 0

Nomes e parâmetros 0

Todos os nomes e dados de pacientes e equipamentos usados como exemplos 
neste Manual do Usuário são inteiramente fictícios.

Qualquer semelhança com nomes de pessoas e instituições reais é pura coinci-
dência.

Todos os parâmetros e imagens mostrados neste Manual do Usuário são 
exemplos. Apenas os parâmetros exibidos por seu sistema são reais.

Valores 0

Todos os números especificados são valores típicos, a menos que sejam indica-
das tolerâncias específicas.

Convenções de layout 0

O Manual do Usuário tem vários registros. No início do manual encontra-se um 
índice detalhado de todos os capítulos.

Algumas seções de texto estão marcadas com símbolos para ajudá-lo a identifi-
car rapidamente o conteúdo informativo do texto.

Instruções de procedimento 0

As etapas individuais incluídas nas instruções de procedimento explicam como 
usar o sistema corretamente. 

 Este tipo de texto é identificado por um diamante.
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Conclusão 0

– O resultado das instruções de procedimento é identificado por um 
travessão.

Lista 0

 Este tipo de texto é identificado por um quadrado.

Referência cruzada 0

As referências indicam onde deve consultar os tópicos relacionados em outras 
páginas ou em outros capítulos.

 Os pontos de referência são identificados por setas finas.

Observações gerais 0

Uma observação refere-se a uma informação importante para a operação segura 
do sistema sem que isso represente qualquer perigo para a saúde ou risco 
de vida.

Uma observação é identificada com um ponto de exclamação “!” e impressa 
em itálico.

Informações adicionais incluem sugestões relacionadas com o uso e configura-
ções do sistema, assim como sugestões úteis.

As informações adicionais são identificadas pela letra “i” e impressas em itálico.
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Introdução

Observações de aviso 0

Um Aviso indica um perigo que, não sendo observado, pode causar lesões graves 
ou até mesmo a morte.

Cuidado indica um perigo que, não sendo observado, pode causar lesões leves 
ou moderadas.

Informações sobre a correção de erros 0

No fim das respectivas instruções, são fornecidas informações sobre como 
resolver problemas que possam ocorrer durante as etapas de operação.

Nestes parágrafos, o problema e a possível causa são descritas.
Siga estas etapas de operação especificadas para resolver o problema.

Aviso

Primeiro, a fonte de perigo é mencionada.

As possíveis consequências são então indicadas!

 Por fim, a informação sobre como evitar o perigo é fornecida.

Cuidado

Primeiro, a fonte de perigo é mencionada.

As possíveis consequências são então indicadas!

 Por fim, a informação sobre como evitar o perigo é fornecida.
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Segurança

Informações gerais de segurança 0

Leis e regulamentos 0

Se existirem regulamentos estatais para a instalação e/ou operação do sistema, 
é da responsabilidade do instalador e/ou usuário observar esses regulamentos.

Os regulamentos exigidos por lei e os regulamentos de proteção contra radiação 
devem ser estritamente observados em todos os países. Podem existir diferen-
ças relativamente aos valores indicados neste Manual do Usuário desde que 
sejam definidos de acordo com as normas específicas de cada país.

O produto possui a marca CE de acordo com as disposições da Diretiva
93/42/CEE, de 14 de junho de 1993, relativa aos dispositivos médicos e da 
Diretiva 2011/65/UE, de 8 de junho de 2011, sobre a restrição do uso de 
determinadas substâncias perigosas nos dispositivos elétricos e eletrônicos.

Os dados relacionados com pessoas individuais estão sujeitos à proteção 
de dados. Siga os regulamentos legais em vigor.

Todos os testes legalmente exigidos devem ser realizados nos intervalos de 
tempo determinados. Estes testes incluem, por exemplo,

 O teste de constância de acordo com a portaria relativa a raios X (§16 RöV) 
na República Federal da Alemanha.

 Testes com base nas diretivas DHHS (Departamento de Saúde e Serviços 
Humanos), onde aplicável.

Manuseio de peças de reposição não RoHS 0

No interesse de preservar os recursos naturais, a Siemens pode reutilizar peças 
de reposição que, em algumas circunstâncias, não seguem a RoHS 2011/65/UE.

Porém, nesses casos, a Siemens usa as exceções válidas a esses regulamentos 
que permitem o uso dessas peças.

Intervalo de aplicação 0

Este Manual do Usuário se aplica aos seguintes produtos:

 Cios Select



Manual do Usuário
4 de 36 XPR2-140G.620.01.04.23

Segurança

Utilizar o sistema 0

Cuidado

Uso impróprio do sistema além do uso pretendido.

Risco ao paciente e usuário!

 O sistema pode ser usado somente como definido pelo seu uso pretendido 
para aplicativos clínicos.

Cuidado

Utilização por parte de usuários sem treinamento.

Risco de operação inadequada devido a interpretações incorretas das 
informações da imagem.

 Somente pessoas com o conhecimento e a competência necessários 
que tenham passado pelo treinamento apropriado podem trabalhar com 
o sistema.

Cuidado

Ocorrência de sinais sonoros.

Possível risco devido a, por exemplo, risco de esmagamento, 
acionamento da radiação excessiva e alta taxa de dose.

 Observe que a operação contínua do sistema pode causar um desses 
perigos.

 Use o sistema com extremo cuidado para evitar estes perigos.
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Software 0

O software do usuário e do sistema utilizado nesse produto é protegido 
por direitos de autor.
A versão atual do software é exibida na tela durante a inicialização do sistema. 

Marcas comerciais 0

Java é uma marca comercial da Oracle e/ou de suas afiliadas. 

O pacote de segurança pré-instalado fornece proteção contra ciberataques, vírus, 
malware e outros softwares que possam causar danos. Ele garante que somente 
os aplicativos confiáveis são executados nos sistemas. Ele bloqueia o acesso não 
autorizado, protege de ameaças de rede e de pen drives infectados, permitindo, 
assim, controlar quem faz as alterações e em que momento elas são realizadas.

Cuidado

Uso de componentes de software ou hardware não liberados ou alterados.

Risco de mau funcionamento que pode colocar em perigo o paciente 
ou o produto.

 Utilize somente componentes de hardware e software autorizados 
pela Siemens.

 Somente realize reparações ou solicite reparações a terceiros autorizados 
depois de receber aprovação por escrito.

Cuidado

Alterações/modificações não permitidas ou erradas do software ou da 
conexão do sistema a uma rede.

Risco de acesso não autorizado.

 Certifique-se de que sejam tomadas todas as precauções necessárias 
relativas ao nível de segurança aplicável se uma funcionalidade for 
adicionada ou a configuração da condição de entrega for alterada.

Cuidado

Alterações ou intervenções não autorizadas no sistema de imagem.

Funcionamento incorreto ou não funcionamento do sistema de aquisição 
de imagens.

 Não realize alterações ou intervenções de nenhum tipo no sistema de imagem 
sem o consentimento por escrito da Siemens Healthcare (fornecedor). 
Isso inclui substituir o hardware ou instalar e executar software adicional.
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Equalização potencial 0

Os produtos para os quais se recomenda conexão equipotencial somente podem 
ser utilizados em instalações médicas onde tenham sido instaladas e testadas 
conexões equipotenciais suplementares em cumprimento com a norma 
DIN VDE 0107/10.94, seção 4, para a Alemanha ou com os regulamentos rele-
vantes específicos do país.

Interferência eletromagnética 0

Este dispositivo médico cumpre com as exigências do padrão aplicável à compa-
tibilidade eletromagnética (CEM). 

 Consulte “Notas sobre compatibilidade eletromagnética (CEM)” no registro 
de Especificações técnicas).

Advertimo-lo de que outros aparelhos eletrônicos móveis, como por exemplo, 
celulares que ultrapassem os limites de emissão estabelecidos pela norma CEM 
podem causar falhas no funcionamento do seu dispositivo médico.

Uso em conjunto com alta frequência 0

Os seguintes regulamentos de uso têm de ser cumpridos:

 IEC/TR 1289-1/07.94/
High frequency surgical equipment - Part 1: Operation
Equipamento cirúrgico de alta frequência — Parte 1: Operação

 IEC/TR 1289-2/08.94/
High frequency surgical equipment - Part 2: Maintenance
Equipamento cirúrgico de alta frequência – Parte 2: Manutenção

Cuidado

Interferência.

Impacto nos sistemas eletrônicos de sustentação da vida do paciente.

 Em caso de comportamento incomum do sistema (características 
de desempenho) podem ser necessárias medidas adicionais (ajuste, 
reposicionamento).
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Manutenção e inspeção 0

Antes de usar o equipamento para exames, o usuário deve certificar-se de que 
todos os dispositivos de segurança estejam funcionando corretamente e de que 
o sistema esteja pronto para operar.

Desgaste e quebra O sistema está sujeito a desgaste mecânico e elétrico. Por razões de segurança 
dos pacientes, pessoal e terceiros, a manutenção e as verificações de segurança 
devem ser efetuadas a cada 24 meses para manter a segurança de funcionamen-
to e a fiabilidade do produto.

Observe as informações relevantes em 
( Registro 8: Manutenção, Página 3).

Qualidade da imagem A manutenção deve incluir a verificação da qualidade da imagem. É recomendado 
que a manutenção seja efetuada regularmente para garantir sempre a melhor 
qualidade de imagem.

Cuidado

Desgaste e quebra.

Risco de lesões ao paciente, equipe operacional e outras pessoas. 
Danos permanentes ao sistema.

 Siga as diretrizes de manutenção para manter a segurança e o 
funcionamento correto do sistema.
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Calibração

Para garantir uma qualidade de imagem ideal, verifique as seguintes funções 
na manutenção regular:
Rotação da imagem, redução de ruído, realce de extremidades, subtração, 
roadmapping.

Realizar manutenção Os trabalhos de manutenção devem ser realizados somente por pessoal técnico 
especializado. Se você não tiver um contrato de manutenção, entre em contato 
com o Serviço de Assistência Técnica da Siemens.

Se as leis ou os regulamentos nacionais especificarem verificações e/ou 
manutenção mais frequentes, elas deverão ser cumpridas.

Cuidado

Calibração geométrica ajustada incorretamente.

Risco de avaliação incorreta.

 Realize calibrações regularmente.
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Maus funcionamentos 0

Em caso de mau funcionamento do sistema Cios Select, contate o serviço de 
assistência técnica da Siemens.

Mensagens de erro no sistema do braço em C 0

Quando é detectado um defeito, o sistema Cios Select é desabilitado. Aparece 
uma mensagem de erro no painel de controle do sistema do braço em C:

Uma janela de mensagem com explicações também é exibida no monitor 
esquerdo ( Página 10).

Se ocorrerem erros repetidamente, desligue o Cios Select e informe o serviço 
de assistência técnica da Siemens. Salve antecipadamente o arquivo de registro 
com as atividades do sistema:

 Clique com o botão direito do mouse no ícone no canto esquerdo inferior 
do monitor.

 Na caixa de diálogo, selecione o destino do armazenamento (USB e/ou 
armazenamento local para análise via diagnóstico remoto) e confirme 
com OK.

Além disso, anote a seguinte informação:

 Número do erro e hora em que ocorreu o erro

 Modo de operação selecionado

 A radiação estava ativa quando o erro ocorreu?

 O erro está relacionado com o processo de operação?

Se existir qualquer avaria ou falha no indicador de radiação, informe o Serviço 
de Assistência Técnica da Siemens.
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Mensagens do sistema no monitor 0

Podem aparecer no monitor esquerdo (parte superior esquerda) três tipos dife-
rentes de mensagens do sistema. O tipo de mensagem é identificado por um 
símbolo correspondente.

 Mensagem de erro:

 Aviso:

 Informações:

 Leia essas mensagens de erro cuidadosamente. Use as barras de rolagem 
para exibir as mensagens de erro fora da área exibida no momento.

 Confirme a mensagem de erro clicando em OK ou pressionando o interruptor 
de pé ou manual.

Se não puder continuar com o modo de exame normal, entre em contato com 
o Serviço de Assistência Técnica da Siemens.
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Mau funcionamento dos sistemas elétricos 0

No caso de riscos para pacientes e usuários (por exemplo, se não existir imagem 
ativa no monitor e, mesmo assim, o indicador de radiação estiver ligado) ou no 
caso de riscos para o produto, deve desconectar o plugue de alimentação ime-
diatamente. Cios Select é completamente desligado e desconectado da fonte de 
alimentação. Isto

 desliga a radiação

 cancela o programa atual do sistema

 anula e cancela as sequências de funcionamento atuais

 exclui todas as informações de imagem que não tenham sido salvas no 
disco rígido

Somente depois de a causa do problema ser devidamente identificada e reparada 
é que o sistema pode ser novamente ligado à fonte de alimentação. Em todos 
os outros casos, como, por exemplo, um funcionamento incorreto do sistema, 
contate imediatamente o serviço de assistência técnica da Siemens.

Cuidado

Erro técnico.

Acionamento acidental da radiação.

 Se o acionamento acidental da radiação não puder ser encerrado com o 
botão EMERGENCY STOP (PARADA DE EMERGÊNCIA), pressione o 
interruptor de encerramento para desligar todo o sistema.

Cuidado

Falha dos indicadores de LED no painel de controle.

Não é possível realizar o tratamento.

 Realize a verificação diária de funcionamento dos indicadores de LED antes 
de iniciar o tratamento. 

 Se um indicador de LED falhar, contate o Serviço de assistência técnica 
da Siemens. 
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Falha do sistema 0

O usuário deve ter uma unidade de substituição disponível caso uma falha do 
sistema possa causar uma situação crítica resultando em lesões no paciente 
durante um exame médico.

Cuidado

Falha do componente do sistema durante o procedimento cardíaco/vascular.

Risco de lesões para o paciente!

 Prepare um sistema de reserva durante uma aplicação cardíaca/vascular.

Cuidado

Devido à complexidade do sistema ou ao fato de a tensão de alimentação poder 
não corresponder à especificação designada, não é possível excluir completa-
mente a possibilidade de perda de imagens de raios X ou de outras funções 
do sistema durante um exame.

A aquisição de imagens está atrasada ou não é possível, resultando em 
um tratamento inferior ao ideal.

 Por esse motivo, deveria ser considerada a possibilidade de estabelecer 
procedimentos de emergência nesses casos.
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Mudar para fonte de alimentação de emergência 0

Se houver uma interrupção de energia superior a 10 ms o Cios Select pode des-
ligar. Neste caso, o Cios Select deve ser novamente ligado depois de o sistema 
ter passado para a fonte de alimentação de emergência.

Em caso de falha de energia, é emitido um sinal (até 10 minutos) quando o siste-
ma muda para fonte de alimentação ininterrupta (UPS). 

Desconectar a tomada elétrica 0

Após desconectar a tomada elétrica, a fonte de alimentação ininterrupta (UPS) 
fornece corrente ao sistema de aquisição de imagens e ao monitor esquerdo 
até que o Cios Select se desligue completamente.

Quando o plugue de alimentação é desconectado, a passagem para a fonte 
de alimentação ininterrupta provoca a emissão de um sinal sonoro. A fonte de 
alimentação ininterrupta (UPS) desliga depois de, no máximo, 10 minutos.

Cuidado

Dispositivos inadequados conectados à fonte de alimentação ininterrupta (UPS).

Risco de choque elétrico ou danos no sistema.

 Não conecte dispositivos adicionais às tomadas UPS.

Cuidado

Capacidade de carga esgotada.

Diagnóstico atrasado ou impossível.

 Não se esqueça de que a duração da bateria da UPS é limitada.
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PARADA DE EMERGÊNCIA 0

Pressione o interruptor de EMERGENCY STOP (PARADA DE 
EMERGÊNCIA) 0

Botão Emergency Stop (Parada de emergência)

Pressione imediatamente o botão EMERGENCY STOP (PARADA DE EMERGÊN-
CIA) vermelho (seta) no chassis do sistema do braço em C quando ocorrer uma 
situação perigosa resultante de movimentos motorizados.

 O movimento vertical motorizado é imediatamente bloqueado.

 A radiação é interrompida.

 Todas as outras funções do sistema não são afetadas por isto.

Se durante um exame ocorrer um erro e a radiação não puder ser interrompida 
ao liberar o interruptor de acionamento, pressione o botão EMERGENCY STOP 
(PARADA DE EMERGÊNCIA) no chassis do sistema do braço em C.

Cuidado

Posição dos botões EMERGENCY STOP (PARADA DE EMERGÊNCIA) não 
conhecida.

O botão de PARADA de emergência não será aplicado na hora planejada 
em caso de emergência!

 Familiarize-se com a posição dos botões EMERGENCY STOP (PARADA 
DE EMERGÊNCIA).

 Você encontrará botões EMERGENCY STOP (PARADA DE EMERGÊNCIA) 
nos seguintes locais (consulte a figura).
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Desbloquear o interruptor de PARADA DE EMERGÊNCIA 0

 Desbloqueie o botão somente quando o perigo tiver sido devidamente 
excluído.

 Para desbloquear o botão, rode-o ligeiramente no sentido horário para 
que salte para fora.

Cuidado

Movimentos manuais ou motorizados.

Risco de esmagamento e colisão de pessoas ou objetos próximos 
das partes móveis.

 Verifique a função EMERGENCY STOP (PARADA DE EMERGÊNCIA) 
diariamente.
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Proteção contra incêndio 0

Se forem necessários consertos devido ao incêndio, informe o Cios Select 
Serviço de assistência técnica da Siemens antes de iniciar novamente.

Proteção contra explosão 0

Cuidado

Fogo no sistema ou na área circundante.

Lesões ao paciente e à equipe e danos no dispositivo. 
Risco de intoxicação por gás devido à queima de plásticos.

 Em caso de incêndio, desligue o sistema.

 Esteja atento e informe os pacientes quanto a saídas de emergência.

 Esteja atento à localização dos extintores de incêndio e saiba como usá-los.

Cuidado

O sistema não é designado para operações em áreas onde exista o risco de 
explosão. Este sistema não cumpre os requisitos para a classificação AP/APG.

Risco de explosão!

 O sistema não pode ser usado em locais onde possam existir atmosferas 
explosivas.
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Proteção contra sobrecarga 0

A radiação contínua prolongada na carga máxima do tubo é permitida durante 
o modo de fluoroscopia. Contudo, isto pode provocar o aquecimento do conjunto 
da ampola de raios X e do braço em C. Por este motivo, o conjunto da ampola de 
raios X possui um monitor térmico. Se o conjunto da ampola de raios X estiver 
muito quente, poderá ocorrer uma redução da frequência de impulso em todos 
os modos de operação se necessário, começando pela cena seguinte. Se a tem-
peratura do braço em C aumentar para ≥ 40 °C, a seguinte mensagem será 
exibida:

Cuidado

Temperatura elevada devido a uso prolongado.

Risco de queimaduras!

 A temperatura de contacto permitida em curto prazo é ultrapassada quando 
o interruptor de temperatura do monobloco for ativado.

Cuidado

Sob condições extremas de operação (operação contínua), o tubo de raios X 
pode ficar muito quente.

Risco de queimaduras!

 Evite tocar no compartimento da ampola de raios X.
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Uma carga constante da ampola de raios X pode levar a um corte relacionado à 
temperatura da radiação. Certifique-se de que o sistema esfriou antes de realizar 
aplicações de intervenção críticas. Também é recomendável manter uma segun-
da unidade pronta no caso da irradiação contínua que dure mais que 30 minutos.
Na rara ocasião em que a exibição da imagem esteja atrasada devido à capacida-
de de uso do sistema, a radiação será desligada automaticamente. Para continuar 
o tratamento, o acionamento da radiação deve ser acionado novamente.

Se o modo de radiografia for propositadamente mal usado pelo usuário para 
aquisição de imagens em tempo real, o atraso de exibição de imagens pode 
ser maior em radioscopia (fluoroscopia).
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Segurança pessoal 0

Exames de coração e crânio abertos 0

Se um sistema aprovado for usado de forma autônoma ou em conjunto com 
outro equipamento para exames de coração ou crânio abertos, é necessário 
estabelecer uma conexão condutora entre o sistema e um ponto de equalização 
potencial, por exemplo, parte superior da mesa.
( Registro 3: Descrição do sistema, Página 21)

Só então o paciente pode ser ligado ao sistema.

Risco de lesão por esmagamento no sistema do 
braço em C 0

O manuseamento correto do sistema do braço em C requer que o usuário e os 
pacientes utilizem apenas as alças fornecidas com esse propósito. Quando isto 
não for possível, controle os pontos de eventual risco de lesão por esmagamento 
entre as peças móveis do sistema e suas respectivas aberturas guia.

Cuidado

A distância entre o paciente ou outras pessoas e o sistema é muito pequena.

Risco de esmagamento!

 Utilize o sistema somente se for possível observar o paciente e outras 
pessoas durante os movimentos.
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Locais de perigo durante os movimentos do braço em C

Cuidado

Os pontos marcados na figura indicam os locais de perigo ao redor do sistema.

Risco de lesões por esmagamento ou colisão ao paciente e à equipe.

 Tome cuidado próximo aos locais de perigo indicados.

Cuidado

A distância entre as alças e outros componentes é muito pequena.

Risco de esmagamento!

 Tome cuidado próximo aos locais de perigo indicados.

Cuidado

Movimentos verticais do braço em C durante o posicionamento do paciente.

Risco de esmagamento ao paciente!

 Tome cuidado próximo aos locais de perigo indicados.
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Danos mecânicos 0

Para evitar lesões do paciente, nos usuárioes ou em terceiros, os danos mecâni-
cos no sistema devem ser reparados por pessoal de manutenção autorizado.

Proteção contra radiação 0

A unidade foi projetada para procedimentos que possam envolver doses eleva-
das na pele, quando é usada da forma prevista (principalmente devido ao tempo 
prolongado do exame) havendo o risco de lesões por radiação.

Por isso, leve em consideração as seguintes observações importantes de forma 
a manter a dose absorvida pelo paciente o mais baixa possível.

Para o paciente  Mantenha o campo de radiação o menor possível, sem reduzir o campo 
de medição ativo.

 Se possível, assegure a melhor proteção possível para o paciente durante 
a fluoroscopia e as aquisições ao redor dos órgãos reprodutivos (use escudos 
gonadais, escudos de ovário e coberturas de borracha de chumbo).

 Se possível, remova todas as partes radiopacas do campo fluoroscópico ou do 
campo de visão.

 Defina a tensão do tubo de raios X o mais elevada possível (não esquecendo 
a qualidade da imagem).

Para a equipe
operacional

 Use vestuário de proteção na área de controle durante o exame. Dependendo 
da aplicação, é recomendado o uso de coletes de chumbo, casacos de chum-
bo, óculos de proteção de raios X, proteção para o esterno e luvas de 
proteção. 
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Para pacientes e
equipe operacional

 Mantenha o tempo fluoroscópico tão curto quanto possível.

 Defina a distância entre a ampola e a pele tão alta quanto justificável para o 
respectivo exame.

Esteja ciente de que certos materiais no feixe de raios X (por exemplo, partes de 
uma mesa cirúrgica) podem prejudicar a imagem de raios X devido à aquisição de 
imagens de contornos e inclusões nesses materiais. Em certos casos raros, isto 
pode levar a um diagnóstico incorreto. Este material também pode resultar em 
maior exposição à radiação.

Cios Select não tem nenhum auxílio de posicionamento do paciente. Por essa 
razão, as opções de proteção da radiação sob a mesa não estão incluídas no for-
necimento. Por exemplo, a suspensão de tapetes de borracha de chumbo pode 
ser usada para a proteção contra a radiação difusa debaixo da mesa do paciente.

Cuidado

Devido a um erro técnico, a aquisição não é interrompida ou existe uma 
liberação acidental de radiação.

Risco de exposição à radiação desnecessária!

 No caso de radiação acidental, pressione o botão EMERGENCY STOP 
(PARADA DE EMERGÊNCIA) mais próximo.

Cuidado

Falha no indicador de radiação.

Risco de radiação acidental!

 Se um indicador de radiação falhar, contate o Serviço de assistência técnica 
da Siemens.

Cuidado

Objetos adicionais na trajetória do feixe.

Risco de lesões!

 Observe que objetos adicionais na trajetória do feixe aumentam a radiação 
difusa.
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Efeitos de radiação determinística 0

Segundo a norma IEC 60601-1-3, 5.2.4.5 (A.2), é possível que ocorram lesões 
causadas pela radiação determinística se a dose de radiação aplicada a um órgão 
ou tecido exceder um valor de 1 a 3 grays.

Com as aplicações típicas e o uso correto do braço em C, não existe motivo para 
esperar tais lesões por radiação. Assume-se que o tempo fluoroscópico máximo 
não excederá os 20 minutos, dependendo da aplicação, e que o ponto de pene-
tração da pele encontra-se a 30 cm (50 cm, no máximo) da entrada do detector.

Exemplo: Um tempo fluoroscópico acumulado de 20 minutos e uma dose de 
penetração na pele de 20 mGy/min comporta uma dose de 400 mGy.

Nas disciplinas médicas de cirurgia vascular e cardíaca em particular, várias 
aplicações requerem um tempo significantemente maior de radiação de 
até 60 minutos. 

Exemplo: Ao tratar um aneurisma aórtico abdominal (AAA) com um procedimen-
to de Correção aórtica endovascular (EVAR), a dose de administração de radiação 
pode exceder 1 Gy. A dose média de radiação ao usar esse método é geralmente 
inferior a 500 mGy. 

Para procedimentos com um tempo de radiação maior, recomenda-se variar a 
direção do feixe (feixe oblíquo para rotação orbital e/ou angular) durante o curso 
do procedimento. Além disso, o sistema documenta a duração do feixe que já 
foi aplicado (independentemente da dose aplicada).

A dose de penetração na pele para os vários modos de funcionamento e sob con-
dições de funcionamento normais pode ser calculada utilizando a tabela "Informa-
ção dosimétrica" no registro "Especificações técnicas".

Ao alterar a distância do ponto de penetração da pele ao foco, observe que a dose 
na pele diminui no quadrado inverso da distância até o foco. Isto significa que 
quando a distância até o foco é reduzida para metade, a taxa de dose de penetra-
ção na pele quadruplica.

Cuidado

Encontra-se em uma área de perigo.

Risco de radiação inadvertida!

 Durante a liberação de radiação, certifique-se de que está em um local com 
o mínimo de radiação possível.



Manual do Usuário
24 de 36 XPR2-140G.620.01.04.23

Segurança

Local e tamanho das áreas de operação relevantes 0

Todos os tipos de exame podem ser efetuados na área de operação ilustrada 
do sistema de raios X.

Conjunto da ampola
de raios X na parte

inferior

Dimensões em cm

Trajetória vertical
do feixe

Foco de 160 cm acima do chão
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Radiação difusa máxima na área de operação 0

Radiação difusa na área de operação principal, de acordo com a norma
EN 60601-1-3

Tolerância das medições de kerma do ar ± 5%

Medição A: Área de operação A
Fluoroscopia contínua 110 kV, 5,3 mA, Contínua, 23 cm x 23 cm; braço em C 
vertical, conjunto da ampola de raios-X na parte superior, com grade de radiação 
difusa

Medição B: Área de operação B
Fluoroscopia contínua 110 kV, 5,3 mA, Contínua, 23 cm x 23 cm; braço em C 
vertical, conjunto da ampola de raios-X na parte superior, com grade de radiação 
difusa

Altura acima do chão 
[cm]

Medição A
[mGy/h]

Medição B1
[mGy/h]

10 1,675 0,0988

20 1,778 0,0805

30 2,522 0,0587

40 3,752 0,07

50 5,102 0,0703

60 6,633 0,0405

70 8,44 0,0554

80 9,839 0,1288

90 9,875 0,1692

100 9,801 0,2028

110 12,78 0,2163

120 13,40 0,2622

130 11,03 0,2987

140 8,952 0,3301

150 8,313 0,3482

160 7,381 0,3682

170 5,321 0,3776

180 3,841 0,4321

190 2,892 0,4351

200 2,100 0,4493



Manual do Usuário
26 de 36 XPR2-140G.620.01.04.23

Segurança

Medição A

Fluoroscopia 110 kV, 5,3 mA, Contínua, 23 cm x 23 cm

Medição B

Fluoroscopia 110 kV, 5,3 mA, Contínua, 23 cm x 23 cm

Interrupção da radiação para todos os modos de operação 0

Os interruptores manuais e de pé foram concebidos como interruptores de pres-
são. A radiação é interrompida na fluoroscopia ao acionar o elemento de operação 
corres pondente ou, em outros modos de operação, depois de adquirir a imagem 
armazenada.

Medição A Medição B

A
ltu

ra
 a

ci
m

a 
do

 c
hã

o 
[c

m
]

Força do kerma de ar (μGy/h)
Força do kerma de ar (μGy/h)

A
ltu

ra
 a
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a 
do
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o 
[c

m
]
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Segurança do equipamento 0

Segurança mecânica 0

Cuidado

Erro de componentes do sistema.

Um erro em um componente do sistema pode reduzir a segurança 
de todo o sistema.

 Terminar operação do sistema.

 Entre em contato com o Serviço de assistência técnica da Siemens.

Cuidado

Tampa do intensificador de imagem danificada.

Contaminação tóxica!

 Manuseie o intensificador de imagem com cuidado!

 Se o intensificador de imagem for danificado, descontinue seu uso.

 Entre em contato com o Serviço de assistência técnica da Siemens.

Cuidado

Eixo da porca quebrado ou desgastado.

Risco de esmagamento!

 A elevação vertical é bloqueada se a proteção mecânica for acionada. 
Entre em contato com o Serviço de Assistência Técnica da Siemens para 
substituir a proteção mecânica.
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Posicionar o braço em C 0

No caso de manuseio impróprio do Cios Select, a mobilidade do braço em C 
pode levar a colisões do detector e do tanque único com o paciente e a mesa 
do paciente.

Freios Certifique-se de que os freios sejam ativados após o ajuste da posição do 
braço em C.

Transporte Ao deslocar ou transportar o sistema do braço em C tenha muito cuidado para 
que as partes do sistema não colidam com nenhum obstáculo. Esta situação 
também pode resultar no acionamento acidental da radiação ou em deficiências 
da qualidade de imagem em determinadas circunstâncias.

Cuidado

Dano no transporte.

Risco de lesões!

 Se os consertos não forem efetuados por um profissional, não podem 
descartadas as possibilidades de lesões ao usuário, ao paciente, a terceiros 
e danos ao produto.
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Instalação, reparo 0

As modificações ou adições ao produto devem ser efetuadas de acordo com as 
normas legais e os padrões de engenharia geralmente aceitos.

Como fabricante, a Siemens não assume qualquer responsabilidade pelas funcio-
nalidades de segurança e pela fiabilidade e desempenho do equipamento, se:

 O produto foi usado de outra forma que não a especificada no Manual 
do Usuário

 A instalação, as atualizações, os reajustes, as modificações ou reparações 
forem efetuados por pessoal não contratado e autorizado pela Siemens

 Os componentes que afetam a operação em segurança do produto não 
forem substituídos por peças originais no caso de avaria

 As conexões elétricas da sala onde se encontra o sistema não cumprirem 
as especificações da norma DIN VDE 0107 ou os regulamentos locais

Se necessário, forneceremos a documentação técnica sobre o produto. 
Contudo, isto não implica autorização para realizar reparos.

Não nos responsabilizamos por quaisquer reparações efetuadas sem a nossa 
aprovação por escrito.

Quando qualquer trabalho é realizado no produto, recomendamos obter um cer-
tificado indicando a natureza e o escopo do trabalho realizado. O certificado deve 
incluir qualquer alteração nos parâmetros ou intervalos de operação, assim como 
a data, o nome da empresa e uma assinatura.

Acessórios originais 0

Por motivos de segurança, somente podem ser utilizados neste produto 
acessórios originais ou acessórios que não sejam da Siemens aprovados pela 
Siemens AG, Healthcare Sector.

O operador é responsável por qualquer risco associado ao uso de acessórios 
não aprovados pela Siemens.

Cuidado

Acessórios inadequados.

O uso de acessórios que não estejam em conformidade com os requisitos 
de segurança deste equipamento pode diminuir a segurança de todo o 
sistema.

 Use somente acessórios originais da Siemens ou acessórios aprovados 
pela Siemens.
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Combinação com outros sistemas 0

Para garantir a segurança de funcionamento necessária, apenas produtos/peças 
expressamente aprovados pela Siemens AG, Healthcare Sector, podem ser 
utilizados em combinação com o sistema.

Observe que alterações no sistema podem ser realizadas apenas com a autoriza-
ção expressa da Siemens AG.

Componentes adicionais colocados na trajetória do feixe (por exemplo, auxílios 
de posicionamento) atenuarão a radiação e poderão diminuir a qualidade da 
imagem.

Declaração de segurança de TI 0

O dispositivo pode ser conectado a uma rede de TI. Neste caso, informações 
detalhadas sobre a combinação e o risco causado pela combinação estão 
descritas na declaração de segurança de TI presente no Documento Anexo.

Acoplamento de opções dedicadas 0

A montagem de determinadas opções (dedicadas) somente é permitida se forem 
cumpridas as seguintes condições:

Requisitos gerais de segurança 0

A utilização de acessórios que não se encontram em conformidade com os 
requisitos de segurança relevantes deste sistema pode resultar em um nível 
de segurança reduzido do sistema combinado.

Ao escolher acessórios, os seguintes aspectos devem ser considerados em 
particular:

 Utilização de acessórios próximo do paciente.

 Comprovação de que a segurança dos acessórios foi testada de acordo com 
a IEC 60601-1 aplicável e/ou a norma nacional harmonizada IEC 60601-1-1.

Cuidado

Alteração do centro de gravidade geral.

Risco de esmagamento!

 Devem ser instalados somente produtos/componentes aprovados 
pela Siemens.
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Equivalente de atenuação 0

De acordo com a IEC 60601-1-3, deve ser evitada a atenuação inadequada do 
feixe de raios X por materiais que se encontrem entre o paciente e o receptor 
de imagem.

Recomenda-se a obtenção de comprovação documentada pelo fabricante.

Remova quaisquer dispositivos auxiliares localizados na trajetória do feixe para 
calibração ou ajuste das opções dedicadas antes de usar o Cios Select.

A qualidade da imagem pode ser prejudicada pela colocação de materiais direta-
mente em frente ao intensificador de imagem, ou a dose aplicada pode ser 
aumentada através do ajuste automático. Objetos adicionais na trajetória do 
feixe podem resultar no aumento da radiação difusa.

Equilíbrio do peso 0

Os usuários devem ser alertados quanto à perda de contrapeso por meio de uma 
etiqueta de aviso. A responsabilidade pela fixação da etiqueta de aviso corres-
pondente é da empresa que acopla a opção dedicada no braço em C.

Qualidade da imagem 0

A instalação de uma opção dedicada não deve afetar a qualidade da imagem 
(diagnóstico incorreto).

Após o trabalho de manutenção ou reparação, o funcionamento correto do 
sistema que não pertence à Siemens no detector deve ser testado.

Cuidado

Alteração da distribuição de peso

Risco de esmagamento!

 Adicionar peso ao detector ou à lateral do tanque único significa uma perda 
de contrapeso e pode resultar em movimento acidental do braço em C.
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Segurança elétrica 0

A norma EN 60601-1, Seção 3, "Proteção contra perigo de choque elétrico" 
deve ser cumprida.

Interferência eletromagnética 0

A EN 60601-1-2 deve ser observada para garantir a conformidade com os valores 
limite da compatibilidade eletromagnética.

Aviso

Conectar a tomada LAN no carro na sala de operações

Risco de choque elétrico!

 Somente os equipamentos/produtos de TI aprovados pela IEC 60950-1 
ou IEC 60601-1 podem ser usados em conjunto com o sistema.

Cuidado

Interferência

Efeito no dispositivo eletrônico de suporte à vida no paciente

 Ao observar comportamento incomum do sistema (características de 
desempenho) podem ser necessárias medidas adicionais (ajuste, 
reposicionamento).



Segurança

Cios Select
XPR2-140G.620.01.04.23 33 de 36

Informações de segurança adicionais 0

 Para evitar a sobrecarga térmica de componentes e curtos-circuitos, deve ser 
cumprida a Seção 7 da norma EN 60601-1 e, se apropriado, a norma 
UL 60601-1.

 Não é permitido conectar cargas externas à fonte de alimentação do sistema 
do braço em C.

 Recomendamos que os usuários na União Europeia solicitem ao fabricante 
relevante do acessório a confirmação da Declaração de Conformidade CE de 
acordo com o Anexo II, MDD (Diretiva 93/42/CE de 14 de junho de 1993), 
Diretiva 2011/65/UE de 8 de junho de 2011 sobre a restrição do uso de deter-
minadas substâncias perigosas nos equipamentos elétricos e eletrônicos e 
da Declaração de Compatibilidade de acordo com o Artigo 12, MDD. 
Nos países que não pertencem à UE devem ser cumpridos os regulamentos 
nacionais relevantes.

A responsabilidade e a garantia do produto são restritas ou expiram se as condi-
ções listadas acima e os valores limite não forem cumpridos ao acoplar acessó-
rios.

Geralmente, para opções que não sejam da Siemens não aceitamos responsabi-
lidade.
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Idiomas Seu sistema pode ser configurado pelo Serviço de assistência técnica da 
Siemens em um dos seguintes idiomas (interface do usuário e layout do teclado):

Interface do usuário:

 Inglês

 Alemão

 Francês

 Espanhol

 Russo

 Chinês

 Japonês

Layout do teclado:

 Inglês

 Alemão

 Francês

 Espanhol

 Português 

Cuidado

Processamento de imagem incorreto devido ao idioma do sistema configurado 
estar incorreto.

Base incorreta para diagnóstico.

 Configure o sistema apenas em um dos seguintes idiomas.
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Eliminação 0

 Se você pretender retirar o produto de funcionamento, leve em consideração 
que as diretivas legais podem incluir regulamentos especiais relativos à res-
pectiva eliminação. Para garantir o cumprimento destes regulamentos legais 
e para evitar riscos ao meio ambiente provocado pelo descarte do sistema, 
entre em contato com o Serviço de Assistência Técnica da Siemens.

 As pilhas e o material da embalagem devem ser eliminados de forma segura 
para o meio ambiente de acordo com os regulamentos nacionais.

 As tampas esterilizáveis de uso único (Detector, braço em C, unidade de 
controle remoto) devem ser excluídas de acordo com os regulamentos 
nacionais ou as regras do hospital.

 Para obter mais informações sobre a eliminação deste produto, consulte 
a documentação técnica.
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Descrição do sistema

Descrição do dispositivo 0

Visão geral do sistema 0

O Cios Select consiste em um sistema de braço em C e um carrinho do monitor.

(1) Sistema do braço em C com intensificador de imagem (I.I.) e ampola de 
ânodo fixo de dupla focagem com gerador

(2) Carro do monitor com teclado, mouse, porta USB, dois monitores TFT, 
unidade de DVD e memória para 150.000 imagens

(1) (2)
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Opções 0

As seguintes opções estão disponíveis para o Cios Select:

Carrinho do monitor  2 monitores TFT de alto brilho (em alternativa aos monitores TFT padrão)

 Divisor de vídeo DVI (Monitores A e B)

 Impressora térmica SONY
Impressora econômica, leve e compacta para impressões a uma cor em 
papel térmico

Braço em C  Apontador do laser I.I. integrado

 Grade antidifusão removível

 Câmera de medição de dose para o produto área-dose/kerma do ar 
(válido apenas para norma IEC 60601-1:2005)
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Aplicativos  Modos de operação adicionais SUB/Road (Básico)

 Código de bloqueio da radiação

 Função de medição 2D (para medir ângulos e distâncias)

 DICOM Worklist (Lista de trabalho DICOM) 

 DICOM Send (Envio DICOM)

 DICOM Print (Impressão DICOM)

 DICOM Query/Retrieve (Pesquisa/Recuperação DICOM)

 HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act [Lei de 
Portabilidade e Responsabilidade de Seguros de Saúde])

Acessórios  Tecido

 Grampo

 Conjunto da cobertura esterilizada (braço em C)

 Suporte de metal (braço em C)

 Cabo de aterramento

 Espaçador

 Suporte do cassete
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Sistema do braço em C 0

Visão geral dos componentes 0

(1) Braço em C

(2) Alça para movimento/posicionamento manual do braço em C

(3) Braço de suporte horizontal

(4) Alças dos dois lados com suporte para interruptor manual, bem como 
uma alça de direção (centro) para mover/transportar e frear o sistema de 
braço em C

(5) Coluna de elevação

(6) Plugue central (invisível na imagem)

(7) Unidade eletrônica

(8) Cabo de alimentação (invisível na imagem)

(9) Intensificador de imagem (I.I.) com grade

(10) Laser

(11) Tanque único com unidade da ampola de raios X e colimador integrado

(12) Rodas com defletores de cabos

(1)

(2)

(5)
(6)

(9)

(11)

(4)

(3)

(12)

(7)

(10)

(8)
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Intensificador de imagem (I.I.) 0

Comparado ao intensificador de imagem clássico, o intensificador de 
imagem (I.I.) tem um alcance dinâmico muito mais alto. Isso permite uma 
expansão da gama de aplicação, por exemplo, para imagem do tecido mole. 

A grade montada no intensificador de imagem (I.I.) melhora a qualidade 
da imagem.

(1) Alça para movimento/posicionamento manual do braço em C

(2) Alça para o intensificador de imagem (I.I.) 

(3) Intensificador de imagem (I.I.)

Tanque único 0

(1) Sistema do colimador integrado

(3)

(2)

(1)

(1)
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Carrinho do monitor 0

Visão geral dos componentes 0

(1) Exibição da radiação

(2) Monitores

(3) Painel de controle 

(4) Alças: para armazenamento do cabo

(5) Unidade de DVD R/W

(6) Rodas com defletores de cabos

(7) Coluna para monitor

(8) Armazenamento para mouse;
conexões USB

(9) Conexão para LAN

(10) Gaveta para armazenar CDs/DVDs, Guia Rápido, etc.

(11) Prateleira para impressora

(12) “Reset” (Redefinir) 

(13) Janela UPS

(7)

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(8)

(10)

(11)

(9)

(5)

(12)
(13)
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Campo de exibição da UPS 0

Campo de exibição da UPS

O campo de exibição da UPS na frente do carrinho do monitor mostra o estado 
de carga das baterias e o status de operação.

1. LED "Verde": Tensão de entrada (operação da linha de energia)

2. LED "Amarelo": Operação da bateria

3. LED "Vermelho": Alarme, erros no funcionamento

4. Barra de exibição do nível de utilização

5. Barra de exibição do status de carga da bateria

Quando o LED vermelho está aceso, o sistema de aquisição de imagens não está 
protegido pela UPS contra falhas de corrente. O plugue de alimentação não pode 
ser puxado até o sistema de aquisição de imagens ser encerrado. Se esse for o 
caso, notifique o Serviço de Atendimento ao Cliente da Siemens.

Janela UPS

(1) (3)

(4) (5)

(2)
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Elementos de operação 0

Visão geral dos elementos de operação 0

O gráfico a seguir é uma visão geral dos elementos de operação do Cios Select. 

(1) Painel de controle no carro do monitor, portas USB

(2) Teclado do braço em C

(3) Interruptores manuais

(4) Interruptor de pé padrão

(5) Teclado no carro do monitor

Utilize apenas os seus dedos para operar os teclados. Não use objetos duros 
ou afiados.

(1)

(2) (5)

(3)
(4)
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Painel de controle no carrinho do monitor 0

O painel de controle do carro do monitor é utilizado para operar aplicativos 
para preparar (por ex., inserir dados do paciente) e avaliar exames. O painel de 
controle é integrado à chapa de cobertura do carrinho do monitor. 

Os módulos a seguir são integrados no painel de controle:

1. Portas USB

2. Armazenamento para mouse

3. Teclado

1

2

3
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Teclado do braço em C 0

O teclado para realizar os exames está localizado no sistema do braço em C.

1. Seleção do modo de operação

2. Configurações de aplicação predefinidas 

3. Configuração do colimador

4. Processamento de imagem

5. Monitor de imagens, documentação

6. Levantar/baixar o braço em C

7. Rotação da imagem (para a esquerda/para a direita)

8. Taxa de impulso

9. Seleção de filtro de ruído

10. Monitor do nível de taxa de dose

11. Monitor de radiação, temperatura da ampola, localizador de luz laser

12. Seleção de parâmetros de raios X

13. Monitor de tempo de radiação, redefinir tempo de radiação

(2) (4)(3) (5)

(6)

(1)

(6)

(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
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Interruptores manuais 0

(1) Botão amarelo para acionamento da radiação

(2) Tecla para salvar imagens 

(3) Suporte para interruptor manual

Interruptor de pé 0

1. Acionamento da radiação em modo de operação pré-selecionado 
(configuração padrão)
Exceção: Única imagem quando o modo de fluoroscopia é pré-selecionado

2. Acionamento da radiação para a fluoroscopia (Configuração padrão)

Além disso, a função para salvar imagens pode ser alocada a um pedal se assim 
desejar.

1
1

23

(2)(1)
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Teclado no carrinho do monitor 0

1. Área do teclado

2. Teclas de cursor

3. Funções especiais (por exemplo, bloco de radiação, monitor de subtração)

4. Registro e exame de doentes

5. Rolar

6. Exibição de imagem

7. Documentação, fechar paciente

(4)

(2)

(5) (6) (7)

(1) (3)
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Modos de operação 0

A seguir são apresentados os modos de operação do sistema, as suas proprieda-
des e configurações atribuídas do sistema.

Fluoroscopia 0

Para o modo de operação Fluoroscopy (Fluoroscopia), é possível escolher entre 
vários conjuntos de exames com diferentes curvas características para fluorosco-
pia para determinar os parâmetros de radiação de fluoroscopia. Cada aplicativo 
permite escolher entre diferentes programas otimizados.

A duração do pulso é geralmente entre 7 e 40 milissegundos. De acordo com 
o nível de redução de ruído, é possível integrar várias imagens fluoroscópicas 
diferentes. 

A configuração padrão do sistema após a inicialização é estabelecida na aplicação 
padrão configurada e, em geral, é Fluoroscopy (Fluoroscopia).

Configurações do sistema 

Os fatores de exposição e as unidades do sistema de controle incluem a forma 
por meio da qual a configuração é controlada:

 Matriz de 1 k2;

 Frequência de imagem normalmente de 0,5 a contínua;
-0,5; 1; 2; 3; 5; 7,5; 10 f/s e fluoroscopia contínua para configuração

 Integração da imagem (como uma função do conjunto de fatores k), isto é, 
várias exposições k são integradas em uma imagem através da determinação 
do deslizamento; o fator k pode ser selecionado entre k = 16 e k = 32 e pode 
ser atribuído a um conjunto de exames e armazenado.

Procedimento clínico típico

Reposição de fratura da extremidade superior distal (por exemplo, fratura do 
antebraço distal) na sala de gessos de uma clínica para pacientes externos onde, 
ao serem submetidos a fluoroscopia, os elementos da fratura são reduzidos 
por extensão, imobilizados temporariamente da melhor forma possível e, 
em seguida, imobilizados permanentemente através da aplicação de gesso.
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Imagem individual 0

O modo de operação Single image (Imagem única) fornece uma imagem eletrô-
nica instantânea do paciente no monitor. É recomendada para exposições finais. 
O tempo de exposição depende da largura de pulso definida.

Configurações
do sistema

Os fatores de exposição e as unidades do sistema de controle incluem a forma 
por meio da qual a configuração é controlada:

 Matriz de 1 k2;

 Impulso de raios X com uma largura de 5 ms até um máximo de aproximada-
mente 1.400 ms.

Procedimento
clínico típico

Exposição de acompanhamento de uma reposição de fratura da extremidade 
superior distal (consulte acima).

Subtração/Roadmap (opção) 0

A opção de memória de subtração permite-lhe efetuar uma angiografia de subtra-
ção digital e, simultaneamente, exibir o angiograma não subtraído no segundo 
monitor. A técnica de subtração permite a visualização hemodinâmica, bem 
como a visualização do preenchimento vascular máximo e Roadmap. As funções 
Roadmapping também podem ser usadas para outros procedimentos.

Configurações
do sistema

Os fatores de exposição e as unidades do sistema de controle incluem a forma 
por meio da qual a configuração é controlada:

 Matriz de 1 k2;

 A taxa de aquisição é selecionável livremente, até 10 fotogramas/s;

 Integração da imagem (como uma função do conjunto de fatores k), isto é, 
um número de exposições k é integrado em uma imagem; o fator k pode 
ser selecionado entre k = 16 e k = 32 por um técnico autorizado.

Procedimento
clínico típico

 Visualização de um vaso arterial para localizar estenoses vasculares com 
injeção de um meio de contraste para permitir a visualização melhorada 
pelo contraste do enchimento vascular (subtração da imagem nativa 
(máscara) da imagem melhorada pelo contraste).

 Como alternativa à exibição da imagem nativa, a inversão posterior da imagem 
exibida permite exibir um cateter introduzido na trajetória do vaso utilizando 
a função Roadmap.

Para obter informações sobre a realização de um exame com Subtraction 
(Subtração) ou Roadmap, consulte  Registro 4: Exame, Página 47.
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Descrição do processamento de imagem 0

Todos os processamentos de imagens da modalidade são executados pelo com-
ponente “Imaging chain” (Corrente de aquisição de imagens) que faz parte do 
software do sistema de imagem. A corrente de imagens está dividida em módu-
los de hardware e de software. Ela é responsável pela correta parametrização dos 
módulos de hardware (por ex., o intensificador de imagens). A partir daí, os dados 
de imagem brutos do conversor de imagens são transferidos por meio de inter-
faces exclusivas de transferência de imagens para o hardware do PC usando 
a tecnologia de streaming. No PC, os dados da imagem são, em seguida, anali-
sados e processados em tempo real e é realizado um ajuste inicial do brilho e do 
contraste. Finalmente, os dados de imagem são transferidos para o software do 
sistema de imagem, onde são armazenados. Ao mesmo tempo, os dados da ima-
gem são processados para uma avaliação médica ideal para a aplicação em ques-
tão (incluindo filtragem local, subtração, processamento do brilho e do contraste, 
operações geométricas, "Opacificação do pico") e são exibidos sem atraso em um 
ou mais monitores. A exportação para visualização, nos monitores sensíveis ao 
toque, por exemplo, é feita da mesma forma (se suportada pelo sistema).
Se for necessário um relatório DICOM, os dados da imagem podem ser reimpor-
tados para o processo. Todas as etapas de processamento necessárias são então 
realizadas novamente e os dados de imagem são de novo exportados para o 
software do sistema de imagem. A partir daí, os dados dão enviados para um 
arquivo (DICOM) juntamente com os dados do paciente.
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Exibição de imagem 0

O sistema de imagem utiliza dois monitores para a exibição de imagens.

 O monitor do lado esquerdo é utilizado para exibir imagens em tempo real 
assim como imagens pré-operatórias como pós-operatórias. 

 O monitor direito é utilizado para exibir as imagens de referência. 

As imagens de referência podem ser:

 imagens pré-operatórias

 imagens dos exames atuais

 imagens de exames anteriores

1. Área de controle com exibições de funções

2. Área da imagem

(2)(1)
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Descrição do sistema

Operação do sistema 0

Inicialização 0

Certifique-se de que os plugues e conectores estejam limpos e secos.
Não utilize cabos danificados.

Conectar o sistema do braço em C com o carrinho do monitor0

O sistema do braço em C é conectado ao carrinho do monitor através de 
um cabo. 

 Acople o plugue central à tomada elétrica no lado esquerdo do sistema do 
braço em C quando visto a partir do braço em-C. O interruptor deve estar 
sempre na posição vertical.

O carrinho do monitor só pode ser conectado ao sistema do braço em C corres-
pondente. Se o carrinho do monitor estiver conectado ao sistema do braço em C 
incorreto, uma mensagem de erro é exibida indicando que o braço em C e o 
carrinho do monitor não são compatíveis. Ao confirmar a mensagem, o texto 
"Incorrect C-arm" (Braço em C incorreto) indicando o status é exibido no canto 
inferior esquerdo do monitor do sistema de aquisição de imagens.

Cuidado

Tropeçar no cabo.

Risco de queda.

 Ao passar os cabos, certifique-se de que eles estejam rentes ao chão.
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(1) Interruptor da tomada central

 Vire o interruptor para a direita até ouvir um clique.
– O carrinho do monitor fica conectado ao sistema de braço em C.

Conectar o interruptor de pé 0

Para a liberação de radiação com o interruptor de pé, este deve ser conectado 
no sistema do braço em C.

 Ligue o cabo do interruptor de pé na tomada etiquetada com o símbolo de 
interruptor de pé na parte frontal do sistema do braço em C.

(1)
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Estabelecer a conexão de ligação equipotencial 0

O Cios Select pode ser conectado a um terminal terra de proteção através do 
conector equipotencial no sistema do braço em C. Isto garantirá que o 
Cios Select possui o mesmo potencial elétrico que as outras unidades 
conectadas ao mesmo terminal de aterramento.

Quando efetuar exames cardíacos ou exames do crânio aberto, é necessário 
passar um cabo terra adicional de acordo com DIN 57107/VDE107 nas salas 
do Grupo de aplicação 2.

 Fixe o cabo de ligação equipotencial à tomada indicada pelo símbolo no painel 
de conexão frontal do sistema do braço em C e no ponto de ligação equipo-
tencial próximo ao paciente.
– A ligação equipotencial é estabelecida.
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Estabelecer a conexão elétrica 0

O Cios Select opera usando um cabo de conexão elétrica da unidade principal 
à tomada terra.

 Ligue o plugue na tomada apropriada.
– A conexão à corrente elétrica é efetuada.

 Posicione a unidade de forma que seja facilmente desligada da corrente.

Ligar 0

 Pressione o botão ON (LIGAR) na unidade principal. .

Aviso

Tensão do contato durante o uso da unidade.

Choque elétrico no operador e paciente

 Conecte este dispositivo somente a uma rede de alimentação elétrica 
que tenha aterramento adequado.

Cuidado

Dano no cabo.

Risco de choque elétrico!

 Verifique o cabo de alimentação. Não use o dispositivo se o cabo de 
alimentação estiver danificado.

 Coloque o cabo de alimentação em um local seguro, não tropeçando nele.
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Funções durante a inicialização do sistema 0

 O sistema é ligado.

 O sistema efetua automaticamente um autoteste.

 No painel de controle, todos os LEDs acendem por aproximadamente 
2 segundos para testar a função e, em seguida, desligam automaticamente.

Verifique se todos os LEDs acendem corretamente. Se não acenderem, notifique 
o Serviço de Assistência Técnica da Siemens, pois pode haver um defeito.

 Um sinal sonoro é emitido ao inicializar o sistema.

Se o sinal sonoro não for emitido, notifique o Serviço de Assistência Técnica 
da Siemens; há a possibilidade de os sinais sonoros não serem emitidos 
corretamente.

 Um autoteste automático é realizado com os botões da unidade de 
controle do braço em C.

Não pressione nenhuma tecla (como a tecla de elevação) durante a inicialização; 
caso contrário, uma mensagem de erro será exibida indicando que a tecla foi 
pressionada durante a inicialização e, por isso, o autoteste das teclas não funcio-
nou.

Se uma mensagem de erro for exibida durante o autoteste, um novo autoteste 
será realizado automaticamente. O autoteste pode ser realizado até quatro vezes.
Um autoteste que falhou é indicado pelo campo de LED piscando continuamente 
no painel de controle afetado. O uso dos botões não é possível nesse estado; 
o painel de controle afetado é então desligado automaticamente. Neste caso, 
o Serviço de Assistência Técnica da Siemens deve ser notificado. 
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Radiação em espera

No monitor esquerdo, o modo de radiação em espera é indicado por um símbolo 
na barra de status (canto inferior esquerdo).

O ícone aparece se o acionamento da radiação for bloqueado. Você precisa 
introduzir a senha para desbloquear o acionamento da radiação ( Registro 4: 
Exame, Página 9).
A radiação não pode ser acionada se o carrinho do monitor for operado 
separadamente.

Essencialmente, o sistema não está pronto para a radiação a menos que um 
paciente esteja registrado.

Predefinições As funções a seguir são configuradas quando o sistema é iniciado:

 Modo de funcionamento: o modo de operação predefinido no aplicativo 
configurado como Standard (Padrão) 

 Imagem espelhada: desligada se não estiver ligada no aplicativo configurado 
como Standard (Padrão) 

 Número de imagens (fluoro): o valor padrão no aplicativo configurado como 
Standard (Padrão) 

 Controle automático da taxa de dose (ADR): ativado

 Nível de zoom: 0

 Colimadores: formato inteiro
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Mover o braço em C 0

O movimento horizontal, o movimento articulado, o movimento angular e o 
movimento orbital do braço em C são executados manualmente. Utilize as 
alças no braço em C ou o intensificador de imagem.

Adicionalmente, o braço em C pode ser ajustado em altura por meio do controle 
motorizado. 

Aviso

Movimentos manuais ou motorizados.

Risco de esmagamento e colisão de pessoas ou objetos próximos das 
partes móveis.

 Durante os movimentos manuais ou motorizados do dispositivo, 
certifique-se de que não haja pessoas ou objetos no caminho e controle 
os movimentos a fim de evitar colisões.

 Certifique-se de que não se encontra ninguém na zona de perigo.

Cuidado

Ativação dos movimentos do sistema sem contato visual.

Risco de esmagamento!

 Utilize o sistema somente se for possível observar o paciente e outras 
pessoas durante os movimentos.

Cuidado

Rotação do braço em C.

Risco de esmagamento!

 Preste atenção aos riscos de esmagamento entre as partes móveis do 
sistema e as respectivas aberturas guia.

Cuidado

Movimento devido à atuação não pretendida dos elementos de operação.

Risco de colisão, risco de lesão ao paciente ou operador, risco de dano 
às peças do dispositivo.

 Pressione o botão EMERGENCY STOP (PARADA DE EMERGÊNCIA) 
se os movimentos do dispositivo não pararem.
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Levantar e abaixar o braço em C 0

Você pode elevar e baixar o braço em C com o controle motorizado utilizando as 
teclas de setas no teclado do braço em C. A coluna de elevação pode ser 
abaixada da posição 1 (nível mais alto) para a posição intermediária 2 e para a 
posição 3 (nível mais baixo).

(1) Posição 1 = nível mais alto

(2) Posição 2 = posição intermédia

(3) Posição 3 = nível mais baixo

Levantar o braço em C

 Pressione o botão Up (Para cima) no teclado do braço em C.
– A coluna de elevação se move para cima.

42
 c

m
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Abaixar o braço em C A coluna de elevação pode ser baixada para a posição 3. 

 Pressione o botão Down (Para baixo) no teclado do braço em C.
– A coluna de elevação desloca-se, então, para a posição intermédia (2) e 

para automaticamente nesse ponto. 

 Pressione novamente o botão Down (Para baixo) no teclado do braço em C.
– A coluna de elevação baixa mais.
– Um sinal sonoro é emitido.

Falha no movimento
de elevação

A coluna de elevação não pode ser movida.
O botão EMERGENCY STOP (PARADA DE EMERGÊNCIA) está pressionado e 
deve ser desbloqueado.

 Vire o botão no sentido horário até que ele salte.

 Se a coluna de elevação deixar de poder ser deslocada em qualquer direção, 
contate o Serviço de assistência técnica da Siemens Healthineers.
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Operar os freios 0

O Cios Select encontra-se equipado com freios mecânicos. As alavancas para 
soltar ou bloquear os freios para diferentes direções de movimento estão 
marcadas com cores diferentes. Uma escala graduada nas mesmas cores 
para as direções de movimento correspondentes está localizada no 
compartimento do braço em C.

Cuidado

Falha no freio.

Risco de esmagamento!

 Antes de iniciar o exame, efetue a verificação diária quanto à operação 
e segurança do sistema.

Cuidado

A potência de frenagem não é suficiente.

Risco de esmagamento!

 Ao parar o sistema do braço em C em inclinações, ative os freios e vire as 
mamonas/rodas em posição perpendicular à direção para baixo ou para cima.
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Visão geral dos freios do braço em C 0

A: freio horizontal
B: freio angular
C: freio das rodas
D: freio orbital

Antes de deslocar o braço em C, o freio da respectiva direção de movimento 
deve ser liberado.

Encaixe a alavanca do freio correspondente após mover o braço em C.
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Mover o braço em C horizontalmente 0

É possível mover o braço de suporte horizontalmente em até 20 cm.

 Abra a alavanca do freio marcada em verde para movimento horizontal ao 
colocá-la na posição (1).
– O freio é liberado. 

 Desloque o braço de suporte até à posição desejada.

 Bloqueie a alavanca do freio ao colocá-la novamente na posição (2).
– O freio é bloqueado. 

(1)

(2)
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Angular o braço em C 0

É possível girar o braço em C verticalmente em ± 190° sobre o suporte de braço 
horizontal.

 Abra a alavanca do freio marcada em amarelo para angulação ao colocá-la 
na posição (1).
– O freio é liberado. 

 Rode o braço em C.

 Bloqueie a alavanca do freio ao colocá-la novamente na posição (2).
– O freio é bloqueado. 

+190° -190°
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Girar o braço em C 0

É possível mover o braço em C horizontalmente em ± 12° sobre a coluna de 
elevação.

 Abra a alavanca do freio marcada em laranja para giro horizontal ao colocá-la 
na posição (1).
– O freio é liberado. 

 Articule o braço em C para a posição pretendida.

 Bloqueie a alavanca do freio ao colocá-la novamente na posição (2).
– O freio é bloqueado. 

(1)

(2)
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Movimento orbital do braço em C 0

Iniciando na posição base (0°), pode articular o braço em C até +90° ou até -40° 
(130° no total).

 Abra a alavanca do freio marcada em azul para movimento orbital ao colocá-la 
na posição (1).
– O freio é liberado. 

 Articule o braço em C para a posição orbital pretendida.

 Bloqueie a alavanca do freio ao colocá-la novamente na posição (2).
– O freio é bloqueado. 

（1）

（2）
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Operar o interruptor manual 0

O interruptor manual é utilizado para controlar remotamente o acionamento 
da radiação e o armazenamento de imagens.

O interruptor manual pode ser inserido no suporte fornecido do sistema do 
braço em C.

Acionamento da radiação 0

O interruptor manual é utilizado para acionar a radiação em um modo de operação 
pré-selecionado.

 Mantenha o botão pressionado durante o acionamento da radiação.
– Os parâmetros atuais de radiação são exibidos nos teclados.

Armazenamento de imagens 0

Durante a radiação

 Pressione botão amarelo no interruptor manual.
– A radiação é acionada para o respectivo modo de operação selecionado 

e para as exposições em cassete.
– É exibida a fluoroscopia atual ou a imagem individual.

Após a radiação

 Pressione este botão no interruptor manual.
– Manter a tecla pressionada por < 2 segundos: salva a última imagem 

gravada (LIH).
– Manter a tecla pressionada por > 2 segundos: salva a última cena 

gravada (LSH).

As imagens são transferidas do monitor esquerdo para o monitor direito e 
armazenadas no banco de dados local.
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Armazenamento 0

Quando o interruptor manual não está sendo usado, ele pode ser mantido em 
um dos suportes em qualquer um dos lados do sistema do braço em C.

Operar o interruptor de pé 0

O pedal é usado se for necessário ter as mãos livres durante a exposição.

O interruptor de pé é adequado também para aplicações em que fluidos podem 
cair no chão.

Acionamento da radiação 0

Na configuração padrão, os pedais estão alocados da seguinte forma:

 O pedal direito sempre é usado para ativar a Fluoroscopy (Fluoroscopia) 
(Fluoro).

 O pedal esquerdo é utilizado para ativar o modo de operação pré-selecionado. 
Exceção: Se o modo de operação Fluoroscopy (Fluoroscopia) (Fluoro) for pré-
selecionado, o pedal esquerdo é alocado no modo de operação Single image 
(Imagem única).

A funcionalidade esquerda/direita dos dois pedais pode ser invertida pelo Serviço 
de Assistência Técnica da Siemens sob pedido.

Alocação do pedal

A alocação atual do pedal é exibida na tela esquerda do carrinho do monitor.

Se o interruptor de pé estiver com defeito ou não estiver conectado, o símbolo 
para o interruptor manual é exibido.
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Acionar radiação

 Mantenha o pedal esquerdo ou direito pressionado durante o acionamento 
da radiação.
– Os parâmetros atuais de radiação são exibidos nos teclados.

Armazenamento de imagens 0

Um dos pedais pode ser configurado com a função “Save” (Salvar) pelo Serviço 
de Assistência Técnica da Siemens. Neste caso, na configuração padrão os 
pedais estão alocados da seguinte forma:

 O pedal direito é utilizado para ativar o modo de operação pré-selecionado.

 O pedal esquerdo é utilizado para ativar o armazenamento de imagem.

Salvar durante a
radiação

 Pressione o pedal "Save" (Salvar) no interruptor de pé.
– A imagem atualmente criada e visualizada é salva no banco de dados local. 

Salvar após a
radiação

 Pressione o pedal "Save" (Salvar) no interruptor de pé.
– Manter o pedal pressionado por < 2 segundos: salva a última imagem 

gravada (LIH).
– Manter o pedal pressionado por > 2 segundos: salva a última cena 

gravada (LSH).

As imagens são transferidas do monitor esquerdo para o monitor direito e 
armazenadas no banco de dados local.
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Desligar 0

Antes de desconectar o sistema da rede elétrica, é necessário encerrá-lo. 
Durante o procedimento de encerramento o sistema de imagem é encerrado 
antes de ser desligado.

O procedimento de encerramento do sistema de imagem está concluído quando 
o indicador do modo de espera no monitor esquerdo desaparece.

Desligar o sistema completamente 0

Finalizar os
processos ativos

 Feche o paciente atual com o botão no teclado do carrinho do monitor.

 Certifique-se de que os dados não foram gravados no CD/DVD.
– Se necessário, aguarde pelo processo completo de gravação do CD/DVD.

 Se tiver um disco no CD/DVD, retire-o da unidade.

Os trabalhos de exportação de rede em aberto são retidos durante o desligamen-
to e continuados quando o sistema é ligado novamente. Os trabalhos de armaze-
namento para dispositivos removíveis, bem como os trabalhos de impressão, 
são parados e excluídos.

Cuidado

Perda de dados da imagem.

Risco de exposição à radiação desnecessária!

 Não desligue o sistema enquanto a radiação está sendo liberada.
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Desligar

 Pressione o interruptor OFF (DESLIGAR) na unidade principal. 

 O sistema do braço em C é imediatamente desligado.

 O sistema de imagem desliga após o computador ser encerrado.
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Reativar o sistema 0

Se não for possível encerrar o sistema de aquisição de imagens corretamente 
depois de pressionar o botão OFF (DESLIGAR) ou se o sistema de aquisição de 
imagens deixar de reagir à entrada de dados, será necessário reativar o sistema.

 Pressione o botão RESET (REDEFINIR) (1) no carrinho do monitor. 
– Todos os processos em execução são terminados e o Cios Select é 

encerrado.

 Ligue o Cios Select novamente e permita que inicialize completamente.
– Agora, é possível continuar a usar o Cios Select ou encerrá-lo.

Desconectar o sistema
da fonte de

alimentação

Observe que após a conclusão de um exame, o sistema deve ser desligado 
corretamente antes de ser desconectado da fonte de alimentação.

 Desligue o sistema e aguarde o encerramento.

 Desconecte o plugue de alimentação do carrinho do monitor da tomada.
– Quando a tomada elétrica é puxada, a UPS muda para o modo de bateria 

(LED amarelo acende).

Puxe pela tomada, não pelo cabo!

Liberar o cabo de
conexão

 Vire a alavanca do plugue central no sistema do braço em C para a 
esquerda para desbloqueá-lo. Desconecte o conector.

 Se fixada, desconecte a conexão da ligação equipotencial do sistema do 
braço em C.

(1)
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Enrolar o cabo do
interruptor de pé

O pedal é colocado no suporte fornecido para armazenamento e transporte.

(1) Enrolar o cabo do interruptor de pé

(2) Suporte do pedal

 Enrole o cabo do interruptor de pé no gancho fornecido e coloque o interruptor 
de pé no respectivo suporte.

Ao acoplar o interruptor de pé, tenha cuidado para não dobrar o cabo.

(1)

(2)
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Transporte 0

O sistema do braço em C está equipado com 4 rodas para uma movimentação 
fácil em qualquer direção. O sistema do braço em C pode ser bloqueado com 
a alavanca de direção/freio.

Quando transportar o sistema do braço em C e o carrinho do monitor na posição 
de transporte, a inclinação do chão não deve ultrapassar 10°.

Transportar o sistema do braço em C 0

Antes de transportar, o sistema de braço em C deve ser ajustado para a posição 
de transporte.

Preparar o braço em C  Libere todos os freios do braço em C.

 Coloque o braço em C na posição de transporte mostrada no desenho.
– Ângulo de 0°/posição orbital 0°.

 Mova a coluna de elevação para a posição mais baixa.

 Desloque o braço de suporte horizontal completamente para trás.

Evite transportar o sistema do braço em C em superfícies com uma 
inclinação > 5° ou ele pode escapar das mãos ou tombar.
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Mover o sistema do braço em C 0

Imagem esquerda: Freio de pé liberado, imagem à direita: Freio de pé bloqueado, ambas as direções 
possíveis

 É possível liberar ou bloquear o freio de pé com o pedal de pé (ambos os 
lados).

Transporte 0

 Libere o freio de pé. 

 Para transporte, use a alavanca de direção e as alças. 

 A alavanca de direção tem 3 posições de parada: para o deslocamento em 
frente ou deslocamento transversal para a direita ou para a esquerda.

 Alavanca de direção mostrada na posição para o movimento para frente
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 Alavanca de direção em posição de parada para a direita ou para a esquerda 
para o movimento transversal.

 Levante a alavanca de direção e rode-a na direção desejada.
– A unidade desloca-se sempre paralelamente à posição da alavanca. 

A alavanca de direção pode ser travada em 3 posições diferentes. Uma é para o 
movimento para frente, as outras para o movimento transversal para a direita ou 
esquerda.

Defletores do cabo 0

Quaisquer cabos estendidos no chão podem inibir a possibilidade de manobra 
da unidade e devem ser afastados pelos defletores do cabo.
O movimento da unidade não está obstruído.
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Ao transportar o sistema do braço em C, certifique-se de que não há obstáculos 
no chão.

Cuidado

Peso do dispositivo.

Risco de esmagamento!

 A frenagem rápida pode ser impactada pelo peso do dispositivo. Preste 
atenção à sua velocidade e ao revestimento e inclinação do pavimento, 
bem como às áreas irregulares.
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Mover o carrinho do monitor 0

Antes do transporte, o cabo de conexão do carrinho do monitor deve ser 
colocado nas alças do carrinho do monitor.

 Coloque os cabos enrolados nos suportes para carrinho do monitor.

Evite transportar o carrinho do monitor em superfícies com uma inclinação > 5° 
ou ele pode escapar das mãos ou tombar.

Cuidado

Efeito de tombamento aumentado!

Risco de esmagamento!

 Devem ser instalados somente produtos/componentes aprovados 
pela Siemens.
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Transporte 0

 Para transporte, libere os freios nas rodas (seta).

Quando o carrinho do monitor for movido, prestar muita atenção para que ele 
não colida com cateteres ou tubos de anestesia.

Em superfícies inclinadas com um ângulo > 5°, certifique-se de que  

 Os freios estejam travados

 A frente do monitor esteja virada para a direção da inclinação.

Cuidado

Falha no freio.

Risco de esmagamento!

 Antes de iniciar o exame, efetue a verificação diária quanto à operação 
e segurança do sistema.

Cuidado

A força de frenagem não é suficiente.

Risco de esmagamento!

 Em inclinações, gire o carro com o freio de pé para baixo e ative os freios 
quando parar.
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Cuidado

Movimentos motorizados.

Risco de esmagamento!

 Não fique parado na faixa de alcance do monitor nem coloque objetos no 
compartimento do carro.
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Situações de emergência 0

Função do interruptor Emergency Stop (Parada de 
emergência) 0

Há um botão vermelho EMERGENCY STOP (PARADA DE EMERGÊNCIA) na 
frente do sistema do braço em C. Ela interrompe os processos seguintes imedia-
tamente em uma situação de perigo:

 Movimentos motorizados do braço em C

 Radiação ativa

Quando o botão EMERGENCY STOP (PARADA DE EMERGÊNCIA) é ativado 
(pressionado), um símbolo vermelho de bloqueio pisca no botão de parada de 
emergência. 

Se o botão EMERGENCY STOP (PARADA DE EMERGÊNCIA) tiver sido ativado 
(pressionado), a radiação e os freios ainda podem ser acionados manualmente.

 Desbloqueie o botão EMERGENCY STOP (PARADA DE EMERGÊNCIA) 
rodando-o para a direita somente quando a situação de perigo tiver sido 
eliminada.
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Comportamento em caso de uma falha de energia 0

No caso de falha de energia, a unidade será desligada. De forma a evitar a perda 
de dados/imagens, é instalada no carrinho do monitor uma fonte de alimentação 
ininterrupta (UPS – Uninterruptible Power Supply) que executa um encerramento 
controlado do sistema de imagem. As imagens do último exame serão salvas se 
a função de salvar automaticamente estiver ligada*.

Os itens mencionados abaixo não são salvos: 

 Posição do colimador

 Valores definidos da dose

 Orientação da imagem

 Memória de posição

 Zoom

Uma fonte de alimentação de emergência do hospital é acionada, se a fonte 
de alimentação falhar. Contudo, isto ocorre normalmente com interrupção e 
pode levar algum tempo.

O sistema pode ser reiniciado assim que a fonte de alimentação estiver disponí-
vel ou a unidade de energia de emergência estiver funcionando.

 Pressione o botão ON (LIGAR) no sistema do braço em C para reiniciar 
o sistema. 

 Aguarde até que a unidade seja reinicializada completamente.

 Tenha atenção às mensagens de erro.

Quando o processo de inicialização estiver concluído (após aproximadamente 
4 minutos), o Cios Select estará novamente em total funcionamento.

 Selecione novamente o último paciente para poder continuar o tratamento.

 Execute as configurações de procedimento, da dose e do colimador necessá-
rias para continuar a aplicação.

O posicionamento do braço em C permanece intacto quando o sistema é desli-
gado. Porém, verifique a posição atual e corrija, se necessário.

* A função Auto save (Salvar automaticamente) deve estar ativada para aplicações de intervenção



Manual do Usuário
50 de 52 XPR2-140G.620.01.04.23

Descrição do sistema

Reiniciar o Cios Select 0

O Cios Select deve ser reiniciado após a exibição de determinadas mensagem 
de erro.

 Desligue o sistema pressionando o botão OFF (DESLIGAR) na unidade 
principal. 

 Aguarde até que o computador seja desligado.

As configurações a seguir são redefinidas para os respectivos valores padrão 
após uma reinicialização:

 Posição do colimador

 Valores definidos da dose

 Orientação da imagem

 Memória de posição

 Zoom

 Pressione o botão ON (LIGAR) na unidade principal para reiniciar a unidade.

 Preste atenção às mensagens de erro exibidas.

 Selecione novamente o último paciente para poder continuar o tratamento.

 Execute as configurações de procedimento, da dose e do colimador necessá-
rias para continuar a aplicação.

O posicionamento do braço em C permanece intacto quando o sistema é desli-
gado. Porém, verifique a posição atual e corrija, se necessário.
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Reativar o sistema 0

Se não for possível encerrar o sistema de aquisição de imagens corretamente 
depois de pressionar o botão OFF (DESLIGAR) ou se o sistema de aquisição de 
imagens deixar de reagir à entrada de dados, será necessário reativar o sistema.

 Pressione o botão RESET (REDEFINIR) (1) no carrinho do monitor. 
– Todos os processos em execução são terminados e o Cios Select é 

encerrado.

 Ligue o Cios Select novamente e permita que inicialize completamente.
– Agora, é possível continuar a usar o Cios Select ou encerrá-lo.

(1)
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Procedimento de ressuscitação cardiopulmonar (CPR) 0

Se for necessário realizar o procedimento de ressuscitação cardiopulmonar (CPR), 
o Cios Select deve ser removido da mesa de tratamento para assegurar o livre 
acesso ao paciente. A mesa de tratamento utilizada para a ressuscitação cardio-
pulmonar deve estar de acordo com a norma IEC 60601-2-43:2010.

 Mova o braço em C para uma posição a partir da qual seja possível removê-lo 
da mesa sem causar colisões. 

 Libere os freios e mova o braço em C para a posição pretendida através de 
acionamento por motor ou manual. Volte a aplicar os freios para evitar 
movimentos indesejados do braço em C.

 O braço em C pode ser movido aplicando excesso de pressão para substituir 
os freios.

 Em seguida, libere a alavanca do freio e mova o Cios Select para fora da área 
de tratamento. 

 Ao mesmo tempo, tenha cuidado com os cabos conectados ao carrinho 
do monitor e ao interruptor de pé.

 Se necessário, libere o freio do carrinho do monitor e remova-o da área 
de tratamento.
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Exame

Informações de segurança relacionadas com 
o procedimento de exame 0

Antes do exame 0

Configurações
do exame

Antes de iniciar a cirurgia, certifique-se que todos os parâmetros definidos, assim 
como as definições do exame em todos os modos de operação, estejam corretos.

Avisos sonoros Os avisos sonoros por meio dos alto-falantes indicam possíveis perigos, tais como 
perigos de esmagamento, extensa liberação de radiação e alta taxa de dose.

Falha do software

Capacidade de
armazenamento

O espaço de uso do disco rígido é exibido na barra de status no monitor esquer-
do. É exibido um sinal de aviso antes da capacidade total do disco rígido ser 
alcançada.

Cuidado

Fica aquém da distância de segurança.

Risco de esmagamento!

 Verifique os alto-falantes quanto ao seu funcionamento correto. Um sinal 
sonoro deverá ser emitido ao inicializar o sistema.

Cuidado

Falha de software.

Não é mais possível trabalhar com o sistema de aquisição de imagens.

 Reinicie o sistema.

Ícone Breve descrição

Espaço disponível no disco: ≤ 100%

Espaço disponível no disco: ≤ 75%

Espaço disponível no disco: ≤ 50%

Espaço disponível no disco: ≤ 25%

Espaço em disco disponível: < 12,5%
Este ícone indica que o espaço disponível em disco atingiu um 
nível crítico.

Espaço disponível no disco: = 0
Este ícone indica que não existe espaço livre no disco.



Manual do Usuário
4 de 52 XPR2-140G.620.01.04.23

Exame

Certifique-se de que há capacidade de armazenamento suficiente antes de iniciar 
o exame. Além disso, observe as mensagens relevantes do sistema.

Imagens de referência
de exames anteriores

Durante o exame 0

Posição do paciente Antes de acionar a radiação, é necessário verificar se o paciente está corretamen-
te posicionado.

Orientação da imagem Assegure-se da orientação correta da imagem (precisão lateral) no monitor e/ou 
na cópia impressa.

Conformidade
de dados

A orientação correta da imagem e os dados do paciente devem ser verificados 
antes do armazenamento.

Verifique os dados do paciente antes de terminar um exame e iniciar o trabalho 
no paciente seguinte.

O paciente registrado deve ser desmarcado no final do exame.
( Página 45)

Cuidado

Risco de que a conexão à rede não esteja disponível continuamente.

Imagens de referência indisponíveis durante a intervenção.

 Antes de iniciar a intervenção, o usuário deverá carregar as imagens 
necessárias a partir do arquivo de rede.

Cuidado

Movimento do braço em C durante a cirurgia.

Risco de lesões!

 Devido à manobrabilidade do braço em C, são possíveis colisões com outros 
dispositivos cirúrgicos se o dispositivo não for usado da forma prevista e 
de acordo com as instruções presentes neste manual.
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Preparar o sistema 0

Remover/inserir a grade do I.I.* 0

Remover a grade do I.I. reduz a dose de radiação (bem como a qualidade da 
imagem), por ex., para um exame pediátrico.

Cuidado

Falha no freio.

Risco de esmagamento ocasionados pelos movimentos automáticos!

 Antes de iniciar o exame, efetue a verificação diária quanto à operação 
e segurança do sistema.

* Se a grade antidifusão removível for configurada

Cuidado

Substituição da grade.

Risco de esmagamento entre as peças do compartimento do detector.

 Observe as zonas/localizações perigosas entre as peças do compartimento 
do detector.

Cuidado

Status incorreto da grade: inserida, removida.

Radiação inadequada para resultados da aquisição de imagens em 
exposição à radiação desnecessária!

 Selecione a aplicação de acordo com seu procedimento clínico. 

 Certifique-se de que o status da grade atual cumpre seus requisitos de 
imagem. O sistema de aquisição de imagens indica se a grade foi inserida 
ou removida.

 Se necessário, insira a grade manualmente ou remova-a da bandeja.
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Monitor do status da
grade do I.I

Se a grade do I.I estiver inserida é exibida no monitor esquerdo na área de 
parâmetros de exposição.

Se a grade não estiver inserida, o ícone com a linha atravessada é exibido.

Remover a grade do I.I.

 Remova o parafuso de fixação da parte inferior da grade de I.I.

 Retire a grade de I.I. cuidadosamente no seu suporte.

 Coloque a grade do I.I. em um lugar seguro.

 Verifique se o ícone de "I.I. grid inserted" (Grade do I.I. inserida) possui 
uma linha atravessada.

Inserir a grade do I.I. Logo que o exame pediátrico seja concluído, deve voltar a colocar a grade do I.I., 
para assegurar uma boa qualidade de imagem durante os exames normais.

 Instale a grade do I.I. em conformidade com as instruções de exclusão na 
ordem inversa.

 Aperte o parafuso e verifique se a grade ficou fixa com segurança.

 Verifique se o ícone de "I.I. grid inserted" (Grade do I.I inserida) não possui uma 
linha atravessada.
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Proteção contra contaminação e entrada de líquidos 0

Caso seja esperada uma grande quantidade de fluido durante um exame, existe 
o risco de penetração de fluidos no sistema. Recomenda-se que cubra as áreas 
relevantes adequadamente.

Para protegê-lo contra contaminação, o braço em C pode ser coberto completa 
ou parcialmente com uma cobertura esterilizada descartável ( Registro 10: 
Opções, Página 5).

Posicionar o braço em C 0

Usar o localizador de luz laser 0

Dependendo da configuração de seu Cios Select, você pode usar o localizador 
de luz laser integrado como um auxiliar de posicionamento.

Ligar

 Pressione esta tecla no teclado do braço em C.
– O localizador de luz de laser é ligado.
– Os cursores são exibidos no monitor esquerdo desde que o localizador 

de luz laser esteja ligado.

Desligar

 Pressione novamente este botão.
– O localizador de luz laser ativado é desligado automaticamente 

após 5 minutos.
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Alinhar o braço em C 0

 Alinhe o sistema do braço em C com a mesa e o paciente.

 Solte os freios relevantes e mova o braço em C para a posição de exposição 
pretendida. ( Registro 3: Descrição do sistema, Página 25)

 Bloqueie novamente os freios.

Posição do sistema para exames de intervenção 0

Para exames de intervenção, o sistema deve estar na vertical.

Cuidado

Colisão com outros sistemas.

Risco de lesões!

 Devido à manobrabilidade do braço em C, são possíveis colisões com outros 
sistemas se o dispositivo não for usado da forma prevista e de acordo com 
as instruções presentes neste manual.
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Desbloquear/bloquear o acionamento de radiação 0

Dependendo da configuração, seu sistema possui uma forma de bloquear o 
acionamento de radiação. Esta opção permite que somente pessoas autorizadas 
possam definir os parâmetros de exposição e o acionamento da radiação.

Você pode definir e alterar a senha para bloquear o acionamento da radiação 
na configuração (consulte  Registro 7: Configuração, Página 19).

Desbloquear
o acionamento

da radiação

 Pressione esta tecla no teclado do carrinho do monitor.
– A caixa de diálogo de introdução da senha abre no monitor esquerdo.

 Insira a senha correta (predefinição: 0000).
– Agora os parâmetros de exposição podem ser definidos.
– Acione a radiação com o interruptor manual e com o interruptor de pé.

Se digitar a senha incorretamente, é possível excluir sua entrada com o botão 
Backspace.

Bloquear acionamento
de radiação

 Abra a caixa de diálogo da senha com este botão.

 Insira a senha correta.
– A configuração dos parâmetros de exposição e do acionamento de 

radiação está bloqueada.



Manual do Usuário
10 de 52 XPR2-140G.620.01.04.23

Exame

Selecionar o aplicativo 0

Os aplicativos contêm conjuntos individuais de configurações de exames ajusta-
dos às várias áreas de aplicação médica (tais como General, Breast, Ortho [Geral, 
Peito, Orto]).

Estes aplicativos disponíveis estão divididos em grupos de aplicativos, por exem-
plo, de acordo com os requisitos específicos do hospital.

Carrinho do monitor

 Pressione esta tecla no teclado do carrinho do monitor.
– A caixa de diálogo Application Selection (Seleção do aplicativo) aparece 

no monitor esquerdo.

 Clique no aplicativo e no grupo do aplicativo desejados na lista de seleção 
relevante.
– Os parâmetros de exposição incluindo o modo de operação estão predefi-

nidos de acordo com o aplicativo selecionado.

Braço em C Você pode escolher entre quatro aplicações padrão default no teclado do 
braço em C.

 Pressione o botão do aplicativo desejado.
– O LED da tecla afetada acende.
– O aplicativo selecionado é exibido no monitor esquerdo.
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Exame

Registro do paciente 0

Antes de poder examinar um paciente com seu sistema, é preciso registrar 
o paciente.

Registrar significa que você insere em seu sistema todas as informações 
relacionadas com o paciente necessárias para um exame.

Cuidado

Risco de equívocos com os pacientes.

O paciente errado está sendo tratado.

 O usuário deve assegurar que está a ser tratado o paciente correto antes 
do mesmo ser registrado no sistema.

Cuidado

A ID do paciente já existe.

Interpretação incorreta de dados do paciente examinado, se a seleção 
basear-se somente na ID do paciente.

 Utilize sempre uma identificação de quatro formas [nome do paciente, sexo, 
data de nascimento, ID do paciente]. 

 Evite misturar dados do paciente usando a identificação de quatro formas. 
Selecionar os dados do paciente com base somente na ID do paciente é 
insuficiente. Certifique-se de que sejam exibidos os parâmetros adequados 
na Worklist (Lista de trabalho) e na Patient list (Lista de pacientes).
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Dependendo da forma como os registros são organizados em seu hospital e 
quanto tempo tem para o registro, é possível escolher entre diferentes procedi-
mentos de registro de pacientes.

Registro de
emergência

Se um paciente for admitido em estado crítico e tiver de ser assistido e examina-
do imediatamente, chame o registro de emergência. O paciente é registrado com 
dados provisórios como um paciente de emergência. Isto reduz o tempo antes 
de iniciar o exame ao mínimo possível.

Registro para o exame Porém, se pretender registrar um paciente para efetuar um exame, deverá come-
çar por introduzir os dados do paciente ou chamá-lo a partir do banco de dados e, 
então, proceder ao exame.

Pré-registro Você poderá efetuar o pré-registro de um paciente sempre que pretender prepa-
rar o sistema para efetuar o exame mais tarde.

Por exemplo, pode introduzir de manhã os dados de todos os pacientes a serem 
examinados durante o dia. Quando pretender começar um exame, chame sim-
plesmente estes dados e, se for necessário, edite-os. Desta forma, poupa tempo 
durante o exame.

Consulta ao HIS/RIS Se seu sistema estiver conectado a um sistema HIS/RIS (sistema de informação 
de hospital e radiologia), o paciente pode ser registrado para o exame por meio 
de um destes sistemas.

O registro de paciente também é possível no carrinho do monitor quando 
o sistema de braço em C está desconectado.

Cuidado

Configuração de HIS/RIS na harmonizada

Comunicação impossível.

 Com o HIS/RIS não use a configuração "Only Patient ID" (Somente ID do 
paciente) devido ao paciente estar identificado no sistema de imagem 
com base em quatro informações (nome do paciente, ID, sexo, data de 
nascimento).
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Registro de emergência 0

Um registro de emergência é efetuado se um paciente tiver de ser examinado e 
tratado imediatamente, sem perda de tempo ao introduzir os dados do paciente.

Registro de emergência no carrinho do monitor 0

Teclado O registro de emergência pode ser realizado no teclado a qualquer momento, 
independentemente da etapa de processamento em que você se encontra.

 Pressione este botão (> 2 s).
– O paciente está registrado como um paciente de emergência.
– Agora é possível iniciar o exame.

Caixa de diálogo de
entrada de dados

Quando estiver editando dados do paciente, a janela Data Entry Dialog (Caixa 
de diálogo de entrada de dados) é exibida no monitor. É possível iniciar um 
registro de emergência nessa janela com um clique do mouse.

 Clique neste botão na janela Data Entry Dialog (Caixa de diálogo de entrada 
de dados).
– O paciente está registrado como um paciente de emergência.
– A janela de diálogo no monitor fecha.

Outro paciente
registrado

Se você realizar um registro de emergência enquanto outro paciente é registrado, 
uma caixa de diálogo correspondente é exibida.

 Selecione as opções desejadas para concluir o exame ( Página 45).

 Clique em OK para fechar o paciente registrado no momento.
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Registro de emergência com o interruptor manual ou 
interruptor de pé 0

Fora de um exame em execução, é possível realizar um registro de emergência 
ativando o interruptor de mão ou de pé.

 Certifique-se de que não esteja registrado um paciente para um exame.

 No interruptor manual, pressione o botão de liberação de radiação uma vez.

— Ou —

 No interruptor de pé, pressione o pedal de liberação de radiação uma vez.
– O paciente está registrado como um paciente de emergência.

Dados provisórios do paciente 0

Durante o registro de emergência, os dados de paciente em falta são comple-
mentados automaticamente. Um paciente de emergência é registrado com os 
seguintes dados:

 Certifique-se de corrigir os dados provisórios do paciente quando tiver oportu-
nidade ( Registro 5: Pós-processamento, Página 6).

Tipo de dados Entrada

Last name
(Sobrenome)

First name
(Nome)

se a ID do paciente já tiver sido inserida
número sequencial se a ID do paciente ainda não tiver sido 
inserida

Date of Birth
(Data de 
nascimento)

Data de hoje

Sex (Sexo) Unknown (Desconhecido)

Patient ID
(ID do paciente)

E_número sequencial
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Registrar um novo paciente 0

Se um paciente nunca tiver sido examinado no hospital ou consultório anterior-
mente, nenhum dado deste paciente será armazenado no sistema. Por esta 
razão, todos os dados necessários deste paciente devem ser introduzidos 
antes de um exame.

Abrir o registro do paciente 0

Use o teclado no carro do monitor para abrir o registro de pacientes.

 Pressione este botão (< 2 s).
– A janela Data Entry Dialog (Caixa de diálogo de entrada de dados) é aberta 

no monitor esquerdo.

Janela Data Entry Dialog (Caixa de diálogo de entrada 
de dados) 0

Os campos obrigatórios para o registro e pré-registro estão realçados em negrito. 
Os campos que são exibidos e os que são obrigatórios podem ser configurados 
( Registro 7: Configuração, Página 6).
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Área PATIENT
(PACIENTE)

Name (Nome), Patient ID (ID do paciente), Age (Idade) e Sex (Sexo) do paciente 
são sempre campos de entrada obrigatórios. Estes dados identificam um único 
paciente em seus bancos de dados.

Observações especiais:

 Patient ID (ID do paciente)
Você pode gerar uma ID única do paciente desde que não tenham sido defini-
das regras internas para o formato.

 Date of Birth (Data de nascimento)
Quatro dígitos devem ser inseridos para o ano de nascimento. 
Se a data de nascimento for desconhecida, a idade do paciente é usada 
para calcular uma data de nascimento a partir da data do próprio dia.

 Age (Idade)
Se a data de nascimento tiver sido inserida, a idade do paciente é calculada 
a partir da data de hoje e da data inserida.

Área STUDY (CASO) Nesta área, os dados do sistema HIS/RIS (opcional), se ligado, são introduzidos 
automaticamente. Os dados são usados especialmente para identificar unica-
mente o caso criado para o exame.

Área INSTITUTION
(INSTITUIÇÃO)

Esta área contém informações relativas às instalações de exame e ao pessoal. 
As informações podem ser úteis se as imagens do exame forem passadas para 
uma organização diferente para relatório.

Observações especiais:

 Institution Name (Nome da instituição)
O nome da instituição inserido durante a configuração é inserido aqui como 
o padrão.
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Inserir dados 0

O cursor encontra-se no campo de entrada do nome do paciente.

Fazer entradas  Insira o texto e os números utilizando o teclado.

 Use o mouse para selecionar entradas a partir da lista de seleção.

Alterar campos

 Utilize a tecla tab (mantenha pressionada a tecla Shift para ir para trás) ou 
clique no mouse para mudar para o campo necessário.

Gerar uma ID do
paciente

 Clique no ícone na janela Data Entry Dialog (Caixa de diálogo de entrada 
de dados).
– É gerada uma nova ID do paciente baseada na data e hora atuais.

Corrigir a entrada

 Pressione as teclas de seta para mover o cursor um caractere de cada vez.

 Pressione o botão Backspace para excluir o caractere na frente do cursor.

Ou

 Marque os caracteres incorretos com os botões de seta enquanto mantém 
pressionado o botão Shift e substitua com o teclado.

Excluir uma entrada  Marque a entrada a ser excluída.

 Pressione este botão.
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Concluir registro 0

Após ter preenchido, no mínimo, os campos obrigatórios na Data Entry Dialog 
(Caixa de diálogo de entrada de dados), você pode registrar o paciente para 
garantir que o exame ou para pré-registrar o paciente para exames posteriores.

Examinar o paciente

 Pressione este botão.

— Ou —

 Clique neste botão na janela Data Entry Dialog (Caixa de diálogo de entrada 
de dados).
– A janela Data Entry Dialog (Caixa de diálogo de entrada de dados) 

é fechada.
– Você pode iniciar agora o exame.

Pré-registrar pacientes Durante o pré-registro, o paciente e os dados introduzidos são armazenados 
localmente. Você pode então acessar novamente os dados do paciente 
quando iniciar o exame ( Página 22).

 Clique neste botão na janela Data Entry Dialog (Caixa de diálogo de 
entrada de dados).
– O paciente é incluído na Worklist (Lista de trabalho). 
– A janela Data Entry Dialog (Caixa de diálogo de entrada de dados) 

é fechada.
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Registrar pacientes anteriores 0

Um paciente que já foi examinado no seu hospital ou consultório constitui um 
paciente conhecido para seu sistema.

Para o registro do paciente atual, é possível aplicar as informações salvas 
na janela Data Entry Dialog (Caixa de diálogo de entrada de dados).

Continuar um
caso iniciado

(por exemplo, IVP)

Caso tenha cancelado um caso com Close (Fechar), você pode continuar este 
caso posteriormente. Apenas selecione o caso, carregue os dados na janela 
Data Entry Dialog (Caixa de diálogo de entrada de dados) e, em seguida, inicie 
o exame. Observe que isto é somente possível caso já tenha adquirido imagens 
no caso iniciado. Um caso vazio não pode ser usado para registro.

Abrir a Patient List (Lista de pacientes) 0

Use o teclado no carrinho do monitor para abrir a Patient list (Lista de pacientes).

 Pressione este botão.
– A Patient list (Lista de pacientes) é aberta no monitor esquerdo.

Se o paciente desejado não for exibido, ele pode ter sido excluído.

 Se necessário, importe os dados do paciente a partir do arquivo. 
(Consulte  Registro 5: Pós-processamento, Página 10)
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Verificar/corrigir dados do paciente 0

Abrir dados

 Use os botões de seta ou o mouse para selecionar o paciente desejado.

 Pressione este botão no teclado do carrinho do monitor. 

– O cartão de subtarefas do Patient (Paciente) é exibido no monitor 
esquerdo.

 Clique neste ícone no cartão de subtarefas Patient (Paciente).

— Ou —

 Clique duas vezes no paciente com o mouse.
– Os dados do paciente selecionado são transferidos para a janela 

Data Entry Dialog (Caixa de diálogo de entrada de dados).

Editar dados  Verifique se as informações na janela Data Entry Dialog (Caixa de diálogo 
de entrada de dados) estão corretas e adicione os dados que faltam
( Página 17).

Se tiver selecionado o paciente incorreto:

 Pressione este botão.
– Todas as alterações na janela Data Entry Dialog (Caixa de diálogo de 

entrada de dados) são descartadas.
– A Patient list (Lista de pacientes) é exibida novamente.
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Concluir registro 0

Examinar o paciente

 Pressione este botão no teclado ou clique no botão na tela.
– A janela Data Entry Dialog (Caixa de diálogo de entrada de dados) 

é fechada.
– Você pode iniciar agora o exame.

Pré-registrar pacientes

 Clique no botão na tela.
– O paciente é incluído na Worklist (Lista de trabalho). 
– A janela Data Entry Dialog (Caixa de diálogo de entrada de dados) 

é fechada.

Continuar um caso iniciado 0

É possível continuar um caso incompleto de um paciente.

Todas as imagens recentemente criadas são anexadas ao caso existente 
como uma nova série.

 Abra a Patient list (Lista de pacientes).

 Selecione o caso correspondente.

 Transfira os dados para a janela Data Entry Dialog (Caixa de diálogo de 
entrada de dados).

 Registre o paciente para o exame.
– Você pode continuar seu caso.
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Registrar pacientes a partir da lista de trabalho 0

A Worklist (Lista de trabalho) contém pacientes que foram pré-registrados 
manualmente no seu sistema e automaticamente por meio da conexão HIS/RIS.

Atualizar a lista de trabalho 0

A Worklist (Lista de trabalho) é atualizada por meio do sistema HIS/RIS em inter-
valos regulares e quando a Worklist (Lista de trabalho) é aberta. Também é 
possível iniciar a atualização manualmente, por exemplo, quando você deseja 
continuar trabalhando sem a conexão HIS/RIS.

 Pressione esta tecla no teclado do carrinho do monitor.
– A Manage Tool (Ferramenta de gerenciamento) é aberta no monitor 

esquerdo.

Lista de trabalho
completa

 Clique neste ícone no cartão de subtarefas Patient (Paciente).
– A Manage Tool (Ferramenta de gerenciamento) é fechada.
– A Worklist (Lista de trabalho) é aberta no monitor esquerdo e é atualizada 

com os exames planejados para seu sistema.
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Filtrar a lista
de trabalho

Se se tratar de um paciente específico, você pode introduzir seu nome ou solicitar 
ao HIS/RIS somente entradas especiais.

 Clique neste ícone no cartão de subtarefas Patient (Paciente).
– A Get Worklist Dialog (Caixa de diálogo de obtenção de lista de trabalho).

 Introduza os dados que conhece como critérios de pesquisa.
– Possíveis espaços reservados: * representa um ou mais caracteres 

aleatórios, ? representa um caractere aleatório.
– Modality (Modalidade): A modalidade planejada para o paciente.
– Not only today's worklist (Não só a lista de trabalho de hoje): 

Pesquisa por todas as consultas agendadas.

 Clique neste botão.
– A Manage Tool (Ferramenta de gerenciamento) é fechada.
– A Worklist (Lista de trabalho) é aberta no monitor esquerdo e é atualizada. 

Além dos pacientes pré-registrados manualmente, somente as entradas 
HIS/RIS que atendem os critérios de pesquisa são exibidas. 
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Abrir a lista de trabalho 0

Você abre a Worklist (Lista de trabalho) a partir do teclado no carrinho do 
monitor, a não ser que já esteja sendo exibida devido a uma atualização manual.

 Pressione este botão.
– A Worklist (Lista de trabalho) é aberta no monitor esquerdo.

Verificar/corrigir dados do paciente 0

Abrir dados

 Use os botões de seta ou o mouse para selecionar o paciente desejado.

 Pressione este botão no teclado do carrinho do monitor. 

– O cartão de subtarefas do Patient (Paciente) é exibido no monitor 
esquerdo.

 Clique neste ícone no cartão de subtarefas Patient (Paciente).

— Ou —

 Clique duas vezes no paciente com o mouse.
– Os dados do paciente selecionado são transferidos para a janela 

Data Entry Dialog (Caixa de diálogo de entrada de dados).

Editar dados  Verifique se as informações na janela Data Entry Dialog (Caixa de diálogo 
de entrada de dados) estão corretas e adicione os dados que faltam
( Página 17).

 Clique no botão de tela para confirmar as alterações.
– A Worklist (Lista de trabalho) é exibida novamente.

Por motivos de consistência de dados, algumas informações nas entradas
HIS/RIS não podem ser alteradas, tais como os dados pessoais do paciente.
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Se tiver selecionado o paciente incorreto:

 Pressione este botão.
– Todas as alterações na janela Data Entry Dialog (Caixa de diálogo de 

entrada de dados) são descartadas.
– A Worklist (Lista de trabalho) é exibida novamente.

Concluir registro 0

 Use os botões de seta ou o mouse para selecionar o paciente desejado 
na Worklist (Lista de trabalho), se necessário.

Examinar o paciente

 Pressione este botão para examinar o paciente.
– A Worklist (Lista de trabalho) é fechada.
– Você pode iniciar agora o exame.

Excluir uma entrada do paciente 0

Assim que o exame de um paciente na Worklist (Lista de trabalho) terminar, os 
dados salvos no caso são movidos automaticamente para a Patient list (Lista de 
pacientes).

Se um exame para um paciente for cancelado, você pode excluir manualmente a 
entrada para que a Worklist (Lista de trabalho) permaneça livre.

 Use os botões de seta ou o mouse para selecionar o paciente desejado na 
Worklist (Lista de trabalho), se necessário.

 Pressione este botão para remover o paciente em questão da Worklist (Lista 
de trabalho).
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Exame

Definir as configurações de exame 0

Os parâmetros de exposição padrão já estão ajustados por padrão para o exame, 
dependendo da Application (Aplicação) que você selecionou ( Página 10). 

Se estas configurações forem adequadas para o exame, é possível iniciar a 
aquisição de imagem imediatamente no Cios Select ( Página 36).

A Application (Aplicação) atualmente selecionada e os dados do paciente 
são exibidos no canto superior esquerdo do monitor esquerdo. 

Certifique-se de que o nome do paciente indicado no monitor corresponda 
ao paciente que será examinado.

Mudar os parâmetros de fluoroscopia 0

Configure os parâmetros de exposição no teclado do braço em C. As configura-
ções podem ser mudadas antes de cada acionamento de radiação.

Cuidado

Parâmetros de exposição incorretos.

Risco de exposição desnecessária à radiação devido a parâmetros 
de exposição incorretos.

 Certifique-se de que os parâmetros de exposição estejam corretos. 
Tenha atenção ao índice de exposição (EXI – Exposure Index).
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Selecionar o modo de operação 0

O modo de operação definido atualmente é indicado pelo LED do botão corres-
pondente. O modo de operação atual deixa de estar selecionado ao mudar para 
outro modo.

Fluoroscopia

 Pressione este botão.
– O modo Fluoroscopy (Fluoroscopia) é selecionado.
– O LED da tecla acende.

Ao ligar o Cios Select, o modo de operação configurado como a aplicação padrão, 
normalmente Fluoroscopy (Fluoroscopia), é selecionado automaticamente 
por padrão.

Imagem individual O modo de operação de imagem única permite uma imagem eletrônica instantâ-
nea com a melhor qualidade de imagem. É recomendada para exposições finais.

Na ativação da imagem única é liberado um pequeno impulso de radiação.

 Pressione este botão.
– O modo de operação Single image (Imagem única) é selecionado.
– O LED da tecla acende.

De modo a assegurar qualidade de imagem suficiente, as imagens são comple-
tamente adquiridas após o início da aquisição, mesmo se não for acionada mais 
radiação.
Depois da aquisição de imagem completa, a radiação é automaticamente desli-
gada, mesmo que o botão de acionamento de radiação continue pressionado.
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Subtração (Sub) A técnica de subtração permite uma visualização isolada do sistema vascular de-
pois da injeção do agente de contraste por meio da subtração em plano de fundo.
( Registro 4: Exame, Página 47)

 Pressione este botão.
– O modo de operação Subtraction (Subtração) é selecionado.
– O LED da tecla acende.

Roadmap A técnica Roadmap permite que o usuário posicione um cateter exatamente 
em um vaso sanguíneo durante a fluoroscopia.
( Registro 4: Exame, Página 49)

 Pressione este botão.
– O modo Roadmap é selecionado.
– O LED da tecla acende.

Configurar colimadores 0

O Cios Select utiliza os seguintes colimadores para colimar o feixe de raios X:

 Colimador da íris
O colimador da íris fornece proteção contra radiação para o paciente e todas 
as pessoas participantes no exame.

 Colimador de encaixe semitransparente
O colimador de encaixe semitransparente é utilizado essencialmente para 
colimação das extremidades.

Ao abrir/fechar o colimador da íris ou mover o colimador de encaixe sem radiação, 
você pode ver a posição dos colimadores na imagem LIH exibida com linhas 
sobrepostas. 
Ao acionar a radiação, os colimadores ficam na posição exibida na imagem.

Função do colimador
digital

As áreas fora das áreas colimadas são automaticamente colocadas em preto se 
assim estiver configurado para a aplicação selecionada.
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Fechar/abrir o
diafragma da íris

Ao ligar o Cios Select, o colimador de íris se abre automaticamente no formato 
completo. Uma colimação menor produz menos radiação difusa, melhorando 
assim o contraste da imagem.

 Pressione um destes botões.
– O colimador de íris abre/fecha.

Abrir/fechar o
colimador de encaixe

A colimação aumenta o contraste da imagem e reduz a radiação difusa. A radia-
ção direta que passa lateralmente o tecido mole é reduzida de tal forma que as 
diferenças no brilho não perturbam quando as imagens são exibidas no monitor.

 Pressione um destes botões.
– O colimador de encaixe semitransparente está aberto/fechado.

Girar o colimador
de encaixe

Ao girar o colimador de encaixe, o campo colimado pode ser rapidamente 
orientado para a direção da anatomia em exame (por exemplo, as extremidades).

 Pressione um destes botões.
– O colimador de encaixe semitransparente gira para a esquerda/direita.

Calibrar o colimador
de encaixe

Se for determinado durante uma intervenção que a precisão do colimador de 
encaixe esteja muito deteriorada, pode ser efetuada uma recalibração do 
colimador de encaixe mantendo pressionados os botões OPEN (ABRIR) e CLOSE 
(FECHAR) ao mesmo tempo durante aproximadamente 3 segundos. Este proce-
dimento leva aproximadamente 20 segundos. 

Os monitores de kV e mA/mAs piscam durante a calibração. Neste caso, não 
é possível liberar radiação.

Cuidado

Configuração incorreta do colimador.

A dose não é a desejada!

 O colimador de íris precisa estar configurado para que pelo menos uma 
extremidade das lâminas do colimador fique visível na imagem 
fluoroscópica. Isto deve ser verificado diariamente.
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Selecionar o nível da taxa de dose 0

É possível escolher entre três níveis de dose (desvio do programa do 
usuário atual). 

Monitor do nível
de dose

O nível de dose configurado atualmente é exibido no display do teclado do 
braço em C e no monitor esquerdo.

Configurar o nível
de dose

 Se necessário, pressione esta tecla várias vezes.
– Podem ser ajustados os níveis de dose alta, média e baixa.

Ao selecionar níveis diferentes de dose, observe que configurações adicionais 
de parâmetros específicos, tais como fator k e frequência de pulso, mudam 
automaticamente.

Selecionar o filtro de ruído 0

Ao usar filtros de ruído, a influência dos movimentos enquanto filtra os ruídos 
deve ser levada em conta. A integração da imagem depende do fator k predefini-
do (dependendo do modo de operação de até, no máximo, de k = 32) que é 
adaptado de acordo com o filtro de ruído selecionado.

Fator k: diversas exposições k são integradas em uma imagem; o fator k pode ser 
selecionado entre k = 16 e k = 32 e pode ser atribuído a um conjunto de exames 
e armazenado (IEC 60601-2-7:1998 29.1.103 d).

 Pressione esta tecla.

 ON (LIGADO) para adquirir objetos de movimento rápido.
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Selecionar o formato de entrada (zoom/ampliação do I.I.) 0

É possível selecionar um de dois níveis de zoom. Isto define o formato de entrada 
para a aquisição de imagem subsequente. O formato de entrada é do tamanho 
da área do I.I. que está exposta e preenche então a tela quando exibida no 
monitor.

 Pressione este botão.
– Cada vez que pressiona o botão, você alterna entre os níveis de zoom 0 

(formato completo) e 1.
– O LED no botão acende-se dependendo do nível de zoom configurado.

Definir a frequência de pulso 0

Durante o exame, você pode selecionar frequências de impulso diferentes 
de 0,5 a 10 fps ou fluoroscopia contínua.

 Se necessário, pressione esta tecla várias vezes.
– A frequência de pulso é alterada em conformidade.

O valor k configurado atualmente é exibido no monitor do teclado do braço em C 
acima da tecla Pulse rate (Frequência de pulso). Se continuous (contínuo) estiver 
configurado, “co” é exibido.
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Configurar manualmente os parâmetros de raios X 0

É possível mudar os parâmetros de raios X padrão manualmente com as teclas 
+/- para kV/mA ou kV/mAs (para o modo de operação de imagem única).

Controle automático
da taxa de dose

Ao usar o controle automático da taxa de dose (ADR), os valores kV/mA ou 
kV/mAs são regulados para que o valor médio dos valores de cinza na imagem 
seja mantido constante, independentemente da espessura e posição do objeto. 
Isto garante uma ótima qualidade de imagem para avaliação na tela.

Ativar parada de
kV/mA

Quando objetos metálicos (por exemplo, agulhas intermedulares) são introduzi-
dos na trajetória do feixe ou quando objetos de densidade variável (por exemplo, 
próteses de quadril) são examinados sob fluoroscopia, é recomendada a configu-
ração do kV estabelecido com a tecla Tech lock (Bloqueio) no início da fluorosco-
pia.

O controle automático da taxa de dose (ADR – Automatic Dose Rate) deve 
permanecer ativado durante os procedimentos de intervenção.

 Pressione este botão.
– A função de parada é ativada, o LED da tecla acende.
– O controle automático de dose é desativado.
– Os botões +/- para kV/mA ou kV/mAs são ativados.

Mudar manualmente
os parâmetros de

raios X

A ativação de Tech lock (Bloqueio) permite ajustar manualmente o kV/mA ou
kV/mAs.

 Pressione os botões +/-.
– Os valores de kV/mA ou kV/mAs aumentam ou diminuem.
– Se pressionar o botão continuamente por um longo período, o parâmetro 

de raios X correspondente aumentará ou diminuirá.
– Assim que o limite superior ou inferior do intervalo de ajuste seja atingido, 

é emitido um sinal sonoro. Pressionar novamente a tecla tem o mesmo 
efeito.

Os valores configurados são exibidos no monitor no teclado do braço em C.

Os valores mA atribuídos aos valores kV resultam das curvas de fluoroscopia 
( Registro 9: Informações técnicas, Página 3).
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Configurar os parâmetros de imagem 0

Durante o exame, configure os parâmetros de imagem no teclado do braço em C. 
A alteração de configurações causa impacto na imagem exibida no momento 
(se aplicável) e em qualquer imagem adquirida depois disso.

Selecionar a orientação da imagem 0

Pode ser necessário girar e/ou inverter a imagem para que ela apareça na 
orientação desejada no monitor.

A exibição de um objeto no monitor depende da posição do sistema do 
braço em C relativamente ao paciente.

Cuidado

Orientação invertida da imagem.

Risco de uma decisão incorreta durante a cirurgia.

 O usuário deve realizar as diligências necessárias. É recomendado identificar 
cada lado.

Cuidado

Orientação invertida da imagem.

Decisão de intervenção incorreta!

 É recomendado marcar a posição do paciente usando letras orientadoras.
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Orientação padrão
da imagem

(1) Lado direito do paciente

(2) Lado esquerdo do paciente 

Selecionar a rotação
da imagem

 Pressione um destes botões.
– Ao pressionar o botão brevemente, a rotação da imagem aumenta 1° 

na direção correspondente.
– Ao pressionar o botão continuamente por um longo período, o ângulo de 

rotação aumenta ou diminui.

O ângulo de rotação configurado é exibido no display do teclado do braço em C 
(intervalo de ± 360°).

Selecionar inversão
da imagem

 Pressione um destes botões.
– O espelho de imagem vertical/horizontal é ativado.
– O LED do respectivo botão acende quando a função é ativada.

(1) (2)
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Adquirir imagens 0

Todas as etapas posteriores do exame são efetuadas no sistema do braço em C. 
Para obter informações detalhadas sobre como operar o braço em C, o interrup-
tor manual e o interruptor de pé, consulte  Registro 3: Descrição do sistema, 
Página 19.

O sobrenome, nome e a data de nascimento do paciente registrado aparecem 
na área de controle superior do monitor esquerdo.

 Antes de acionar a radiação, certifique-se de que o paciente registrado 
corresponda ao paciente atual.

Acionar radiação 0

 Acione a radiação com o interruptor manual ou com o interruptor de pé.
– A imagem fluoro atual é visualizada no monitor esquerdo (de imagens 

em tempo real).

A integração de imagem completa como uma função de fator k definido (até um 
máx. de k = 32, dependendo do modo de funcionamento) é assegurada até 
mesmo para exposições curtas (“toe tapping” (tocar com a ponta do dedo)).

Fator k: diversas exposições k são integradas em uma imagem; o fator k pode ser 
selecionado entre k = 16 e k = 32 e pode ser atribuído a um conjunto de exames 
e armazenado (IEC 60601-2-7:1998 29.1.103 d).

Cuidado

Orientação invertida da imagem.

Risco de uma decisão incorreta durante a cirurgia.

 Antes de acionar a radiação, o usuário deve certificar-se de que o paciente 
está na posição correta para o feixe de raios X.

Cuidado

Hardware do sistema de imagem com defeito.

Risco de exposição à radiação dos raios X sem uma imagem salva!

 Caso não apareça qualquer imagem, pare imediatamente a radiação e 
desligue o conjunto do tubo.



Exame

Cios Select
XPR2-140G.620.01.04.23 37 de 52

Exibir imagens da fluoroscopia 0

Na área de imagem, as imagens da fluoroscopia são exibidas durante e após a 
exposição. Podem ser exibidas informações adicionais como texto de imagem, 
dependendo da configuração (consulte  Registro 7: Configuração, Página 13).

Imagens em
tempo real

Logo que a exposição (isto é, radiação) inicia, as imagens fluoroscópicas atuais 
(imagens em tempo real) são exibidas na área de imagem do monitor esquerdo.

Congelamento da
última imagem

(LIH - Last Image Hold)

O monitor esquerdo exibe a última imagem fluoroscópica (Congelamento da 
última imagem) assim que a exposição termina.
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Confirmar um sinal de aviso 0

Após 5 minutos de tempo de fluoroscopia é emitido um sinal de aviso. Isto pode 
ser redefinido nos painéis de controle. Caso a redefinição não seja feita, a radia-
ção é desabilitada automaticamente após outros 5 minutos (total de 10 minutos 
após a última redefinição).
No caso de fluoroscopia contínua, a radiação também é terminada 10 minutos 
após o temporizador ser redefinido.

Estas definições são específicas de cada país e só podem ser alteradas pelo 
Serviço de assistência técnica da Siemens de acordo com os regulamentos 
aplicáveis.

 Pressione o botão Reset (Redefinir).
– O sinal sonoro de aviso é desativado.
– O tempo da fluoroscopia é reiniciado.

Monitoramento da temperatura 0

Se o sistema for usado intensivamente, a ampola de raios X e o tanque único 
podem ficar muito quentes. 

Temperatura do
tanque único

A capacidade térmica atual do tanque único é mostrada por uma tela com uma 
barra de 11 segmentos no monitor esquerdo:

 O comprimento da barra indica a carga relativa da temperatura do sistema 
de raios X.

Temperatura da
ampola de raios X

O status da temperatura da ampola de raios X é exibido do seguinte modo no 
monitor e no display do teclado do braço em C:

 Se a temperatura estiver normal, um símbolo de ampola verde aparecerá no 
monitor esquerdo. O display no teclado do braço em C está desligado.

 Se a ampola estiver quente, um símbolo de ampola laranja aparecerá no 
monitor esquerdo. O display no teclado do braço em C está aceso.

 Se a temperatura estiver crítica, um símbolo de ampola vermelho com um 
ponto de exclamação aparecerá no monitor esquerdo. O display no 
braço em C acende com luzes intermitentes.

Para prevenir o superaquecimento, a frequência de pulso para uma ampola muito 
quente é limitada a 10 imagens por segundo. Porém, é possível trabalhar com 
uma frequência de imagem reduzida sem nenhuma restrição.
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Informações sobre a radiação 0

Os dados de radiação aparecem no monitor esquerdo. O tempo de fluoroscopia 
é também exibido no display no teclado do braço em C. As informações são atu-
alizadas a cada acionamento de radiação.

Aqui, é exibido o tempo fluoroscópico total desde o início do exame de um 
paciente.

O produto área-dose acumulado para o paciente atual será exibido se a câmera 
de medição da dose opcional estiver instalada.

Como alternativa: Exibição de valor do kerma do ar e valor do kerma do ar 
acumulado. Esses dados aparecem no monitor esquerdo.

A localização de referência para determinar a força do kerma do ar com a câmara 
de medição de dose opcional é 30 cm à frente da entrada do intensificador de 
imagem. A razão para esta convenção é que, em aplicações típicas, o objeto a ser 
examinado está localizado cerca de 30 cm à frente do intensificador de imagem.

Dependendo dos regulamentos específicos de cada país, você pode solicitar 
ao Serviço de Assistência Técnica da Siemens Healthineers que altere a exibição 
para que esta indique o kerma do ar e o valor do kerma do ar acumulado em vez 
do produto área-dose.

Salvar e exibir imagens 0

Nos modos de operação Fluoroscopia, Subtração e Roadmap, as imagens podem 
ser salvas manualmente durante o exame. As imagens a serem impressas mais 
tarde devem ser salvas durante o exame.
As imagens impressas durante o exame são salvas automaticamente.

Se o aplicativo usado for configurado para que todas as imagens sejam salvas 
automaticamente, não é necessário, e, por isso, impossível, salvar as imagens 
manualmente.

Também é possível salvar imagens/cenas com o interruptor de pé quando 
a alocação do pedal está configurada de acordo.
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Armazenar imagens (durante a radiação) 0

 Pressione esta tecla no teclado do braço em C.

– Ou –

 Pressione este botão no interruptor manual.
– A imagem atual (ou a imagem da subtração no modo Sub/Roadmap) é 

armazenada no banco de dados local. Todas as imagens salvas no decorrer 
de um exame são armazenadas como uma série.

– A imagem fluoroscópica salva é visualizada no monitor direito (de referên-
cia).

Armazenar imagens (após a radiação) 0

 Pressione esta tecla no teclado do braço em C.

– Ou –

 Pressione este botão no interruptor manual (pressione e mantenha pressiona-
do por menos de 2 segundos).
– A imagem exibida (LIH) é armazenada no banco de dados local.
– A LIH é exibida no monitor direito (de referência).

Manter a tecla pressionada por > 2 segundos: salva a última cena gravada (LSH).

Salvar e analisar uma cena 0

Nos modos Fluoroscopy (Fluoroscopia), Subtraction (Subtração) e Roadmap, 
é possível salvar e analisar as cenas (Congelamento da última imagem) durante 
o exame.

Salvar a cena

 Pressione esta tecla no teclado do braço em C (mantenha pressionado 
por mais de 2 segundos).

– Ou –

 Pressione este botão no interruptor manual (pressione e mantenha 
pressionado por mais de 2 segundos).
– A cena atual (LSH) é armazenada no banco de dados local.
– A LSH é exibida no monitor direito (de referência).

Manter a tecla pressionada por < 2 segundos: salva a última imagem 
gravada (LIH).
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Analisar uma cena

 Pressione este botão.
– A cena é novamente reproduzida (a velocidade de reprodução é igual à taxa 

de armazenamento).
– O LED da tecla acende.

Se a função Autoreplay (Reprodução automática) estiver configurada no aplica-
tivo usado, a reprodução cine é iniciada automaticamente no fim da exposição.

 Pressione novamente este botão.
– A revisão da cena é interrompida.
– O LED da tecla apaga.

 Pressione uma destas teclas várias vezes para se deslocar para a frente/para 
trás pelas imagens individuais da cena.

Alterar a cena

 Pressione um destes botões para ir para a cena anterior/seguinte.
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Alterar a exibição da imagem 0

Existem ferramentas disponíveis no teclado do braço em C para otimização 
posterior da exibição de imagem. Para obter informações detalhadas, consulte
 Registro 5: Pós-processamento, Página 14.

 Realce de contornos (4 níveis)

 Brilho

 Contraste

 Seleção LUT (3 níveis)

Cuidado

Qualidade de imagem reduzida devido à filtragem.

Risco de artefatos, por exemplo, implantes em metal podem parecer 
ter um fenômeno estranho. Os filtros podem causar perda de qualidade 
da imagem.

 Selecione cuidadosamente o fator de intensificação, a LUT e o filtro 
passa-baixo.
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Usar imagens de referência 0

Além das imagens em tempo real no monitor esquerdo, as imagens seleciona-
das, por exemplo, as imagens usadas para comparação, podem ser exibidas 
no monitor direito.

Transferir imagens 0

Automático Ao salvar, uma imagem ou cena é transferida automaticamente para o monitor 
direito:

 Salvar a imagem manualmente com o botão Store (Armazenar) (durante/após 
a radiação)
– A imagem/LHI exibida é salva e transferida.

 Salvar a imagem automaticamente (“Automatic save” (Salvar automatica-
mente) está ativo)
– A LIH é salva e transferida após o término da radiação.

 Salve a cena manualmente usando o botão Save (Salvar) (mantenha pressio-
nado por mais de 2 segundos).
– A LSH é salva e transferida.

 Salvar a cena automaticamente (“Automatic save” (Salvar automaticamente) 
está ativo)
– A LSH é salva e transferida após o término da radiação.

Manual Ao usar a função Transfer A to B (Transferir A para B) é possível transferir uma 
imagem para o monitor direito durante ou após a radiação sem salvá-la simulta-
neamente.

 Pressione este botão.
– A imagem exibida é transferida.

Lembre-se de que a imagem transferida não foi salva e será perdida permanen-
temente se outra imagem for adicionada.
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Navegar pelas imagens 0

Se a função “Automatic save” (Salvar automaticamente) estiver ativa ou várias 
imagens forem salvas, as imagens, além da exibida, estarão disponíveis no 
monitor direito.

 Rolar para imagem anterior/para cena anterior.

 Rolar para próxima imagem/para próxima cena.

Congelar a imagem de referência 0

A função Hold reference (Congelar referência) permite selecionar uma determi-
nada imagem para exibir permanentemente como a imagem de referência 
no monitor direito.

 Pressione este botão.
– A exibição no monitor direito está "congelada" (etiquetada como "Hold Ref" 

[Congelar ref.]).
– A transferência de imagens adicionais e a rolagem para outras imagens 

estão desativadas no monitor direito.

 Pressione novamente o botão para cancelar Hold reference (Congelar refe-
rência).

A função Hold reference (Congelar referência) é cancelada automaticamente 
ao mudar para a exibição da visão geral da imagem  Registro 5: Pós-processa-
mento, Página 15.

Imprimir imagens 0

É possível enviar a imagem exibida ou uma seleção de várias imagens para a 
impressora padrão diretamente do braço em C pressionando simplesmente 
um botão.

A alocação do botão Print/Export (Imprimir/Exportar) pode ser configurada nas 
User Settings (Configurações do usuário): ela pode ser atribuída à função de 
impressão ou exportação ( Registro 7: Configuração, Página 8).

 Pressione este botão.
– Se a exibição do quadro simples estiver selecionada, a imagem exibida é 

impressa.
– Se a exibição de quadros múltiplos estiver selecionada, as imagens selecio-

nadas no carro do monitor são impressas individualmente ( Registro 5: 
Pós-processamento, Página 19).
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Finalizar o exame 0

Depois de concluir as aquisições, a última imagem adquirida é exibida no monitor 
esquerdo. Termine agora o exame do paciente atual. 

Se desejar examinar o paciente seguinte logo a seguir, pode registrar esse 
paciente de imediato. Neste caso, o exame do paciente atual é automaticamente 
concluído.

Fechar o paciente 0

Ao fechar o paciente o exame atual é encerrado. As imagens e os dados do 
paciente salvos em um caso no banco de dados local são movidos para 
Patient list (Lista de pacientes).

 Pressione esta tecla no teclado do carrinho do monitor.
– A caixa de diálogo Close (Fechar) aparece no monitor esquerdo.

 Selecione as opções desejadas.
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Examinar o paciente seguinte 0

 Pressione este botão (< 2 s).
– A janela Data Entry Dialog (Caixa de diálogo de entrada de dados) é aberta 

no monitor esquerdo.

 Registrar o paciente seguinte para exame ( Página 11).

Outro paciente
registrado

Se outro paciente ainda estiver registrado, a caixa de diálogo New patient (Novo 
paciente) é exibida.

 Selecione as opções desejadas para concluir o exame ( Página 45).

 Clique em End (Finalizar) para fechar o paciente registrado no momento.
– O novo paciente está registrado para exame.
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Realizar exames especiais 0

Os modos de funcionamento opcionais que se seguem requerem procedimen-
tos especiais que divergem do exame padrão:

 Angiografia de subtração (Sub)

 Roadmap (Road)

Após uma operação incorreta, pode ser necessário que o usuário repita 
determinados procedimentos, por exemplo, administrar o meio de contraste.

Angiografia de subtração (Sub) 0

Durante o exame, as imagens sem meio de contraste (máscara) são subtraídas 
continuamente a partir de imagens com agente de contraste e são exibidas 
no monitor. Dependendo do fluxo do meio de contraste, as imagens exibem 
o segmento vascular relevante sem sobreposição em tempo real.

Progressão 0

A angiografia de subtração está dividida em três fases:

 Fase A
Tempo até a máscara ser concluída (definido de forma permanente)

 Fase B1
O tempo desde a exibição da "injeção" no monitor até o agente de contraste 
atingir a área a ser examinada

 Fase B2
Tempo da exposição real da região de exame
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Realizar angiografia de subtração 0

Pré-requisito: O paciente a ser examinado foi registrado.

 Efetue as configurações necessárias para o exame.
( Página 27)

 Pressione esta tecla no teclado do braço em C.
– O modo de operação Subtraction (Subtração) é selecionado.
– O LED da tecla acende.

Fase A

 Acione a radiação com o interruptor manual ou com o pedal atribuído.
– Durante a criação da máscara, a imagem nativa é exibida em ambos 

os monitores.

Fase B  Mantenha o botão de acionamento da exposição pressionado.

 Injete o agente de contraste assim que o símbolo da seringa aparecer na tela.
– A imagem de subtração correspondente é exibida no monitor esquerdo.
– Na imagem nativa no monitor direito, é possível ver o preenchimento contí-

nuo do vaso sanguíneo com agente de contraste.

Mantenha o botão de acionamento da radiação pressionado até o vaso estar 
preenchido com meio de contraste.

Imagem de
enchimento

Depois de desligar a radiação, a imagem de enchimento máximo é calculada 
e exibida no monitor esquerdo.

As veias são destacadas na imagem nativa no monitor direito.

A máscara (fase A), a série de subtração (fase B) e a imagem de enchimento 
são salvas automaticamente.
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Roadmap (Road) 0

Na primeira etapa do exame Roadmap, a imagem de enchimento é criada como 
uma máscara a partir de uma subtração normal (fase A e fase B). 

Na segunda etapa, a exibição do vaso em que o cateter deve ser 
posicionado encontra-se sobreposta por imagens fluoroscópicas atuais (fase C).

Imagem de
enchimento

disponível

É possível usar a imagem de enchimento existente se já tiver efetuado uma 
angiografia de subtração durante o exame atual ( Página 50). 

A presença de uma imagem de enchimento é exibida no ícone do interruptor 
de pé no monitor. Nesse caso, o primeiro passo do exame Roadmap não é 
necessário.

Uma imagem de enchimento criada previamente também pode ser utilizada se 
tiver alterado para um modo de operação diferente (tal como o de imagem única).

Criar uma nova imagem de enchimento 0

Caso não exista uma imagem de enchimento adequada (por exemplo, de 
uma angiografia de subtração anterior), é necessário gerar uma nova.

Pré-requisitos: O paciente a ser examinado foi registrado.

 Efetue as configurações necessárias para o exame.
( Página 27)

 Pressione esta tecla no teclado do braço em C.
– O modo Roadmap é selecionado.
– O LED da tecla acende.

Fase A

 Acione a radiação com o interruptor manual ou com o pedal atribuído.
– Durante a criação da máscara, a imagem nativa é exibida em ambos os 

monitores.
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Fase B  Mantenha o botão de acionamento da exposição pressionado.

 Injete o agente de contraste assim que o símbolo da seringa aparecer na tela.
– Na imagem nativa no monitor direito, é possível ver o preenchimento contí-

nuo do vaso sanguíneo com agente de contraste.
– A imagem de subtração correspondente é exibida no monitor esquerdo.

Mantenha o botão de acionamento da radiação pressionado até o vaso estar 
preenchido com meio de contraste.

Imagem de
enchimento

 Solte o botão de acionamento da radiação.
– A radiação é interrompida.
– A imagem de enchimento é calculada e exibida.

 Inicie o posicionamento do cateter ( Página 51).

Usar a imagem de enchimento da angiografia de subtração 0

Pré-requisito: A angiografia de subtração (modo de operação Subtraction (Subtra-
ção)) foi realizada em algum ponto durante o exame atual.

 Pressione esta tecla no teclado do braço em C.
– O modo Roadmap é selecionado.
– O LED da tecla acende.

 Inicie o posicionamento do cateter ( Página 51).

Se pressionar o botão Sub (Subtração), a imagem de enchimento será excluída. 
Você terá que regenerar a imagem de enchimento.
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Posicionar o cateter (Fase C) 0

Se os vasos forem facilmente discernidos, posicione o cateter na imagem de 
enchimento por fluoroscopia. 

 Acione a radiação com o interruptor manual ou com o pedal atribuído.

 Posicione o fio guia ou o cateter por controle fluoroscópico.
– O monitor direito mostra a imagem fluoroscópica (nativa).
– O monitor esquerdo mostra a imagem subtraída de Roadmap com cateter.

É possível repetir a fluoroscopia sempre que necessário enquanto introduz 
o cateter.
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Uso pediátrico 0

O Cios Select pode ser usado para fins pediátricos. 

Sugerimos o uso de aplicativos especiais disponíveis para uso pediátrico no ban-
co de dados do aplicativo fornecido com o sistema. Existem aplicativos pediátri-
cos individuais para cada grupo de aplicativos do banco de dados do aplicativo 
padrão. Estes aplicativos pediátricos padrão podem ser usados para a base do 
exame de todos os pacientes pediátricos (em geral para crianças até 14 anos de 
idade). 

Recomenda-se remover a grade antidifusão em todos os pacientes pediátricos 
até sete anos de idade, bem como em todos os aplicativos médicos que são res-
tritos às extremidades. 

Para pacientes pediátricos com idade superior a 7 anos é recomendado o uso de 
uma grade antidifusão; caso contrário, a qualidade de imagem pode ficar compro-
metida.

Se, dependendo da estatura do paciente, o kV aumentar acima dos 100 kV, su-
gerimos que alterne para o programa de adulto correspondente (caso contrário, 
a qualidade de imagem pode ficar comprometida).

Dependendo dos requisitos médicos do seu respectivo exame, considere outras 
medidas de poupança da dose. Por exemplo, reduza a frequência de imagem e 
o tempo de radiação o mais possível.

O cumprimento destas sugestões conduzirá a uma dose minimizada para o 
paciente.

Para uma orientação das poupanças de dose, consulte a tabela seguinte com 
uma comparação entre os protocolos pediátricos e padrão:

Objeto: PMMA de 10 cm diretamente localizado na cobertura FD (sem a grade 
antidifusão para programas pediátricos)

Fluoro Sub

Aplicação (Grupo) Padrão – 
Taxa de dose 
(mGy/min)

Pediátrico – 
Taxa de dose 
(mGy/min)

Padrão – 
Taxa de dose 
(mGy/min)

Pediátrico – 
Taxa de dose 
(mGy/min)

Card. 1,4 0,2 1,6 0,4

Gastro 1,4 0,2 1,5 0,2

General information 
(Informações gerais)

0,8 0,2 1,1 0,2

Ortho 0,8 0,2 1,1 0,2

Uro 0,8 0,2 1,1 0,2

Vascular 0,8 0,2 1,0 0,2
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Pós-processamento

Dados do paciente 0

Todas as aquisições (imagens, séries) preparadas como parte de um exame são 
salvas em um caso no disco rígido do sistema de imagem (banco de dados local). 
Você pode acessar estes dados de forma rápida e fácil usando a Patient list 
(Lista de pacientes).

Quando usar a
Patient list (Lista de

pacientes)

 Para examinar um paciente que já foi examinado anteriormente com seu 
sistema e cujos dados continuam salvos no banco de dados local
 Registro 4: Exame, Página 19

 Para ver as imagens de um paciente de exames anteriores para compará-los 
com os resultados atuais

 Para pós-processar ou adicionar comentários a imagens após um exame

 Para corrigir informações incorretas sobre um paciente que se encontram 
armazenadas no sistema

 Para imprimir imagens de um paciente para fins de documentação

 Para arquivar dados e imagens do paciente ou para enviá-los para outra 
localização em seu hospital por meio da rede

Dados externos Para visualizar ou processar dados a partir de um suporte de armazenamento 
externo ou de outro nó de rede, estes necessitam de ser importados em primeiro 
lugar.
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Pesquisar e selecionar dados do paciente 0

Os casos de pacientes examinados anteriormente que estão salvos no banco 
de dados local são exibidos na Patient list (Lista de pacientes).

Abrir a Patient List (Lista de pacientes) 0

Use o teclado no carrinho do monitor para abrir a Patient list (Lista de pacientes).

 Pressione este botão.
– A Patient list (Lista de pacientes) é aberta no monitor esquerdo.

(1) Título da tabela

(2) Entradas de casos 
(Lista de pacientes e seus casos)

(3) Visualização de imagens do caso selecionado

(1)

(2)

(3)
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Sinalizador Uma abreviatura na coluna Flag (Sinalizador) indica o status do caso:

Classificar dados 0

Você pode ordenar entradas da lista de acordo com as colunas exibidas:

 Clique no cabeçalho da tabela para a coluna respectiva.
– A lista é ordenada por ordem alfanumérica ascendente com base nesta 

coluna.
– Os casos com a mesma entrada na coluna de ordenação são ordenados 

pela data e hora do exame.

 Clique novamente no cabeçalho da tabela da mesma coluna.
– A sequência de classificação é invertida.

Sinalizador Significado

A/a Todas/algumas imagens foram enviadas para o arquivo e a 
recepção foi confirmada (desde que o arquivo funcione com o 
DICOM Storage Commitment [Autorização de armazenamento 
DICOM])

C O caso está fechado (não são possíveis aquisições adicionais)

D/d Todas/algumas imagens foram transferidas para ou do CD/DVD

P/p Todas/algumas imagens foram impressas

R/r Todas/algumas imagens lidas por meio da rede

S/s Todas/algumas imagens foram enviadas e a recepção foi 
confirmada
(desde que o destinatário trabalhe com o Compromisso de 
armazenamento DICOM)

# O caso está protegido contra exclusão

* O caso foi recebido de HIS/RIS
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Selecionar dados 0

Pesquisar pela
primeira letra

 Usando o carro do monitor no teclado, pressione a primeira letra do paciente 
desejado.
– O primeiro nome com um nome do paciente adequado é selecionado 

na Patient list (Lista de pacientes).

 Pressione o botão com a mesma letra novamente para selecionar a próxima 
entrada da lista para um paciente com esta primeira letra.

Seleção direta

 Use os botões de seta no teclado para selecionar o caso necessário.

— Ou —

 Clique na entrada da lista com o mouse.

Modo de vários casos Se o Multi study mode (Modo de vários casos) for configurado para listas de 
pacientes, por sua vez, selecionar um caso seleciona todos os casos do paciente.

Corrigir dados 0

De vez em quando, é necessário corrigir os dados do paciente para um exame. 
Este é o caso particularmente com pacientes de emergência que são salvos 
no banco de dados local com dados provisórios.

Os dados dos pacientes em casos que você já exportou ou enviou por meio 
da rede não podem ser alterados no banco de dados local.
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Abrir a caixa de diálogo de correção 0

Os dados do paciente e do exame são corrigidos na janela Data Entry Dialog 
(Caixa de diálogo de entrada de dados).

Abrir dados

 Selecione a entrada do caso a ser corrigido na Patient list (Lista de pacientes).

 Pressione este botão no teclado do carrinho do monitor. 
– O cartão de subtarefas do Patient (Paciente) é exibido no monitor 

esquerdo.

 Clique neste ícone no cartão de subtarefas Patient (Paciente).
– Os dados do paciente selecionado são transferidos para a janela 

Data Entry Dialog (Caixa de diálogo de entrada de dados).

Janela Data Entry
Dialog (Caixa de

diálogo de entrada de
dados)

Os dados do paciente e do exame do caso selecionado salvos no banco de dados 
local são inseridos na janela Data Entry Dialog (Caixa de diálogo de entrada 
de dados).
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Editar dados 0

Os campos que são exibidos e, desta forma, podem ser corrigidos dependem 
das definições de configuração ( Registro 7: Configuração, Página 6).

Alterar campos

 Utilize a tecla tab (pressione o botão Shift para ir para trás) ou clique no mouse 
para alterar para o campo necessário.

Corrigir a entrada

 Pressione estas setas para mover o cursor um caractere de cada vez.

 Pressione o botão Backspace para excluir o caractere na frente do cursor.

Ou

 Marque os caracteres incorretos com os botões de seta enquanto mantém 
pressionado o botão Shift e substitua com o teclado.

Salvar alterações

 Clique no botão de tela para confirmar as alterações.
– A janela Data Entry Dialog (Caixa de diálogo de entrada de dados) é 

fechada.
– A Patient list (Lista de pacientes) é atualizada com base nas alterações.

Excluir dados 0

Você deverá excluir regularmente imagens arquivadas de que já não necessita 
a partir do banco de dados local. Esta ação garante uma capacidade de armaze-
namento suficiente em seu sistema.

Você pode excluir dados do seguinte modo:

 Exclusão automática
Dependendo das definições de configuração, as imagens são excluídas 
assim que chegam a um status específico
( Registro 7: Configuração, Página 17)

 Exclusão manual
Você pode selecionar casos individualmente e excluí-los independentemente 
do status dos dados
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Excluir dados manualmente 0

 Selecione a entrada a ser excluída na Patient list (Lista de pacientes).

 Certifique-se de que o caso selecionado tenha sido arquivado corretamente.

 Pressione este botão.
– O caso selecionado e todas as suas imagens são excluídos.

No Multi study mode (Modo de vários casos), todos os casos do paciente 
selecionado são selecionados e excluídos.

Durante o pós-processamento de imagens, é possível excluir quaisquer imagens 
ou séries individuais de um caso usando a visão geral de imagens ( Página 20).
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Importar dados 0

Se os dados e imagens do paciente desejado se encontrarem em dispositivos 
removíveis ou em outros nós da rede, importe-os para o banco de dados local. 
Os dados estão disponíveis na Patient list (Lista de pacientes).

Abrir a caixa de diálogo de importação 0

 Clique neste botão no monitor esquerdo (parte inferior esquerda).
– A janela da caixa de diálogo Import from... (Importar de...) é exibida.

(1) Seleção da fonte de dados

(2) Exibir miniaturas
(somente CD/DVD e suportes de armazenamento USB)

(3) Espaço do disco necessário no disco rígido
(somente CD/DVD e suportes de armazenamento USB)

(4) Barra de botões
Import (Importar): Inicia a importação de dados
Status: Exibe o status da transferência de dados
Close (Fechar): Fecha a janela de diálogo

(1)

(2)

(3)

(4)
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Dados de dispositivos removíveis 0

Os dados de imagem em uma mídia de dados no formato DICOM podem ser 
lidos desde que uma unidade adequada tenha sido instalada e configurada.

Exibir dados salvos  Possui os suportes de dados necessários disponíveis.
– Insira o CD/DVD na unidade.
– Conecte a memória USB à entrada USB.

 Selecione a mídia de dados aplicável tal como a fonte de dados na janela 
da caixa de diálogo Import from... (Importar de...).
– Os casos salvos no suporte de dados são listados.
– Se ativadas, as miniaturas são exibidas para o caso selecionado no 

momento.

Exemplo: Exibir o conteúdo de um CD/DVD

Importar dados  Clique no caso necessário com o mouse.
– Mantenha pressionada a tecla Ctrl no teclado para selecionar várias 

entradas.

 Clique neste botão na janela da caixa de diálogo Import from... (Importar 
de...).
– Os dados são lidos.
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Dados na rede 0

É possível acessar dados de imagem em outras estações de trabalho ou em um 
arquivo de longo prazo usando "Query & Retrieve" (Consulta e Recuperação).

Abrir
Query & Retrieve

(Consulta e
Recuperação)

 Na janela da caixa de diálogo Import from... (Importar de...), selecione a 
entrada DICOM node (Nó DICOM) como a fonte de dados.
– A janela da caixa de diálogo Query for retrieve (Consulta para recupera-

ção) é exibida.

(1) Campos de entrada para os critérios de pesquisa (tela de pesquisa)

(2) Seleção do nó de rede (fonte de dados)

(3) Lista de resultados de pesquisa

Iniciar uma pesquisa  Como critérios de pesquisa, insira os dados conhecidos do paciente e procure 
dados adicionais, se necessário.

 Selecione o nó de rede no qual deseja pesquisar pelos dados.

 Clique neste botão.
– Os pacientes e casos encontrados são apresentados em lista na área 

de resultados.

(1)

(3)

(2)
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(1) Detalhes sobre o caso selecionado no momento na lista de resultados

(2) Lista dos pacientes e casos encontrados

(3) Caso selecionado no momento

Exibir séries Se necessitar somente de uma seleção de imagens de um caso específico, 
exiba as séries contidas no caso.

 Selecione o caso correspondente na lista de resultados.

 Clique neste botão.
– Todas as séries do caso selecionado são listadas na área de resultados.

Use novamente este botão para exibir a lista de pacientes e casos encontrados.

Importar dados  Selecione os dados desejados (casos ou séries) na lista de resultados com 
o mouse.
– Mantenha pressionada a tecla Ctrl no teclado para selecionar várias 

entradas.

 Clique neste botão na janela da caixa de diálogo Import from... (Importar 
de...).
– Os dados são lidos.

(2)

(1)

(3)



Pós-processamento

Manual do Usuário
14 de 36 XPR2-140G.620.01.04.23

Pós-processamento

Processamento de imagens em 2D 0

Como parte do pós-processamento, você visualiza os resultados de um exame e 
avalia-os usando funções de processamento em 2D. Também é possível compa-
rar o material de imagem a partir de vários exames de um paciente (tal como 
o exame atual e um exame anterior).

Carregar e exibir imagens 0

Durante um exame em progresso, é possível editar somente as imagens do 
paciente registrado. Fora de um exame, é possível carregar as imagens de 
qualquer paciente para processamento.

Carregar imagens 0

Na Patient list (Lista de pacientes) você tem acesso às imagens dos exames 
anteriores armazenados no banco de dados local. Selecione um ou mais casos 
do paciente desejado aqui ( Página 4).

Com um exame a decorrer, todas as imagens salvas já estão carregadas. 
Se necessário, poderá carregar imagens adicionas a partir de exames anteriores 
do paciente registrado.

Se as imagens necessárias não estiverem mais no banco de dados local, primeiro 
importe os dados a partir da fonte externa ( Página 10).

Use o teclado no carrinho do monitor para abrir a Patient list (Lista de pacientes).

 Pressione este botão.

 Procure o paciente desejado.

 Clique duas vezes no paciente com o mouse.

– As imagens selecionadas são carregadas e exibidas nos monitores.
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Exibir a visão geral da imagem 0

Na exibição da visão geral da imagem, o layout do monitor muda especificamente 
para pós-processamento em 2D. Você possui acesso direto a todas as imagens 
carregadas e poderá selecioná-las para processamento, tanto individualmente 
como em qualquer outra combinação.

Ativar a visão geral Se um paciente não estiver registrado, as imagens são exibidas na visão geral da 
imagem após o carregamento. Com um exame a decorrer, você poderá precisar 
mudar da exibição de imagens ao vivo para a exibição da visão geral de imagens.

 Pressione esta tecla no teclado do carrinho do monitor.

— Ou —

 No monitor esquerdo, clique no botão 4x4 Layout (inferior esquerdo).

Layout do monitor Por padrão, as exibições seguintes estão definidas nos monitores:

 Monitor esquerdo
– Layout 4x4 com todas as imagens carregadas, ordenadas por tempo de 

exposição
– Visualização em pilha
– 1ª série selecionada (o 1º segmento de imagens fica destacado)

 Monitor direito
– Visualização 1x1 da 1ª série (selecionada)

Desativar a visão geral A visão geral de imagens pode ser desativada somente no decurso de um 
exame.

 Pressione novamente este botão.
– A visualização da imagem em tempo real é ativada.

— Ou —

 No monitor esquerdo, clique no botão ativado 4x4 Layout (inferior esquerdo).

O sistema muda automaticamente para a exibição de imagem em tempo real 
durante o acionamento da radiação.
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Alterar o modo de exibição 0

É possível selecionar entre as seguintes visualizações das imagens carregadas 
no monitor esquerdo:

 Visualização em pilha: Uma série por segmento de imagem.
A exibição em pilha é adequada como uma visão geral de casos carregados 
e para a comparação direta de imagens a partir de várias séries.

 Visualização de imagens lado a lado: Uma imagem da série selecionada 
por segmento de imagem.
A exibição de imagens lado a lado é adequada para exibir uma série selecio-
nada em detalhes (imagem por imagem).

Alterar a exibição

 Pressione esta tecla para alternar entre a exibição em pilha e a exibição 
de imagens lado a lado.

Na exibição em pilha, os segmentos de imagem que contêm uma cena são 
identificados por um ícone na parte inferior direita. Clicar duas vezes na cena 
muda para a exibição de imagens lado a lado.

Rolar 0

Na visão geral no monitor esquerdo você especifica qual a imagem que deve 
ser exibida no monitor direito.

Alterar imagem/séries

 Selecione o modo de visualização adequado:
– Visualização de imagens lado a lado, se desejar mostrar uma imagem 

diferente nas séries atuais.
– Visualização em pilha, se desejar exibir uma série diferente.

 Use o mouse para se deslocar até a imagem ou série desejada aparecer na 
visão geral da imagem no monitor esquerdo.

 Clique no segmento de imagem relevante.
– A imagem selecionada é exibida no monitor direito.

Próxima série/série
anterior

Se desejar mostrar imagens de outras séries na visualização de imagens lado a 
lado, pode deslocar-se pela série sem alternar para a visualização em pilha.

 Pressione um dos botões repetidamente, se necessário.
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Visualizar imagem em tela inteira 0

Basicamente, a imagem selecionada na visão geral é exibida como uma imagem 
inteira no monitor direito. Porém, se a função Hold reference (Congelar referên-
cia) estiver ativada, a exibição do monitor permanece inalterada. Neste caso, use 
a função Blowup (Ampliar) para exibir a imagem desejada no tamanho original no 
monitor esquerdo.

Ativar a imagem
inteira

 Pressione este botão.

Usando os botões de série Next/Previous (Próximo/anterior), é possível mudar 
para outras séries na exibição de imagem total.

Desativar a função de
imagem total

 Pressione este botão.
– A visão geral da imagem no monitor esquerdo muda para o modo de 

exibição mais recente (lado a lado ou em pilha).

Fora de um exame em andamento (nenhum paciente registrado), você pode 
ativar e desativar a exibição de imagem total usando o botão ativado 4x4 Layout 
(parte inferior esquerda da tela).
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Analisar uma cena 0

Após um exame, pode iniciar o modo de filme para verificar a qualidade das cenas 
que acabou de adquirir.

Normalmente, uma cena é revisada no monitor direito. Se a função Hold 
reference (Congelar referência) estiver ativa, a análise é realizada no monitor 
esquerdo. O sistema muda automaticamente para o layout 1x1.

Iniciar a análise  Mostre a cena desejada.

Se a análise automática de cenas (Auto replay (Reprodução automática)) for 
desativada, o processo de análise é pausado.

 Pressione este botão.
– A cena é novamente reproduzida (a velocidade de reprodução é igual à taxa 

de armazenamento).

Rolar imagem a
imagem

 Pressione este botão para interromper o processo de revisão.

 Pressione o botão para retroceder/avançar em uma única imagem.

Cena diferente

 Pressione um destes botões para ir para a cena anterior/seguinte.
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Selecionar imagens 0

Você necessita de selecionar imagens antes de as editar. É possível realizar 
seleções únicas e múltiplas.

 Selecione o modo de visualização adequado:
– Visualização de imagens lado a lado, se desejar selecionar várias imagens 

na série atual.
– Visualização em pilha, se desejar selecionar uma ou mais séries.

Seleção única 0

 Clique no segmento de imagem relevante na visão geral da imagem.

Se o monitor esquerdo tiver sido alterado para o modo de imagem total, 
a imagem exibida será selecionada.

Seleção múltipla 0

A função Multiselection (Seleção múltipla) permite selecionar imagens a partir 
de uma ou mais séries individualmente. As imagens de uma seleção múltipla 
são marcadas em ambos os monitores por um ponto branco.

Imagens/séries
individuais

 Mantenha pressionada a tecla Ctrl.

 Na visão geral da imagem, clique nas imagens desejadas ou nas séries 
em sequência.

— Ou —

 Pressione a tecla Enter para adicionar a imagem ou série selecionada na visão 
geral da imagem à seleção múltipla.

Imagens/séries
sequenciais

 Na visão geral da imagem, clique na primeira imagem/série desejada.

 Pressione e mantenha pressionados os botões Ctrl e Shift.

 Selecione a última imagem/série necessária.
– Todas as imagens/séries no meio também são selecionadas.
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Complementar a
seleção

 Mude o modo de exibição, se necessário.

 Selecione imagens/séries adicionais usando a seleção múltipla.
– As imagens recém-selecionadas são adicionadas à seleção múltipla 

definida previamente.

Desmarcar imagens  Mantenha pressionada a tecla Ctrl.

 Na visão geral da imagem, clique nas imagens desejadas ou nas séries que 
serão desmarcadas em sequência.

— Ou —

 Pressione a tecla Enter para que as imagens ou séries sejam desmarcadas.

Excluir imagens/séries individuais 0

Enquanto a Patient list (Lista de pacientes) é usada para excluir casos completos 
( Página 8), você pode usar a visão geral da imagem para selecionar imagens 
ou séries individuais para exclusão.

 Mude para a exibição em pilha, se necessário.

 No teclado do carrinho do monitor, pressione as teclas Alt e D.
– É exibida uma caixa de mensagem.

 Clique nas imagens/séries que serão excluídas na visão geral da imagem.
– As imagens selecionadas ficam marcadas com um X.

 Clique em OK para excluir as imagens selecionadas.
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Alterar a exibição da imagem 0

Nas imagens carregadas, você pode adaptar os valores de janela (contraste e 
brilho), exibir as seções ampliadas e centrar as regiões de interesse no meio 
da imagem. Você também pode girar e inverter imagens.

Selecionar imagens para processamento 0

As alterações na exibição de imagens afeta todas as imagens de uma série 
individual. As funções da imagem não podem ser aplicadas a várias séries ao 
mesmo tempo.

 Exiba uma imagem da série necessária (seleção única).

Cuidado

Parâmetros de processamento de imagens incorretos ou excessivos.

Risco de qualidade de imagem limitada nas imagens de raios X 
resultantes. Risco de decisão incorreta durante intervenção ou artefatos.

 Aplique parâmetros de processamento de imagem cuidadosamente, 
tais como o realce de contornos e o ajuste à janela e verifique-os sempre 
cuidadosamente.

 Verifique sempre a qualidade da imagem antes de tomar uma decisão 
de intervenção.
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Janelamento de imagens 0

Usando as configurações de ajuste à janela, você estabelece um intervalo de 
escala de cinza no qual a imagem é exibida. Isto permite destacar a região de 
interesse e o tipo de tecido relevante.

Durante o ajuste à janela, você otimiza o brilho da imagem (alterando o centro 
de ajuste à imagem ao longo da escala de cinza) e o contraste da imagem 
(alterando a largura da janela).

Exibir os valores
da janela

Os valores de janela definidos são exibidos na parte inferior direita da imagem.

(1) WW: Largura da janela – Contraste

(2) WC: Centro da janela – Brilho

Alterar os valores
da janela

 Pressione um destes botões para reduzir/aumentar o brilho.
– Manter o botão pressionado reduzirá/aumentará continuamente o brilho.

 Pressione um destes botões para reduzir/aumentar o contraste.
– Manter o botão pressionado reduzirá/aumentará continuamente o 

contraste.

Janelamento usando
o mouse

 Coloque o cursor do mouse na imagem necessária no monitor esquerdo.

 Mova o mouse, mantendo pressionado o botão central do mesmo:

(1)
(2)

Brilho – 
(Centro +)

Brilho + 
(Centro –)

Contraste –
(Largura +)

Contraste +
(Largura –)
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Configurações dos
valores da janela fixos

(LUTs)

Usando as configurações de valores da janela, é possível selecionar três configu-
rações predefinidas para os valores da janela usando LUTs (tabelas de lineariza-
ção). Os valores podem ser configurados especificamente para um aplicativo.

 Pressione este botão, várias vezes, se necessário, para alternar entre as LUTs.

Realçar contornos 0

É possível pós-processar imagens desfocadas com um filtro. O realce de contor-
nos é um filtro adaptativo que destaca todas as estruturas (contornos) existentes 
na imagem.
Para imagens com muito ruído, recomenda-se a configuração do realce de 
contornos para o seu nível inferior ou desativá-lo totalmente.

 Se necessário, pressione este botão várias vezes.
– Cada vez que este botão é pressionado, as configurações do filtro mudam 

para baixo, médio, alto ou desativado.
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Ampliar/reduzir e aplicar panorâmica nas imagens 0

É possível ampliar seções de imagens em que esteja particularmente interessado 
(fazer zoom). Na imagem ampliada pode ser aplicada panorâmica para que a 
seção relevante fique no centro da imagem (panorâmico).

Aplicar zoom
na imagem

 Se necessário, pressione este botão várias vezes.
– Cada vez que este botão é pressionado, o nível de zoom muda, isto é, 

de 1 (imagem total) para 1,5, para 2.

Aplicar panorâmica
na imagem

Após fazer zoom, se a área da imagem relevante se encontrar fora do segmento 
da imagem, aplique deslocamento panorâmico em conformidade. 

 Pressione o botão de seta na direção em que o conteúdo da imagem a ser 
exibido está localizado.

(1) Botões de seta verticais
Panorâmica para cima/baixo

(2) Botões de seta horizontais
Panorâmica para a esquerda/direita

A panorâmica da imagem é possível apenas com um fator de zoom > 1 x.

Redefinir zoom/
panorâmica

 Reponha o nível de zoom para 1 (imagem total).

(1)

(2)
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Rodar/inverter imagens 0

As funções de girar e inverter permitem que você compare facilmente as 
imagens de séries que foram adquiridas em uma orientação diferente.

Rodar uma imagem

 Pressione um destes botões.
– Ao pressionar o botão brevemente, a rotação da imagem aumenta 1° na 

direção correspondente.
– Ao pressionar o botão continuamente por um longo período, o ângulo de 

rotação aumenta ou diminui. A rotação é parada em 90°.

Ou

 Utilize o botão para alternar para a exibição de imagem total, se necessário.

 Posicione o ponteiro do mouse na imagem e gire-a enquanto pressiona o 
botão esquerdo do mouse.

Inverter uma imagem

 Pressione um destes botões.
– A imagem é invertida na vertical/horizontal.
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Avaliar imagens 0

Usando funções de avaliação gráficas, você pode medir distâncias, comprimen-
tos e ângulos de estruturas relevantes, bem como adicionar anotações. O moni-
tor esquerdo alterna automaticamente para o layout 1x1. Quando a avaliação é 
concluída, o layout do monitor original é restaurado.

Selecionar imagens para avaliação 0

As avaliações gráficas podem ser realizadas somente em uma imagem única 
de cada vez.

 Exiba a imagem necessária (seleção individual).

Exibir as funções de avaliação 0

Quando avalia imagens no carrinho do monitor, é possível realizar todas as fun-
ções de avaliação diretamente na tela esquerda com o mouse. Utilize o teclado 
somente para introduzir texto.

 Clique neste botão no monitor esquerdo (parte inferior esquerda).
– Os botões para avaliação com o mouse são exibidos (parte superior 

esquerda).

 Clique no botão para escolher a função necessária.
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Etapas gerais de trabalho 0

Durante a avaliação gráfica, você usa objetos gráficos (tais como campos de 
texto e linhas) que desenha na imagem no monitor esquerdo. Os objetos gráficos 
são salvos na imagem automaticamente.

A seguir são apresentadas as etapas básicas que você usará com os objetos 
gráficos, independentemente da função de avaliação.

Selecionar Você necessita de selecionar um objeto gráfico existente para o processar.

 Clique neste botão.
– A função "Selection" (Seleção) é ativada.

 Clique no objeto gráfico.
– O destacamento dos pontos de referência (vértices, ponto central) indica 

que o objeto gráfico foi selecionado.

Aplicar panorâmica  Selecione o objeto gráfico.

 Pressione o botão do mouse e arraste e solte o ponto central para a posição 
desejada.

Alterar dimensões  Selecione o objeto gráfico.

 Pressione o botão do mouse e arraste e solte os vértices na direção necessá-
ria.

Excluir (individual)  Selecione o objeto gráfico.

 Pressione esta tecla no teclado do carrinho do monitor.
– O objeto gráfico selecionado é excluído.

Excluir (tudo)

 Clique neste botão no monitor esquerdo.
– Todos os objetos gráficos na imagem são excluídos.
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Calibração 0

Se você realizar avaliações com as medições da distância, deve calibrar a 
imagem.

Dependendo do sistema, o erro de calibração é de +/- 0,2 mm. Em condições 
reais, um erro de pelo menos +/- 1 mm deve ser assumido, mesmo se você 
proceder com cuidado (com um objeto de calibração suficientemente grande e 
visível, marca de pixel precisa dos pontos finais e o objeto de calibração e objeto 
medido no mesmo plano). O erro é largamente determinado pela posição do 
objeto medido em relação ao intensificador de imagem.

Objeto de calibração Para uma precisão melhorada, é recomendada o uso de um objeto de calibração 
que seja o maior possível, mas que possa ser exibido completamente. Os con-
tornos do objeto de calibração devem ser claramente reconhecíveis e as suas 
dimensões conhecidas.

Cuidado

Interpretação incorreta de resultados.

Decisão de intervenção incorreta!

 Durante a calibração do comprimento ou ao medir ou interpretar distâncias 
nas imagens, observe que as imagens adquiridas representam projeções 
bidimensionais de objetos reais.

Cuidado

Erro de operação

Radiação desnecessária

 Siga as instruções do procedimento de calibração.

Cuidado

Risco de introdução da calibração incorreta. Exibição da calibração incorreta.

Medição incorreta de objetos gráficos. Decisão de intervenção incorreta!

 O usuário deve introduzir cuidadosamente o comprimento conhecido do 
objeto de calibração. O objeto de calibração deve ser perpendicular ao feixe 
de raios X.
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Observe que a precisão da calibração diminui se o objeto de calibração não 
estiver localizado no mesmo plano que o objeto medido. 

Realizar a calibração

 Desenhe uma linha de distância ao longo do objeto de calibração.
Tenha cuidado ao marcar os pontos iniciais e finais com precisão de pixel o 
mais próxima possível, de forma a atingir uma precisão de medição ótima.

 Clique neste botão.
– A caixa de diálogo Calibrate (Calibrar) é exibida.

 Insira a distância (em mm).

 Clique em OK.
– É exibida uma escala de comprimento na imagem e é aplicada às imagens 

restantes da série.
– As distâncias já desenhadas são atualizadas.



Manual do Usuário
30 de 36 XPR2-140G.620.01.04.23

Pós-processamento

Medir a distância 0

Com uma linha de distância é possível medir a distância entre dois pontos em 
uma imagem. Proceda com cuidado ao configurar os pontos iniciais e finais 
para obter a melhor precisão possível.

 Clique neste botão.

 Clique no ponto inicial da linha.

 Clique no ponto final desejado.
– A linha da distância é definida.
– O comprimento (em mm) e o número sequencial do objeto gráfico são 

exibidos no ponto final da linha.

A imprecisão de uma medição de comprimento é de pelo menos +/- 0,2 mm, 
mesmo em condições ideais (com uma calibração realizada de forma ideal e o 
objeto medido diretamente no centro do I.I.). A imprecisão > +/- 1 mm deve ser 
assumida em condições reais.



Pós-processamento

Cios Select
XPR2-140G.620.01.04.23 31 de 36

Medir um ângulo 0

É possível definir um ângulo por meio de duas linhas, as linhas do ângulo, que 
desenha na imagem. Proceda com cuidado ao configurar os pontos iniciais e 
finais para obter a melhor precisão possível.

 Clique neste botão.

 Desenhe a primeira linha na imagem configurando o ponto inicial e o ponto 
final.
– A primeira linha do ângulo é definida.

 Desenhe a linha seguinte na imagem configurando o ponto inicial e ponto final.
– O ângulo é definido.
– O ângulo desenhado (em °) e o número sequencial do objeto gráfico são 

exibidos nos pontos finais das linhas.
– É indicado tanto um ângulo interno como externo, dependendo do ponto 

inicial e do ponto final da segunda linha.

A precisão da medição do ângulo depende largamente da forma cuidadosa com 
que o usuário procede. Em casos normais, a imprecisão da medição do ângulo 
deve ser assumida como +/- 1°. A precisão pode ser melhorada aumentando 
as distâncias entre os pontos inicial e final das linhas desenhadas. 

Fazer anotações em imagens 0

Além da identificação lateral e das áreas relevantes ou anormais de anotação 
em uma imagem, é possível adicionar comentários às imagens. Os comentários 
aparecem sempre centrados no contorno inferior da imagem e são transferidos 
automaticamente para todas as imagens da série.

 Clique neste botão.
– A caixa de diálogo de entrada para texto e comentários é exibida.
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Configurar a
identificação lateral

Ao identificar o lado do paciente, você evita um erro na orientação da imagem. 
A identificação lateral é aplicada automaticamente às imagens restantes da série.

 Selecione o lado do paciente apropriado na caixa de diálogo de texto e comen-
tários.

 Utilizando o mouse, clique na localização apropriada na imagem (por exemplo, 
na extremidade da imagem).
– A identificação selecionada L (E) ou R (D) é inserida na posição do cursor 

do mouse.

Inserir anotações  Selecione a anotação da lista de seleção Text (Texto).

— Ou —

 Clique no campo de texto da lista de seleção Text (Texto) e substitua o texto 
exibido usando o teclado.

 Clique na posição desejada na imagem.

Adicionar um
comentário

 Selecione o texto da lista de seleção Comment (Comentário).

— Ou —

 Clique no campo de texto da lista de seleção Comment (Comentário) e subs-
titua o texto exibido com o teclado.

Para excluir um comentário das imagens, utilize esta tecla (Backspace) para 
excluí-lo do campo de texto da lista de seleção Comment (Comentário).

Criar textos
predefinidos

É possível salvar os textos e os comentários usados frequentemente como 
modelos e selecioná-los a partir da lista, conforme necessário.

 Introduza o texto no campo de texto da lista de seleção correspondente.

 Clique neste botão.
– O texto é adicionado à lista como uma nova entrada.
– Podem ser criadas até 20 entradas nas listas de seleção Text (Texto) e 

Comment (Comentário).

Excluir textos
predefinidos

 Selecione a entrada de que já não necessita a partir da lista de seleção 
correspondente.

 Clique neste botão.
– O texto é eliminado da lista.
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Salvar imagens 0

Após concluir o pós-processamento de um exame anterior, todas as alterações 
na imagem são salvas quando fechar o paciente. Se desejar salvar estados inter-
médios, salve manualmente as imagens na fase de processamento necessária. 
As imagens são salvas como cópias do original no caso correspondente.

Para salvar imagens enquanto um exame está em andamento, consulte 
 Registro 4: Exame, Página 39.

Salvar uma única imagem 0

Pré-requisito: Não estão selecionadas várias imagens ( Página 19).

 Exiba a imagem necessária (seleção individual).

 Pressione este botão.

Salvar várias imagens 0

Com a seleção de imagem apropriada, você pode salvar uma porção ou todas 
as imagens de uma ou mais séries, bem como todos os segmentos de séries.

Imagens/séries  Selecione as imagens/séries desejadas na seleção múltipla ( Página 19).

 Pressione este botão.

Cena parcial  Mostre a cena.

 Utilize as teclas Ctrl e Shift para selecionar as imagens sequenciais deseja-
das.

 Pressione este botão.
– As imagens são salvas como uma cena nova.
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Processamento da subtração 0

Sempre que é efetuada a subtração, são adquiridas duas exposições de raios X 
da região de interesse, uma com agente de contraste e outra sem agente de con-
traste. De seguida, ambas as exposições são subtraídas.

Na imagem de subtração, as áreas com a mesma atenuação e as áreas com uma 
atenuação (ligeiramente) diferente, por exemplo, vasos com meio de contraste, 
podem ser claramente distinguidas.

Carregar e exibir imagens 0

As imagens nativas de exames adquiridas no modo de operação Subtraction 
(Subtração) ou Roadmap (opcional) são guardadas no banco de dados local junta-
mente com as imagens de subtração. Os dois tipos de imagens podem ser 
exibidos ao mesmo tempo em ambos os monitores.

Carregar imagens 0

Com um exame a decorrer, as imagens necessárias para o processamento de 
subtração já se encontram carregadas e salvas. Para processamento subsequen-
te, carregue os dados de subtração a partir do banco de dados local.

 Abra a Patient list (Lista de pacientes).

 Clique duas vezes no caso de subtração do paciente desejado.
– As imagens selecionadas são carregadas e exibidas nos monitores.
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Alterar o layout do monitor 0

Após carregar as imagens, a exibição de 2 canais é ativada com ambos os moni-
tores em um layout de 1x1. A tela esquerda mostra as imagens de subtração 
e a tela direita as imagens nativas correspondentes. Esta configuração pode ser 
mudada, se necessário.

 Pressione este botão várias vezes, se necessário, para alternar entre os 
layouts do monitor.

 Exibição de 2 canais (somente para uma exibição de imagem inteira no 
monitor esquerdo)
Exibição simultânea da imagem de subtração (monitor esquerdo) e imagem 
nativa correspondente (monitor direito).

 Exibição de 1 canal – imagens nativas
São mostradas somente imagens nativas em ambos os monitores. Se aplica 
particularmente quando a visão geral da imagem é ativada no monitor esquer-
do.

 Exibição de 1 canal – imagens de subtração
São mostradas somente imagens de subtração em ambos os monitores. 
Se aplica particularmente quando a visão geral da imagem é ativada no moni-
tor esquerdo.

Exibir imagens 0

Após alternar o monitor para a visualização de 1 canal, use a visualização de visão 
geral da imagem para mostrar as imagens necessárias.

 Ative a visão geral da imagem, se necessário.

 Utilize as funções de exibição da imagem da mesma forma que para os 
exames padrão (sem subtração).

 Alterar o modo de exibição ( Página 16)

 Rolar ( Página 16)
Na exibição em pilha, a imagem do Peak OP (imagem OP com o valor mais 
alto) da respectiva série é exibida.

 Analisar uma cena ( Página 18)
Na exibição de 2 canais, a cena de subtração é reproduzida no monitor esquer-
do e a cena nativa correspondente no monitor direito.

Alterar a exibição da imagem 0

Tal como acontece com exames padrão (sem subtração), é possível efetuar o 
ajuste à janela, aplicar zoom/panorâmica, rodar e inverter imagens de subtração 
e nativas ( Página 21).
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Impressão em película/papel 0

É possível expor as imagens de um caso em película ou imprimi-las em papel para 
documentação e relatórios.

Certifique-se de que a impressora esteja ligada antes de enviar imagens para 
impressão.

O processo de impressão em película e em papel é o mesmo, exceto quando 
usam diferentes dispositivos de saída. Se a expressão "impressão em película" 
ou "impressão em papel" for usada isoladamente a seguir, a descrição se aplica 
igualmente ao outro processo.

Impressão padrão Você pode imprimir a imagem exibida ou uma seleção de várias imagens pressio-
nando simplesmente um botão. O trabalho de impressão é realizado com confi-
gurações padrão (procedimento de impressão simplificado).

Alterar configurações
de impressão

Se desejar verificar ou alterar os ajustes antes de imprimir, use o "procedimento 
de impressão melhorado". É possível exibir uma pré-visualização de impressão e 
adaptar o layout de impressão, por exemplo. Em uma segunda etapa, você enca-
minha o trabalho de impressão para a impressora desejada.



Manual do Usuário
4 de 28 XPR2-140G.620.01.04.23

Documentação

Selecionar imagens 0

Antes de iniciar um trabalho de impressão, é necessário selecionar as imagens. 

Você possui acesso às imagens carregadas no momento na visão geral da ima-
gem no carro do monitor. São possíveis seleções de imagens únicas e múltiplas 
( Registro 5: Pós-processamento, Página 19).

 Selecione o modo de visualização adequado:
– Visualização de imagens lado a lado, se desejar selecionar várias imagens 

na série atual.
– Visualização em pilha, se desejar selecionar uma ou mais séries.

Imagem individual  Clique no segmento de imagem relevante na visão geral da imagem.

Se o monitor esquerdo tiver sido alterado para o modo de imagem total, 
a imagem exibida será selecionada.

Seleção múltipla  Mantenha pressionada a tecla Ctrl.

 Na visão geral da imagem, clique nas imagens desejadas ou nas séries em 
sequência.
– As imagens de uma seleção múltipla são marcadas em ambos os monito-

res por um ponto branco.

— Ou —

 Pressione a tecla Enter para adicionar a imagem ou série selecionada na visão 
geral da imagem à seleção múltipla.
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Imprimir usando configurações padrão 0

As configurações padrão seguintes são usadas com o procedimento de impres-
são simplificado:

 Tamanho e layout da página (particionamento da página) de acordo com 
as definições de configuração da default printer (impressora padrão) 
( Registro 7: Configuração, Página 11).

 Tratar de imagens de subtração e da exibição do texto de imagem tal como 
no último trabalho de impressão. Estas configurações podem ser alteradas no 
procedimento de impressão melhorado ( Página 7).

Iniciar a impressão 0

A alocação do botão Print/Export (Imprimir/Exportar) pode ser configurada nas 
User Settings (Configurações do usuário): ela pode ser atribuída à função de 
impressão ou exportação ( Registro 7: Configuração, Página 8).

 Pressione esta tecla no teclado.
– O trabalho de impressão é iniciado. 
– Em Patient list (Lista de pacientes), as imagens selecionadas são marca-

das como “printing” (imprimir) (sinalizador “p”).
– Quando o trabalho de impressão estiver concluído, as imagens ficam mar-

cadas como “printed” (impressas) (sinalizador “P”).

Após a impressão, as imagens são liberadas para exclusão automática, se neces-
sário. Dependendo do nível de espaço no disco rígido, as imagens são excluídas 
na data especificada ( Registro 7: Configuração, Página 17).

O sinalizador "printed" (impresso) é definido logo que as imagens sejam transfe-
ridas com sucesso para o driver da impressora. Nem todas as impressoras 
(por exemplo, impressoras a papel) podem resolver os problemas de impressão 
sozinhas. As impressões das imagens podem ser perdidas! Antes de excluir as 
imagens, certifique-se de que as impressões estejam disponíveis.
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Imprimir com configurações alteradas 0

No procedimento de impressão melhorado você pode alterar as seguintes confi-
gurações:

 Seleção da impressora

 Configurações de layout

 Exibição de texto da imagem

 Tratar as imagens de subtração

 Número de cópias

Caixa de diálogo de entrada para configurações de impressão 0

 Clique neste botão no monitor esquerdo (parte inferior esquerda).
– A caixa de diálogo de entrada para configurações de impressão é exibida 

no monitor.

(1) Configurações de impressão

(2) Botões para imprimir, visualizar a impressão e para o status de impressão

(1)

(2)
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Alterar configurações de impressão 0

A caixa de diálogo de entrada para configurações de impressão contém inicial-
mente as configurações usadas para a última sessão de impressão.

As alterações nas configurações para imagens de subtração e para exibição de 
texto de imagem são usadas como novas configurações padrão para impressão 
padrão.

Impressora A lista de seleção Printer (Impressora) contém o papel e as impressoras DICOM 
configuradas no sistema.

 Selecione a impressora desejada.

Configurações
de layout

Os layouts de impressão individuais com um nome individual são criados na 
configuração para cada impressora ( Registro 7: Configuração, Página 14).

 Selecione as configurações de layout na lista de seleção.
– Name (Nome): Layouts de impressão armazenados para a impressora sele-

cionada
– Size (Tamanho): Tamanhos das páginas disponíveis para a impressora sele-

cionada
– Layout: Partições da página disponíveis para a impressora selecionada

Exibição de texto
da imagem

O escopo das informações de texto de imagem é definido na configuração para 
cada layout de impressão ( Registro 7: Configuração, Página 15).

 Selecionar a opção Anonymous (Anônimo) indica que deseja evitar a atribui-
ção das imagens impressas a um paciente.
– Aparece "Anonymous" (Anônimo) na cópia impressa em papel em vez do 

nome do paciente. Os dados demográficos restantes são ocultados.

 Selecione a opção Hide Text (Ocultar texto) se todo o texto de imagem tiver 
que ser ocultado em uma cópia impressa.
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Imagens de subtração Normalmente, as imagens de subtração são impressas na visualização nativa.

 Se necessário, selecione a visualização subtraída para impressão.

Número de cópias

 Defina o número de cópias.
– É possível imprimir até 9 cópias por trabalho de impressão.

Exibir uma pré-visualização da impressão 0

Na visualização da impressão, você pode ver como as imagens serão exibidas 
posteriormente na película exposta ou na cópia impressa em papel. Também é 
possível alterar a posição das imagens individuais, se necessário.

 Clique neste botão na caixa de diálogo de entrada para as configurações de 
impressão.
– As imagens aparecem no monitor esquerdo no layout de impressão sele-

cionado.

 Use a roda do mouse para exibir as páginas individuais do trabalho de impres-
são.

 Use a função de arrastar e soltar do mouse para dispor as imagens no layout 
de página selecionado.
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Iniciar a impressão 0

 Clique neste botão na caixa de diálogo de entrada para as configurações 
de impressão.
– O trabalho de impressão é iniciado. 
– Em Patient list (Lista de pacientes), as imagens selecionadas são marca-

das como “printing” (imprimir) (sinalizador “p”).
– Quando o trabalho de impressão estiver concluído, as imagens ficam 

marcadas como “printed” (impressas) (sinalizador “P”).

Após a impressão, as imagens são liberadas para exclusão automática, se neces-
sário. Dependendo do nível de espaço no disco rígido, as imagens são excluídas 
na data especificada ( Registro 7: Configuração, Página 17).

O sinalizador "printed" (impresso) é definido logo que as imagens sejam transfe-
ridas com sucesso para o driver da impressora. Nem todas as impressoras 
(por exemplo, impressoras a papel) podem resolver os problemas de impressão 
sozinhas. As impressões das imagens podem ser perdidas! Antes de excluir 
as imagens, certifique-se de que as impressões estejam disponíveis.

Status de impressão É possível registrar e influenciar o processamento do trabalho para trabalhos 
de impressão nas impressoras DICOM.

 Clique neste botão na caixa de diálogo de entrada para as configurações 
de impressão.
– A Job status list (Lista de status do trabalho) é aberta ( Página 24).
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Exportar 0

Após um exame ou pós-processamento, as imagens salvas são armazenadas 
no disco rígido (banco de dados local).

Nesta seção será explicado como salvar os dados de imagem e do paciente do 
banco de dados local, como enviá-los na rede e salvá-los em suportes de dados.

Introdução à exportação 0

Procedimentos de exportação 0

Exportação
manual

Durante um exame ou pós-processamento, é possível exportar a imagem exibida 
ou uma seleção de várias imagens. É possível definir o destino de exportação e 
o formato dos dados na caixa de diálogo no monitor esquerdo.

Exportação
padrão

É possível exportar a imagem exibida ou uma seleção de várias imagens pressio-
nando um botão. O trabalho de exportação é realizado usando configurações 
padrão (procedimento de exportação simplificado).

Exportação
automática

Dependendo da definição da configuração, no final do exame as imagens obtidas 
são enviadas automaticamente para um endereço padrão ( Registro 7: Configu-
ração, Página 10). 

Para exportação manual, você pode alterar o endereço padrão e exportar configu-
rações usadas na caixa de diálogo.
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Destinos de exportação 0

Dependendo da configuração do trabalho, você seleciona um dos seguintes 
destinos de exportação no procedimento de exportação melhorado.

Dispositivo removível Você grava dados em dispositivos removíveis para salvá-los a curto prazo ou para 
transmiti-los.

Os seguintes tipos de suportes são suportados para salvar dados:
– DVD-R (menos R), DVD+R
– CD
– Suporte de armazenamento USB (discos rígidos externos, cartões de 

memória)

O uso acidental de outros suportes de armazenamento, por ex., DVD-RW, 
pode resultar em uma mensagem de erro ou na funcionalidade deteriorada.

No geral, não use mídias de armazenamento que exijam sua própria fonte 
de alimentação.

Como regra, não é possível acionar radiação durante o processo de gravação para 
CD/DVD. Em casos excepcionais (emergências), você pode acionar a radiação no 
modo de fluoroscopia. Porém, a radiação pode ser interrompida.
Além disso, o processo de exportação de imagens subtraídas para CD/DVD é 
interrompido durante o acionamento da radiação e outros procedimentos de pro-
cessamento intensivo (por exemplo, reproduzir LSH). Nesses casos, as imagens 
são armazenadas como dados brutos.
Portanto, recomenda-se iniciar urgentemente o processo de gravação fora das 
horas de exame (por exemplo, no final do dia de expediente).

Cuidado

Risco de o suporte de CD/DVD-R usado para a exportação ficar danificado ou 
ilegível em outras unidades de CD/DVD.

Perda de dados ou perda de dados aparente.

 Use dispositivos removíveis somente como suportes de transferência. 
Devem ser usados somente mídias de dados aprovados pela Siemens.
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Outra estação de
trabalho

Se o seu sistema fizer parte de uma rede, é possível enviar os dados de paciente 
e exame para outras estações de trabalho por meio da rede. Aqui, os dados 
podem ser processados ou usados para diagnóstico.

Arquivo Para arquivar, você envia o paciente e os dados de exame selecionados para um 
nó de rede DICOM que foi estabelecido como um arquivo. É possível importar 
novamente os dados arquivados em qualquer momento para o seu banco de 
dados local.

Cuidado

Uso do disco rígido do sistema de imagem como arquivo a longo prazo.

Perda de dados da imagem.

 Não use o disco rígido do sistema de imagem como arquivo a longo prazo. 
Siga os regulamentos locais relativamente ao arquivamento de imagens 
de raios X, levando em consideração o uso dos nós de arquivo DICOM.

Cuidado

Perda de dados da imagem.

Risco de exposição à radiação desnecessária!

 O disco rígido do sistema de aquisição de imagens não é adequado para 
arquivamento de longo prazo de dados de pacientes e de imagens. Existem 
requisitos legais relativos ao período de arquivamento, à disponibilidade dos 
dados e à proteção dos dados (integridade dos dados), bem como recomen-
dações relativas à proteção contra incêndios ou danos causados pela água 
para o arquivamento de dados de imagem. O usuário do arquivo é responsá-
vel pela observância destes regulamentos.

 Devido aos avanços no desenvolvimento técnico e nos requisitos legais, 
o armazenamento dos dados de imagem e o acesso aos mesmos pode não 
ser possível simplesmente com uma tecnologia de suporte e de armazena-
mento. Assim sendo, a migração de dados poderá ser necessária sob 
responsabilidade do usuário do arquivo digital.
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Visão geral das capacidades de transferência 0

A figura abaixo apresenta as opções de cópia de segurança e de transferência de 
dados que se encontram disponíveis.

(1) Exporte para nós de rede DICOM (Arquivo ou outra estação de trabalho)

(2) Exporte para dispositivos removíveis (CD/DVD, suporte USB)

(3) Importe a partir dos nós de rede DICOM (Pesquisa e recuperação)
 Registro 5: Pós-processamento, Página 12

(4) Importar a partir de dispositivos removíveis
 Registro 5: Pós-processamento, Página 11

Lembre-se que nem todas as opções de transferência podem estar disponíveis 
no seu sistema. Os dispositivos e os nós de rede disponíveis dependem da 
configuração individual do seu sistema e das opções instaladas.

Mídia de armazenamento de CD/DVD USB

Outra estação
de trabalho

Arquivo

Carrinho do monitor
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Selecionar imagens 0

Antes de iniciar um trabalho de exportação, você necessita de selecionar 
as imagens.

Você pode somente exportar objetos que estão armazenados no banco de dados 
local. Se for necessário transferir dados a partir de uma mídia para outra, eles 
devem ser importados primeiro.

Imagens de um exame em andamento ou em 
pós-processamento 0

Você possui acesso às imagens carregadas no momento na visão geral da 
imagem no carro do monitor. São possíveis seleções de imagens únicas e 
múltiplas ( Registro 5: Pós-processamento, Página 19).

 Selecione o modo de visualização adequado:
– Visualização de imagens lado a lado, se desejar selecionar várias imagens 

na série atual.
– Visualização em pilha, se desejar selecionar uma ou mais séries.

Imagem individual  Clique no segmento de imagem relevante na visão geral da imagem.

Se o monitor esquerdo tiver sido alterado para o modo de imagem total, 
a imagem exibida será selecionada.

Seleção múltipla  Mantenha pressionada a tecla Ctrl.

 Na visão geral da imagem, clique nas imagens desejadas ou nas séries 
em sequência.
– As imagens de uma seleção múltipla são marcadas em ambos os monito-

res por um ponto branco.

— Ou —

 Pressione a tecla Enter para adicionar a imagem ou série selecionada na visão 
geral da imagem à seleção múltipla.
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Casos completos 0

Para salvar ou arquivar casos completos, selecione os conjuntos de dados na 
Patient list (Lista de pacientes) ( Registro 5: Pós-processamento, Página 4).

 Pressione este botão.

 Procure o paciente desejado.

 Selecione um caso ou os casos necessários.

Preparar os dispositivos removíveis 0

Dependendo da rotina que você usa, uma ou várias unidades e conexões 
para mídia de dados externa serão estabelecidas para o seu sistema.

Trabalhar com mídia
de dados

Siga as instruções do fabricante para o manuseio e armazenamento dos 
CD/DVDs.

Unidades O seu sistema é fornecido com um gravador de CD/DVD para armazenamento 
de dados.

Inserir um CD/DVD 0

Os CDs/DVDs podem ser gravados somente em um dos lados.

 Coloque o CD/DVD na unidade com a etiqueta virada para cima.

Nunca desligue o Cios Select nem desconecte o carrinho do monitor do sistema 
do braço em C enquanto os dados estiverem sendo gravados em CD/DVD.
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Conectar a mídia de armazenamento USB 0

 Conecte um plugue USB à entrada USB.

Cuidado

Risco de conexão/desconexão de dispositivos USB durante a exposição.

Este comportamento pode levar à instabilidade do sistema. Esta ação 
poderá também causar impacto em outros processos, tais como 
trabalhos de exposição em andamento. Perda de dados, interferência 
no processo de exposição.

 Não insira nem desconecte dispositivos USB durante a exposição ou 
outros processos críticos.

Cuidado

Risco de desconexão de dispositivos USB durante a transferência de dados 
em curso.

Possível perda de dados e danos na mídia de dados.

 Não desconecte o dispositivo USB durante a transferência ativa de dados 
(como exportação).

 Use dispositivos removíveis somente como suportes de transferência. 
Os dispositivos removíveis não são permitidos para fins de arquivamento.
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Exportação manual 0

No procedimento de exportação manual você pode alterar as seguintes 
configurações:

 Seleção dos destinos de exportação

 Formato dos dados

 Propriedades de imagem

 Tratar as imagens de subtração

 Salvar com um DICOM Viewer (Visualizador DICOM)

Caixa de diálogo “Export to” (Exportar para) 0

 Clique neste botão no monitor esquerdo (parte inferior esquerda).
– A caixa de diálogo Export to... (Exportar para...) aparece no monitor.

(1) Configurações de exportação

(2) Capacidade de armazenamento ou dispositivos removíveis

(3) Botões para exportar, verificar o status de exportação e fechar

(1)

(3)

(2)
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Alteração das configurações de exportação 0

Na caixa de diálogo Export to... (Exportar para...) é possível inserir primeiro as 
configurações que serão usadas como padrão.

Brilho e contraste

 Para garantir o brilho e o contraste da imagem, selecione Processed (Proces-
sado).

Destino de exportação  Selecione a mídia de destino desejada na lista de seleção Target Type 
(Tipo de alvo).
– DICOM node (Nó DICOM): Outra estação de trabalho, arquivo, PACS
– CD/DVD: DVD ou CD inserido
– USB device (Dispositivo USB): Conectado ao suporte de dados USB

Ao selecionar "DICOM node" (Nó DICOM) você necessita de introduzir um 
endereço de rede configurado no sistema como o destino.

 Selecione o nó de rede a partir da lista de seleção Target (Alvo).

Formato dos dados Os sistemas e aplicativos nos quais os dados exportados podem ser abertos 
e processados dependem do formato dos dados.

 Selecione o formato de dados na lista de seleção Export format (Exportar 
formato).
– Private (Privado): Formato que é lido somente pelos sistemas de 

imagem FLC
– DICOM: Formato de arquivo padronizado na imagem médica
– TIFF: Formato de gráficos PC
– AVI: Formato de vídeo PC

Quando "DICOM node" (Nó DICOM) é selecionado como o destino de exporta-
ção, pode ser usado somente o formato DICOM.
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Propriedades
de imagem

Dependendo do formato de dados, as imagens podem ser preparadas antes 
da exportação de forma diferente em termos de gráficos e texto, incorporando 
também o tamanho dos arquivos.

Quando é selecionada a opção “Internal” (Interno) como formato de dados, 
os dados devem ser exportados no seu estado original.

 Selecione as propriedades da imagem na área Export images as (Exportar 
imagens como).
– Processed (Processado): São usadas alterações na exibição da imagem 

em comparação com a original (tais como valores da janela, rotação/espe-
lho da imagem, zoom, panorâmica, filtro de contorno) e os gráficos de ava-
liação são gravados na imagem.

– Anonymized (Anonimizado): Aparece "Anonymous" (Anônimo) na imagem 
em vez do nome do paciente. Os restantes dados demográficos são oculta-
dos.

– Downsized (Reduzido): Os arquivos são reduzidos em 50% na resolução 
da imagem e a profundidade de bits para 8 bits/pixel.

Imagens de subtração É possível exportar imagens de um tipo de imagem específico ou de vários tipos 
de imagem a partir de séries de subtração.

 Selecione os tipos de imagem área Export subtracted images as: (Exportar 
imagens subtraídas como:).
– Subtracted (Subtraído): Imagens na visualização subtraída
– Native (Nativo): Imagens nativas sem máscara e sem imagem Peak OP
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Relatório de resumo
de radiação

São possíveis dois formatos de arquivos diferentes se o relatório de resumo de 
radiação for exportado no formato DICOM.

 Selecione o formato de arquivo na área Export Dose Report as (Exportar 
relatório de dose como).
– DICOM Dose SR (Relatório de dose DICOM): Relatório estruturado 

(SR DICOM)
– DICOM SC: Imagem com texto gravado

Visualizador DICOM Ao exportar um dispositivo removível, um DICOM Viewer (Visualizador DICOM) 
é salvo no CD/DVD ou no suporte USB juntamente com os dados de imagem. 
Isto permite visualizar as imagens exportadas em qualquer computador. 
O DICOM Viewer (Visualizador DICOM) inicia diretamente a partir do suporte de 
dados (automaticamente após a inserção/conexão). Não é efetuada nenhuma ins-
talação no computador em questão.

 Desmarque esta opção se não desejar salvar o DICOM Viewer (Visualizador 
DICOM).

Escopo de dados

 Especifique o escopo das imagens que serão exportadas.
– Selected (Selecionado): todas as imagens selecionadas (em especial as 

imagens selecionadas individualmente)
– Marked (Marcado): todas as imagens marcadas
– All (Tudo): todas as imagens do caso

Verificar espaço
em disco

Se for indicado um dispositivo removível como o destino de exportação, a capa-
cidade de armazenamento atual e o espaço em disco necessário são exibidos.

 Use a tela para verificar se existe espaço suficiente disponível na mídia.

 Altere o suporte de dados, se necessário, antes de iniciar a exportação.
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Iniciar exportação 0

 Clique neste botão na caixa de diálogo Export to... (Exportar para...).
– O trabalho de exportação é iniciado. 
– Após a conclusão bem-sucedida do trabalho de exportação para um 

nó de rede, as imagens selecionadas são marcadas como enviadas 
(sinalizador “S”) ou como arquivadas (sinalizador “A”) na Patient list (Lista 
de pacientes).

Após a exportação, as imagens são liberadas para exclusão automática, se neces-
sário. Dependendo do nível de espaço no disco rígido, as imagens são excluídas 
na data especificada ( Registro 7: Configuração, Página 17).

O sinalizador “sent” (enviado) ou “archived” (arquivado) é definido assim que 
as imagens são transferidas com sucesso para os nós de rede. Mesmo quando 
o destinatário trabalha com Storage Commitment (Compromisso de armazena-
mento), os sinalizadores identificam apenas o recebimento e armazenamento 
dos dados no disco rígido do destinatário. Uma interpretação incorreta dos sina-
lizadores pode resultar na perda de dados durante o período de armazenamento 
prescrito. Por este motivo, siga estes requisitos regulatórios relativos ao procedi-
mento de arquivamento.

Status de exportação Você pode registrar e influenciar o processamento do trabalho para todos os 
trabalhos de exportação.

 Clique neste botão na caixa de diálogo Export to... (Exportar para...).
– A Job status list (Lista de status do trabalho) é aberta ( Página 24).

Estabelecer configurações padrão 0

A exportação de trabalhos para exportação automática e para envio do relatório 
de resumo de radiação no final do exame é realizada usando configurações 
padrão. 

 Selecione as configurações de exportação desejadas na caixa de diálogo 
Export to... (Exportar para...).

 Selecione a opção Set as Default (Definir como padrão).

 Clique neste botão.
– As configurações padrão alteradas são armazenadas.
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Exportar usando configurações padrão 0

Durante um procedimento de exportação simplificado são usadas as configura-
ções estabelecidas como padrão. Estas configurações padrão podem ser altera-
das na caixa de diálogo Export to... (Exportar para) ( Registro 6: 
Documentação, Página 18).

Iniciar exportação 0

A alocação do botão Print/Export (Imprimir/Exportar) pode ser configurada nas 
User Settings (Configurações do usuário): ela pode ser atribuída à função de 
impressão ou exportação ( Registro 7: Configuração, Página 8).

 Pressione esta tecla no teclado.
– O trabalho de exportação é iniciado. 
– Na Patient list (Lista de pacientes), as imagens selecionadas são marca-

das como enviadas (sinalizador “S”) ou arquivadas (sinalizador “A”) após 
a conclusão bem-sucedida do trabalho de exportação para um nó de rede.

Após a exportação, as imagens são liberadas para exclusão automática, se neces-
sário. Dependendo do nível de espaço no disco rígido, as imagens são excluídas 
na data especificada ( Registro 7: Configuração, Página 17).

O sinalizador “sent” (enviado) ou “archived” (arquivado) é definido assim que 
as imagens são transferidas com sucesso para os nós de rede. Mesmo quando 
o destinatário trabalha com Storage Commitment (Compromisso de armazena-
mento), os sinalizadores identificam apenas o recebimento e armazenamento 
dos dados no disco rígido do destinatário. Uma interpretação incorreta dos sina-
lizadores pode resultar na perda de dados durante o período de armazenamento 
prescrito. Por este motivo, siga estes requisitos regulatórios relativos ao procedi-
mento de arquivamento.

Observe que as imagens exportadas não são transmitidas como dados brutos, 
mas incluem todas as etapas de processamento aplicadas. Elas não podem ser 
restituídas para o seu estado original. Não utilize estas imagens para o diagnósti-
co primário!
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Verificar a transferência de dados 0

Todos os trabalhos para importação, exportação e impressão de dados em
papel/película são realizados em segundo plano.

O processamento dos trabalhos pode ser visto na barra de status, permitindo 
reagir em caso de erro.

Indicadores na
barra de status

O ícone correspondente é exibido na barra de status no monitor esquerdo (parte 
inferior esquerda) para transferências de dados em progresso. Os ícones indicam 
a ação a ser realizada e se ocorreu ou não um erro.

Visualizar e processar trabalhos 0

Na Job status list (Lista de status do trabalho) é possível saber mais sobre 
os seguintes trabalhos em andamento no segundo plano, classificados por tipo 
de transferência:

 Impressão em papel/película na impressora (DICOM Film [Película DICOM])

 Exportar para o nó de rede DICOM (DICOM Send [Enviar DICOM])

 Importar a partir de nós de rede DICOM (DICOM Retrieve [Recuperação 
DICOM])

 Gravar para CD/DVD

 Leitura a partir de CD/DVD

 Gravar para suporte de armazenamento USB

 Ler a partir do suporte de armazenamento USB

Ação Não ativo Ativo Erro

Gravar para CD/DVD Sem ícone Sem ícone

Leitura a partir de CD/DVD Sem ícone Sem ícone

Gravar no dispositivo USB Sem ícone Sem ícone

Ler a partir do dispositivo USB Sem ícone Sem ícone

Exportar para o nó de 
rede DICOM (enviar)

Sem ícone

Importar a partir de nós de 
rede DICOM (receber)

Sem ícone Sem ícone

Impressão em papel/película 
na impressora DICOM

Sem ícone
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Lista de status do trabalho 0

Vários métodos estão disponíveis para abrir a Job status list (Lista de status do 
trabalho):

 Clique no botão Status na caixa de diálogo Import from (Importar de), 
Export to (Exportar para) ou configurações de impressão.

— Ou —

 Clique no ícone para a transferência de dados aplicável no monitor esquerdo.
– A Job status list (Lista de status do trabalho) é exibida. É exibida um car-

tão de tarefas para a transferência de dados aplicável.

(1) Guias para selecionar o tipo de transferência

(2) Detalhes e status dos trabalhos de transferência

(3) Área para mostrar o decurso do processamento do trabalho

(4) Botões para excluir a lista ou a seleção e fechar

(2)

(4)

(3)

(1)
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Influenciar desempenho do trabalho 0

As etapas de trabalho disponíveis na lista dependem do tipo de transferência e 
do status de um trabalho.

Selecionar trabalhos Algumas ações estão limitadas aos trabalhos de transferência selecionados 
na lista.

 Clique nos trabalhos desejados na lista (pressione e mantenha pressionada 
a tecla Ctrl para uma seleção múltipla).

Reiniciar o
DICOM Send

(Envio DICOM)

Os trabalhos de exportação falhados para os nós de rede DICOM podem ser 
repetidos com as mesmas configurações ou redirecionados para um novo 
endereço.

 Clique em Send (Enviar).
– Os trabalhos selecionados são reiniciados com o endereço de destino 

original.

Ou

 Clique em Redirect (Redirecionar).
– Os trabalhos selecionados são deslocados para o nó de rede DICOM 

definido no momento na caixa de diálogo Export to... (Exportar para...).

Cancelar trabalhos  Clique em Abort (Cancelar).
– Todos os trabalhos de transferência são cancelados e o início de outros 

trabalhos planejados na lista são evitados.

Uma transferência de dados em andamento para a qual existem imagens 
adicionais (tais como um trabalho de impressão com múltiplas imagens em 
uma página) não é cancelada.

Limpar listas  Clique em Clear List (Limpar lista).
– Todos os trabalhos que foram concluídos ou para os quais a preparação 

de transferência de dados foi concluída estão ocultos.

Ou

 Clique em Delete selection (Excluir seleção).
– Dos trabalhos selecionados na lista, todos os que foram finalizados ou para 

os quais a preparação da transferência de dados foi concluída são oculta-
dos.
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Relatórios 0

Determinados dados de exame são salvos na forma de relatórios estruturados. 
O Cios Select oferece os seguintes tipos de relatórios:

 Relatório de resumo de radiação

Uso Os relatórios servem para documentar os dados do exame e de tratamento. 
Na maioria dos casos, eles são gerados automaticamente. Dependendo do tipo 
de relatório, é possível ler, editar/complementar, imprimir e exportá-lo.

Pré-requisito O exame de um paciente registrado é o pré-requisito para a existência de 
um relatório.

Formatos Os relatórios são salvos em dois formatos diferentes. Isto permite que sejam 
abertos em aplicativos diferentes.

 Capturas secundárias (SC DICOM)
Permite carregar para um visualizador, por exemplo; compatível com PACS.

 Relatório estruturado (Dose DICOM)
Formato de dados que é compatível com outros sistemas DICOM; os relató-
rios devem ser exportados para estes sistemas no formato DICOM-SR.

Selecionar um caso 0

É criado um relatório de resumo de radiação no banco de dados local para 
cada caso.

 Selecione uma imagem ou série do caso desejado na visão geral da imagem.

Ou

 Na Patient list (Lista de pacientes), selecione o caso se os dados aplicáveis 
não tiverem sido carregados.
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Relatório de resumo de radiação 0

O relatório de resumo de radiação contém os valores acumulados para o número 
de exposições, duração e dose no decurso de um exame. A criação deste relató-
rio é um processo totalmente automático.

Abrir o relatório 0

Pré-requisito: Um caso ou uma série/imagem está selecionado(a).

 Clique neste botão no monitor esquerdo (parte inferior esquerda).
– O relatório de resumo de radiação é exibido no monitor.

(1) Dados do paciente e do exame, dados de radiação cumulativos

(2) Informações detalhadas nas séries e imagens obtidas

(3) Botões para se mover pelo relatório, para exportar e imprimir o relatório, 
bem como para fechar a caixa de diálogo

(2)

(1)

(3)
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Exportar o relatório 0

As configurações padrão estabelecidas na caixa de diálogo Export to... (Exportar 
para...) são usadas ao exportar o relatório. Isto é particularmente verdade quando 
o formato DICOM é definido.

 Clique neste botão.
– O relatório é exportado para o endereço padrão.

Imprimir um relatório 0

Impressão padrão É possível enviar o relatório diretamente para a impressora padrão.

 Selecione Print detailed dose report (Imprimir relatório de dose detalhado), 
se necessário.

 Clique neste botão.
– O relatório é impresso na impressora predefinida.

Alterar configurações
de impressão

Pode imprimir o relatório com as imagens. Para usar outras configurações de 
impressora ou uma impressora diferente, abra a visualização de impressão em 
primeiro lugar.

 Selecione a opção Print on filmsheet (Imprimir em folhas de película).

 Clique neste botão.
– As imagens e o relatório são abertos na visualização de impressão. Altere 

as configurações de impressão necessárias e inicie o trabalho de impres-
são aqui ( Página 7).

 Clique neste botão.
– O relatório é impresso na impressora padrão com as imagens.



Cios Select
XPR2-140G.620.01.04.23 1 de 20

Registro 7 Configuração

Conteúdo

Configurações do usuário .................................................................................................... 3
Abrir/fechar uma janela de configuração...........................................................................................  3

Informações do local.........................................................................................................................  4

Registro do paciente.........................................................................................................................  6

DICOM Properties (Propriedades DICOM) .......................................................................................  7
DICOM Properties – General (Propriedades DICOM — Geral)...............................................  8
Editar DICOM Properties – Protocol Codes (Propriedades DICOM – 
Códigos de protocolo).............................................................................................................  9
DICOM Properties – Sending (Propriedades DICOM – Envio)..............................................  10
DICOM Properties – Printing (Propriedades DICOM – Impressão) ......................................  11

Examination properties (Propriedades do exame) ..........................................................................  12

Propriedades de exibição e impressão de imagens........................................................................  13
Cartão de tarefas Display Layout (Layout de exibição) .........................................................  13
Cartão de tarefas Print Layout (Layout de impressão)..........................................................  14
Configurações do texto de imagem .....................................................................................  15

Excluir imagens automaticamente..................................................................................................  17

Senha para acionamento da radiação .............................................................................................  19



Manual do Usuário
2 de 20 XPR2-140G.620.01.04.23

Configuração



Cios Select
XPR2-140G.620.01.04.23 3 de 20

Registro 7 Configuração
Configuração

Configurações do usuário 0

Abrir/fechar uma janela de configuração 0

 Pressione esta tecla no teclado do carrinho do monitor.
– Manage Tool (Ferramenta de gerenciamento) é exibida no monitor.

 Clique neste ícone no cartão de subtarefas Settings (Configurações) na 
Manage Tool (Ferramenta de gerenciamento).

– É visualizado o menu para definir as configurações do usuário.

 Clique duas vezes no ícone das configurações pretendidas.

 Altere as configurações como necessário.
Consulte as páginas seguintes.

 Clique em Apply (Aplicar) para aceitar suas alterações.

 Clique em OK para confirmar as alterações e fechar a janela de configurações.

 Clique em Cancel (Cancelar) para rejeitar as alterações e fechar a janela de 
configurações.

 Pressione esta tecla novamente para fechar a Manage Tool (Ferramenta de 
gerenciamento).
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Informações do local 0

Na caixa de diálogo Site Info (Informações do local), você estabelece configura-
ções específicas do local, tal como o nome e o endereço das suas instalações.

 Clique duas vezes neste ícone na janela USER SETTINGS (CONFIGURA-
ÇÕES DO USUÁRIO).
– A caixa de diálogo Site Info (Informações do local) é exibida.

Institution name
(Nome da instituição)

Introduza o nome do seu hospital ou consultório (64 caracteres no máximo).

Uma alteração do Institution Name (Nome da instituição) não terá nenhum 
efeito nas imagens já adquiridas.



Configuração

Cios Select
XPR2-140G.620.01.04.23 5 de 20

Institutional
Department Name

(Nome do
departamento
institucional)

Introduza o nome do seu departamento ou enfermaria (64 caracteres no 
máximo).

Hospital Address
(Endereço do hospital)

Introduza o endereço do seu hospital ou consultório.

Patient Demographic
Data (Dados

demográficos do
paciente)

Selecione os dados do paciente a exibir no monitor, para além do nome 
do paciente:

 Accession No. (Nº de admissão)

 Request ID (ID da solicitação)

 Patient ID (ID do paciente)

 Date of Birth (Data de nascimento)

Daylight saving time
(Horário de verão)

Quando a Automatic activation (Ativação automática) é selecionada, o sistema 
muda automaticamente para o horário de verão.

Application selection
(Seleção de aplicação)

Quando Select default application after patient close (Selecionar a aplicação 
padrão após fechar o paciente) é selecionada, o sistema muda automaticamente 
para a aplicação padrão após fechar o paciente.
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Registro do paciente 0

Na caixa de diálogo Patient Registration Input Fields (Campos de entrada de 
registro do paciente), você estabelece quais informações podem ser inseridas 
durante o registro do paciente.

 Clique duas vezes neste ícone na janela USER SETTINGS (CONFIGURA-
ÇÕES DO USUÁRIO).
– A caixa de diálogo Patient Registration Input Fields (Campos de entrada 

de registro do paciente) é exibida.
– As entradas podem ser realizadas somente com o mouse.

 Ativar ou desativar as respectivas entradas.

 Visible (Visível): A entrada será mostrada na janela Data Entry Dialog (Caixa 
de diálogo de entrada de dados).

 Mandatory (Obrigatório): A entrada deve ser preenchida na janela Data Entry 
Dialog (Caixa de diálogo de entrada de dados). (A entrada será mostrada em 
negrito na janela Data Entry Dialog (Caixa de diálogo de entrada de dados).)
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Name-display format
(Formato de exibição

do nome)

Define as partes do nome do paciente a ser exibidas:

 Clique em Change (Alterar).

 Selecione as partes do nome do paciente que deverão ser exibidas 
(no máximo cinco).

 Clique na caixa de seleção correspondente se for necessário colocar 
uma vírgula entre as partes do nome.

 Clique em OK.
– A composição do nome do paciente que foi estabelecida é exibida.
– Esta composição será usada ao exibir os nomes dos pacientes em imagens 

e em cópias impressas/folhas de película.

DICOM Properties (Propriedades DICOM) 0

Na caixa de diálogo DICOM Properties (Propriedades do DICOM), você estabe-
lece as configurações para as funções DICOM, tais como salvar, enviar e imprimir 
imagens. 

 Clique duas vezes neste ícone na janela USER SETTINGS (CONFIGURA-
ÇÕES DO USUÁRIO).
– A caixa de diálogo DICOM Properties (Propriedades do DICOM) é exibida.
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DICOM Properties – General (Propriedades DICOM — Geral) 0

Storage Commitment
(Compromisso de
armazenamento)

Waiting time (Tempo de espera): o tempo que o sistema de imagem aguarda 
para uma autorização de armazenamento após um caso/imagens terem sido 
enviadas para um servidor de arquivo.

Number of retries (Quantidade de tentativas): se o servidor de arquivo não se 
encontrar disponível, o sistema de imagem efetua o número de tentativas sele-
cionado.

Se um nó DICOM para o qual o compromisso de armazenamento está configura-
do não enviar uma confirmação dentro do tempo de espera/quantidade de tenta-
tivas configurado, nenhum dos sinalizadores S (sent (enviado)) ou A (archived 
(arquivado)) é definido.

Worklist query
(Pesquisa da lista de

trabalho)

RIS Timer (Temporizador do RIS): É possível configurar o intervalo de atualização 
(em minutos) para receber os dados da lista de trabalho a partir de HIS/RIS 
(sistema de informação do hospital/radiológica).

Configurações possíveis:
Atualização: 0 ... 1440 minutos (24 horas), 0 = nenhuma atualização

Modalities to query (Modalidades a pesquisar): seleção de modalidade/modali-
dades a usar para consultas de listas de trabalho.

Qualquer modalidade com um nome de duas letras pode ser inserida para a 
pesquisa da lista de trabalho (Other (Outra)).

Simple transfer button
(Botão de

transferência simples)

Nesta área você define a alocação para o botão Print/Export (Imprimir/exportar).

Simple print (Impressão simples): pressionar o botão Print/Export (Imprimir/
exportar) envia as imagens selecionadas para a impressora padrão.

Simple export (Exportação simples): pressionar o botão Print/Export (Imprimir/
exportar) envia as imagens selecionadas para o endereço padrão.
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Editar DICOM Properties – Protocol Codes (Propriedades 
DICOM – Códigos de protocolo) 0

Edit Action Item
(Editar item de ação)

Adicionar um novo código de protocolo

 Inserir o código: Code Value (Valor do código), Code Meaning (Significado 
do código), Code Designator (Designador do código), Code Version (Versão 
do código).

 Em seguida, clique em Insert (Inserir).
– Um novo Protocol Code (Código do protocolo) é criado.

Excluir um código de protocolo

 Selecione a entrada a ser excluída na lista Protocol Code (Código de protoco-
lo) e, em seguida, clique em Delete (Excluir).
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DICOM Properties – Sending (Propriedades DICOM – Envio) 0

Images for
autosending

(Imagens para envio
automático)

Seleção em que as imagens são enviadas automaticamente:

 Off (Desligado): Nenhuma imagem será enviada de forma automática.

 All (Tudo): Todas as imagens adquiridas serão enviadas de forma automática.

 Marked (Marcado): Somente as imagens marcadas serão enviadas de forma 
automática.
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DICOM Properties – Printing (Propriedades DICOM – 
Impressão) 0

Default Printer
(Impressora padrão)

 Target (Destino): Selecionar um das impressoras configuradas

 Layout: Selecionar um dos layouts DICOM definidos no momento

(Especificação: primeiro layout da impressora predefinida)
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Examination properties (Propriedades do exame) 0

Ative os testes de desempenho especial para verificar o sistema de raios X na 
caixa de diálogo Examination Properties (Propriedades do exame).

 Clique duas vezes neste ícone na janela USER SETTINGS (CONFIGURA-
ÇÕES DO USUÁRIO).
– A caixa de diálogo Examination Properties (Propriedades do exame) 

é exibida.

Set Black
(Definir preto)

 Offset (Deslocamento): 3 digitais -200 a 200; etapa 1

Nominal Power Shot
(Disparo de energia

nominal)

 Enable Nominal Power Shot (Ativar o disparo de energia nominal): para hos-
pitais VA (Veteran's Health Administration [Administração da saúde dos vete-
ranos]) nos Estados Unidos, é necessário verificar a energia nominal de uma 
exposição a raios X a 100 kV para 100 ms de acordo com a IEC. Quando esta 
função está ativa, o gerador cria uma exposição com a energia nominal ao 
acionar uma exposição de imagem única. A função é desativada novamente 
de forma automática após acionar uma exposição.
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Propriedades de exibição e impressão de imagens 0

Na caixa de diálogo Image Display and Print Properties (Propriedades de exibi-
ção e impressão de imagens), você estabelece as informações a serem exibidas 
nas imagens quando mostradas no monitor e na cópia impressa.

 Clique duas vezes neste ícone na janela USER SETTINGS (CONFIGURA-
ÇÕES DO USUÁRIO).
– A caixa de diálogo Image Display and Print Properties (Propriedades de 

exibição e impressão de imagens) é exibida.

Cartão de tarefas Display Layout (Layout de exibição) 0

Image layout
(Layout da imagem)

Display image text (Mostrar o texto da imagem): Mostra os elementos de texto 
selecionados na imagem no monitor.
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Cartão de tarefas Print Layout (Layout de impressão) 0

Image layout (Layout
da imagem)

 Name (Nome): Imprime o nome do layout

 Type (Tipo): Tipo de layout da impressão (Paper (Papel), DICOM)

 Size (Tamanho): Tamanho do papel/folha de película em polegadas

 Layout: Compartimentação da página

 Enlarge patient name (Ampliar nome do paciente): Imprimir o nome do 
paciente em um formato maior que o outro texto
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Configurações do texto de imagem 0

Superior esquerdo Informações do paciente:

 Patient name (Nome do paciente): Nome e sobrenome do paciente

 Patient ID (ID do paciente): Número de identificação do paciente

 Date of birth (Data de nascimento): Data de nascimento do paciente

 Ward (Enfermaria): Enfermaria do exame

 Request ID (ID da solicitação)

 Accession No. (Nº de admissão)

Inferior esquerdo Informações da exposição:

 Dose area product (Produto área-dose): Produto área-dose

 kV: Exposição de kV

 mA/mAs: Exposição mA/mAs

 Dose value/Sensitivity class (Valor da dose/classe de sensibilidade): 
Valor da dose ou sensibilidade

 II/FD image size (Tamanho da imagem II/FD): Nível de entrada do formato/
zoom

 Image no. (Nº da imagem): Número da imagem 

 Application (Aplicação): Nome do programa do aplicativo

Centro inferior  Comment (Comentário): Comentário de imagem

Superior direito Informações do sistema:

 Institution name (Nome da instituição):  Página 4

 System Type (Tipo de sistema): Nome do produto

 Software Version (Versão do software): Versão do produto

 Physician 1/Physician 2 (Médico 1/médico 2): Médicos examinadores

 Date of exposure (Data da exposição): Data da aquisição

 Time of exposure (Hora da exposição): Data e hora da aquisição
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Inferior direito Image information (Informações da imagem):

 Matrix size (Tamanho da matriz): Matriz de imagens

 Image type (Tipo de imagem): Tipo de imagem 

 Mask Number (Número da máscara): Número da imagem da máscara

 LUT level (Nível de LUT): Nome da tabela de consulta (LUT)

 Edge level (Nível dos contornos): Nome do módulo de realce de contornos

 Window values (Valores de janela): 
– WW: Largura da janela
– WC: Centro da janela

Ou para imagens de subtração:
– C: Contraste
– B: Brilho

 Pixel shift values (Valores de desvio de pixels): Valores de desvio de 
pixels X:.../Y:... (não aplicável ao Cios Select)

Labeling
(Etiquetagem)

Label “left/right” (Etiqueta “esquerda/direita”): selecione texto para as 
etiquetas de lateralidade, dependendo da prática regional.

 L/R (E/D): 
Monitor L (Inglês: Left (Esquerdo) ou alemão: Links) para a etiqueta esquerda
Monitor R (inglês: Right (Direito) ou alemão: Rechts) para a etiqueta direita

 G/D: 
Monitor G (francês: Gauche) para a etiqueta esquerda
Monitor D (francês: Droite) para a etiqueta direita

 SIN/DX: 
Monitor SIN (latim: sinister) para a etiqueta esquerda
Monitor DX (latim: dexter) para a etiqueta direita
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Excluir imagens automaticamente 0

Na caixa de diálogo Image Delete (Excluir imagem), você estabelece as regras 
para a exclusão automática de imagens no banco de dados local.

 Clique duas vezes neste ícone na janela USER SETTINGS (CONFIGURA-
ÇÕES DO USUÁRIO).
– A caixa de diálogo Image Delete (Excluir imagem) é exibida.

Auto delete
(Exclusão automática)

Enable auto delete (Habilitar exclusão automática): Ativa a função de exclusão 
automática da imagem. 

Se habilitada, você pode definir as regras de exclusão automática.

 Hard disc fill level (Nível de espaço no disco rígido): Nível de espaço do disco 
rígido (dependendo da "extensão da memória" da chave de licença) para a 
ativação da exclusão automática (60% a 90%)

 Deletion size (Tamanho da exclusão): Quantidade de volume do disco rígido 
a ser excluído (10% a 40%)

 Activation time (Tempo de ativação): tempo de ativação para eliminação 
automática (hh:mm:ss)

 Activation date (Data da ativação): Dia da ativação para a exclusão 
automática (Daily/Weekly (Diariamente/semanalmente) com seleção do 
dia da semana)
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 Conditions (Condições): Condição(ões) para a exclusão automática das 
imagens (qualquer combinação das seguintes condições):
– Images sent (Imagens enviadas): Elimina todas as imagens que foram 

enviadas para um nó DICOM (com ou sem confirmação da recepção).
– Images filmed (Imagens impressas em película): Eliminar todas as ima-

gens impressas em papel/película.
– Images stored on CD/DVD (Imagens armazenadas em CD/DVD): Eliminar 

todas as imagens armazenadas no CD/DVD.

Pelo menos uma condição necessita de ser definida para ativar a função de elimi-
nação automática.

 User confirmation (Confirmação do usuário): Obter a confirmação do usuário 
antes de iniciar a eliminação automática (mostrar caixa de diálogo de confirma-
ção).

Se a senha para a Recycle Bin (Reciclagem) estiver definida, a caixa de diálogo 
de configuração para a exclusão automática também é protegida pela mesma 
senha.
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Senha para acionamento da radiação 0

Na caixa de diálogo Radiation Release Passcode (Código de acesso para o acio-
namento da radiação), você altera a senha necessária para acionar a radiação.

 Clique duas vezes neste ícone na janela USER SETTINGS (CONFIGURA-
ÇÕES DO USUÁRIO).
– A caixa de diálogo Radiation Release Passcode (Código de acesso para o 

acionamento da radiação) é exibida.

 Insira a senha antiga.

 Insira uma nova senha (número de quatro dígitos).

 Repita a entrada da nova senha.

 Clique em OK.



Manual do Usuário
20 de 20 XPR2-140G.620.01.04.23

Configuração



Cios Select
XPR2-140G.620.01.04.23 1 de 20

Registro 8 Manutenção

Conteúdo

Verificações funcionais e de segurança............................................................................... 3
Verificações diárias ...........................................................................................................................  3

Antes do exame .....................................................................................................................  3
Verificar a função EMERGENCY STOP (PARADA DE EMERGÊNCIA) 
para movimentos motorizados do sistema.............................................................................  3

Verificações mensais ........................................................................................................................  4
Verificação do funcionamento do controle da taxa de dose ...................................................  4

Verificações antes de exames especiais (por exemplo, de coração e crânio abertos) .....................  4

Calibrar a câmera de medição da dose .............................................................................................  4

Plano de manutenção para verificação do sistema...........................................................................  5

Intervalos de manutenção.................................................................................................................  5
Informações gerais sobre intervalos de manutenção .............................................................  5
Baterias...................................................................................................................................  6

Teste de consistência e dose ...........................................................................................................  7
Preparação..............................................................................................................................  7
Medição da dose ....................................................................................................................  8
Cálculo ....................................................................................................................................  8

Assistência por meio de conexão à rede............................................................................. 9
Assistência remota ...........................................................................................................................  9

Configurar os direitos de acesso ..........................................................................................  10

Suporte do aplicativo ......................................................................................................................  12

Transferir mensagens de erro para a fábrica ..................................................................................  15

Atualizar a proteção contra vírus .....................................................................................................  16

Limpeza e desinfecção ...................................................................................................... 17
Superfícies da tela/monitores TFT ........................................................................................  18

Desinfecção ....................................................................................................................................  19

Classes de proteção/medidas de proteção ....................................................................... 20



Manual do Usuário
2 de 20 XPR2-140G.620.01.04.23

Manutenção



Cios Select
XPR2-140G.620.01.04.23 3 de 20

Registro 8 Manutenção
Manutenção

Verificações funcionais e de segurança 0

Para assegurar que o Cios Select está pronto para operar e que todas as funções 
de segurança estão funcionando corretamente, você deve efetuar verificações 
de funcionalidade e segurança regulares.

Verificações diárias 0

Antes do exame 0

 Verifique o plugue de alimentação. Se o plugue de alimentação estiver danifi-
cado, o Cios Select não deve ser usado.

 Verifique o cabo de alimentação. Se o cabo de alimentação estiver danificado, 
o Cios Select não deve ser usado.

 Verifique o funcionamento dos freios de bloqueio do sistema do braço em C 
e do carrinho do monitor, bem como a direção do sistema de braço em C.

 Verifique o contrapeso do braço em C após liberar os freios.

 Verifique os alto-falantes quanto ao seu funcionamento correto. Um sinal 
sonoro deverá ser emitido ao inicializar o sistema.

 Verifique se todos os indicadores de radiação estão funcionando 
corretamente.

 Inspecione o compartimento do intensificador de imagem e o tanque único 
para verificação de danos mecânicos.

 Certifique-se de que a grade antidifusão esteja corretamente fixada na entrada 
do intensificador de imagem.

Verificar a função EMERGENCY STOP (PARADA DE 
EMERGÊNCIA) para movimentos motorizados do sistema 0

 Ligue o Cios Select.

 Mova a coluna de elevação e pressione o botão EMERGENCY STOP (PARA-
DA DE EMERGÊNCIA) ao mesmo tempo.
– O movimento de elevação é interrompido.
– É exibida uma mensagem no monitor indicando que a EMERGENCY STOP 

(PARADA DE EMERGÊNCIA) foi acionada.

 Desbloqueie novamente o botão EMERGENCY STOP (PARADA DE EMER-
GÊNCIA).

 Pressione uma das teclas para mover a coluna de elevação.

O movimento de elevação é habilitado novamente.
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Verificações mensais 0

Verificação do funcionamento do controle da taxa de dose 0

É possível verificar a função do controle da taxa de dose sem um objeto usando 
o procedimento simples descrito a seguir. Um valor de kV de ≤ 45 kV deve ser 
estabilizado:

 Abra os colimadores retangulares e de encaixe até à máxima abertura.

 Pressione o botão Tech lock (Bloqueio).

 Selecione 110 kV com os botões +/-.

 Pressione novamente o botão Tech lock (Bloqueio).
– A função de parada é cancelada e o controle da taxa de dose automática 

é novamente conectado.

 Acione a radiação no modo de fluoroscopia.
– A tensão da ampola é reduzida para um valor de ≤ 45 kV.
– A imagem do monitor não é sobre-exposta.

Verificações antes de exames especiais 
(por exemplo, de coração e crânio abertos) 0

 Certifique-se de que exista uma conexão condutora adicional entre o sistema 
de braço em C e um ponto de equalização potencial, por exemplo, a mesa 
do paciente.

Calibrar a câmera de medição da dose 0

A câmera de medição da dose é calibrada regularmente como parte do contrato 
de manutenção (o mais tardar, a cada 5 anos). No caso de não ter um contrato de 
manutenção, o Serviço de assistência técnica da Siemens ou o fabricante pode 
calibrar a câmera de medição da dose.
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Plano de manutenção para verificação do sistema 0

Os testes e inspeções necessários pelas leis e regulamentos nacionais, como os 
regulamentos DHHS ou RöV (testes de constância), não fazem partes das ativi-
dades listadas neste plano de manutenção. 

Se as leis ou os regulamentos nacionais especificarem verificações e/ou manu-
tenção mais frequentes, elas deverão ser cumpridas.

Os trabalhos de manutenção devem ser realizados somente por pessoal técnico 
especializado. Para manter o sistema em boas condições, recomendamos a as-
sinatura de um contrato de manutenção. Se tiver alguma dúvida com relação 
à manutenção/ao contrato de manutenção, entre em contato com o Serviço de 
Assistência Técnica da Siemens.

Observe as informações relevantes em 
( Registro 2: Segurança, Página 7).

Intervalos de manutenção 0

Informações gerais sobre intervalos de manutenção 0

A manutenção inicial de um novo sistema é realizada após 12 meses e inclui 
todas as atividades de manutenção. 

A manutenção regular é realizada em intervalos de 24 meses. Esta é composta 
por várias etapas de manutenção que devem ser realizadas:

Procedimentos 
a serem realizados

Função Intervalo

Inspeção visual externa Danos, todo o sistema

Danos ao sistema e conexão em rede

24 meses

Segurança mecânica Revestimento, proteções do cabo, braço em C, 
movimentos do braço em C, suporte da grade/
grade trocável do intensificador de imagem, 
freios. Rodas, colunas de elevação, botão de 
parada de emergência, etiquetas de aviso, 
etiquetas de identificação, monitores, opções 
(se disponível – por exemplo, localizador de 
luz laser)

24 meses
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As funções referidas são requisitos mínimos

Baterias 0

Intervalos de substituição das baterias (UPS e PC)

As funções referidas são requisitos mínimos

Segurança elétrica Cabos e plugues, indicador de fluoroscopia, 
sinal sonoro de aviso, desligamento forçado 
da radiação, interruptor de acionamento da 
radiação, indicador da radiação, íris de radiação, 
descarregador de tensão de borracha, 
monitores, opções (por exemplo, dispositivo 
de medição de produto área-dose e/ou do 
kerma do ar), qualidade de imagem de todo o 
sistema, verificações de acordo com a IEC 62353

24 meses

Manutenção Ventilação do sistema, limpeza do sistema 24 meses

Inspeção dos valores 
de operação

Resultado e avaliação do registro de eventos 24 meses

Inspeção do 
funcionamento

Funções de controle, indicadores do monitor 
de posições do colimador de encaixe/abertura 
da trajetória do feixe, opções

24 meses

Conservação Compartimento 24 meses

Procedimentos 
a serem realizados

Função Intervalo

Procedimentos 
a serem realizados

Função Intervalo

Inspeção dos valores 
de operação

Baterias de chumbo-gel da UPS

Bateria do bios do PC 

Primeira substitui-
ção após 
42 meses, substi-
tuições seguintes 
a cada 48 meses
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Teste de consistência e dose 0

Efetue o teste do produto área-dose após efetuar o seguinte procedimento: 

Preparação 0

 Abra completamente o colimador (formato total).

 Selecione o modo de operação "Fluoroscopy" (Fluoroscopia).

 Coloque a régua de chumbo no centro do intensificador de imagem.

 Acione a radiação, configurando o colimador retangular para um comprimento 
de contorno de aprox. 15 cm.

 Mantenha o tamanho do campo (mostrado na régua de chumbo) constante.

O colimador retangular não pode mais ser ajustado.

 Remova a régua de chumbo.

 Coloque o dispositivo de medição de dose no intensificador de imagem 
(veja o gráfico 1).

(1) Dispositivo de 
medição de dose
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Medição da dose 0

 Acione a radiação por um breve período e, em seguida, ative o botão
kV/mA stop (Parada de kV/mA) e defina para 70 kV.

 Registre o produto área-dose – valor “A” (μGycm2) – mostrado no monitor.

 Defina o produto área-dose medido para "0" no dispositivo de medição.

 Acione a radiação por aproximadamente 10 s e registre a dose medida (cGy).

 Registre o produto área-dose – valor "B" – mostrado no monitor.

 Subtraia o valor "A" ao valor "B".

Cálculo 0

Produto área-dose medido = dose medida (cGy) x 225 cm2

 Compare o valor medido com o produto área-dose exibido no monitor.

Com um ajuste correto, os valores exibidos e calculados estão de acordo com 
um desvio máximo de +/- 25%. Se o desvio exceder esta porcentagem, 
informe a assistência.
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Assistência por meio de conexão à rede 0

O Cios Select deve ser conectado a uma rede (DSL ≥ 1 Mbit/s) para ativar as 
medidas de serviço de acesso remoto.

Assistência remota 0

Se os direitos forem concedidos em conformidade, o Serviço de assistência téc-
nica da Siemens pode acessar o Cios Select para atividades de manutenção e ins-
talação por meio de uma conexão à rede ativa.

Atualizações de
software por meio de

acesso remoto

Cuidado

A instalação do software interfere com funções do sistema.

Interrupção do exame do paciente e perda de dados do paciente.

 Não inicie a instalação enquanto trabalha com pacientes.

Cuidado

Falha na instalação do pacote de atualizações.

Uma instalação de software malsucedida significa que o sistema está 
em um estado indefinido.

 Pare de usar o sistema e notifique o Serviço de assistência técnica UPTIME.

Cuidado

Não reiniciar após uma sessão de assistência.

As alterações no ambiente de assistência podem não entrar em vigor 
sem uma reinicialização do sistema.

 Reinicie o sistema após uma sessão de assistência.
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Configurar os direitos de acesso 0

Na janela Remote Service (Assistência remota) você concede ao pessoal de 
assistência direitos de acesso para que ele possa realizar a manutenção em 
uma sessão remota.

O paciente deve estar fechado; caso contrário, poderão ocorrer problemas 
ao acessar os painéis de controle.

 Pressione esta tecla no teclado do carrinho do monitor.
– Manage Tool (Ferramenta de gerenciamento) é exibida no monitor.

 Clique no cartão de subtarefas Settings (Configurações) no monitor.

 Clique duas vezes no ícone Telephone (Telefone).
– A janela Remote Service (Assistência remota) aparece.
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Você pode definir os seguintes tipos de acesso:

 Full access (Acesso total): O serviço de assistência recebe direitos de acesso 
total ao seu sistema.

 Limited access (Acesso limitado): O serviço de assistência recebe acesso 
limitado, ou seja, este poderá ver mensagens de erro e repor senhas.

 No access (Nenhum acesso) (configuração padrão): O serviço não possui 
acesso ao seu sistema.

 Clique na opção correspondente.

 Clique em OK para aplicar todas as configurações e fechar janela.

 Pressione esta tecla novamente para fechar a Manage Tool (Ferramenta 
de gerenciamento).
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Suporte do aplicativo 0

Se desejar suporte online para o seu sistema, poderá conceder acesso ao 
Cios Select da seguinte forma:

 Clique com o botão direito do mouse em i icon (ícone i) no monitor:

A tela Headquarter Support Applications (Aplicativos de suporte da sede) 
é aberta:

 Clique em Remote Assistance (Assistência remota).
– A janela Remote Desktop Assistance (Assistência remota na área de 

trabalho) é aberta.

ícone i
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Ativar acesso remoto

 Para ativar o acesso remoto ao sistema, clique em I agree (Concordo).
– A janela de diálogo para inserir o número da sessão abre.

Rejeitar acesso remoto

 Para rejeitar o acesso remoto ao sistema, clique em I do not agree (Não con-
cordo).
– O pedido é cancelado.

Inserir número
da sessão

 Insira o número de sessão que forneceu à Assistência técnica.

 Clique em Login.
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 Clique em OK para aceitar o pedido para acessar o seu sistema remotamente.
– O técnico que efetuou o pedido recebe o direito de controlar a interface 

do usuário.

 Clique em Viewing Only (Somente visualização) para desativar o controle 
remoto do sistema se ele estiver ativo no momento.
– O controle do sistema pelo moderador ou por outro participante é cance-

lado. O controle do sistema volta a pertencer a você.

 Clique em Disconnect (Desconectar) para desconectar a conexão 
estabelecida.
– O ícone da conexão de suporte remoto desaparece.

 Clique em Cancel (Cancelar) para fechar a janela.
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Transferir mensagens de erro para a fábrica 0

Também é possível transferir mensagens de erro diretamente para a fábrica.

 Clique em i icon (ícone i).
– A tela Headquarter Support Applications (Aplicativos de suporte da 

sede) é aberta.

É possível enviar arquivos de log para a fábrica para análise de erros.

 Marque a caixa de seleção Send log files (Enviar arquivos de registro).

 Também é possível inserir um comentário, marcando a caixa de seleção 
adequada e inserindo o texto.

 Confirme com OK.
– A mensagem e/ou os arquivos de log são enviados.

Se, no momento, o sistema não estiver conectado à rede, os arquivos são 
colocados em uma pasta de transferência no sistema. Os arquivos são enviados 
da próxima vez que uma conexão à rede for estabelecida.
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Atualizar a proteção contra vírus 0

Um antivírus faz parte do software instalado em seu sistema. Os padrões de 
vírus são atualizados regularmente para proteger o sistema contra novos vírus.

O Cios Select deve ser operado somente em uma rede hospitalar protegida 
contra vírus.

Comportamento
durante um ataque

de vírus

É exibida uma janela de mensagem se for detectado um vírus.

Neste caso, você deve entrar em contato com o Serviço de assistência técnica 
da Siemens. 
Não tente você mesmo corrigir o problema.

Cuidado

Novos vírus não detectados.

Mau funcionamento do sistema como resultado de um ataque de vírus.

 Confirme o padrão do arquivo do vírus e pesquise as atualizações do 
dispositivo durante a inicialização. Disponível somente com manuseio 
remoto de atualizações. 

 Caso contrário, contate o Serviço de assistência técnica da Siemens.
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Limpeza e desinfecção 0

Antes da limpeza e desinfecção do Cios Select, o sistema deve ser desconectado 
da fonte de alimentação e desligado.

Antes de cada exame, limpe todas as peças que entrem em contato com o 
paciente para evitar a contaminação do Cios Select. Certifique-se também de que 
todos os depósitos de poeira no compartimento do intensificador da imagem, 
o tanque único e o braço em C são removidos antes de cada tratamento. Siga as 
instruções de limpeza conforme descritas abaixo.

 Limpe as peças do sistema somente com um pano úmido.

 Para umedecer, use somente água ou água morna ou uma solução aquosa 
diluída composta por água e um detergente doméstico.

 Não use agentes de limpeza abrasivos, solventes orgânicos ou agentes de 
limpeza, como benzina, álcool puro, removedor de manchas, etc. devido à 
possível incompatibilidade de material.

Os agentes de limpeza à base de álcool não são adequados para a limpeza de 
cabos, tais como o cabo da unidade de controle remoto.

Cuidado

Atuação inadvertida do pedal.

Risco de radiação!

 Desligue o sistema antes de limpar.

Cuidado

Limpeza inadequada.

Risco de infecção!

 Após lidar com pacientes com doenças altamente infecciosas, limpe as 
rodas da unidade, além da limpeza regular.
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Nunca mergulhe peças do sistema em líquido nem realize autoclavagem!

Superfícies da tela/monitores TFT 0

Os monitores devem ser limpos, pelo menos, de dois em dois meses.

Os agentes de limpeza à base de álcool não são adequados para superfícies 
da tela e as unidades de controle.

 Limpe a tela do monitor com um pano de algodão umedecido com água.

 Retire manchas difíceis com uma mistura de 2/3 de água e 1/3 de álcool.

 Seque imediatamente a tela do monitor com um pano de algodão macio.

 Esfregue manchas com agentes de contraste rapidamente.
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Desinfecção 0

Para desinfetar superfícies, recomendamos soluções líquidas de desinfetantes 
de superfícies comuns à base de aldeído e/ou surfactantes anfotérico como, 
por exemplo, Tensodur 103, Kohrsolin ou Cidex.

Determinados desinfetantes substituídos à base de fenol ou cloro podem corroer 
os materiais e, por isso, não são recomendados. Aplicam-se as mesmas restri-
ções a soluções não diluídas com um alto teor de álcool, por exemplo, para a 
desinfecção das mãos.

 Preste atenção ao Manual do Usuário do desinfetante.

Algumas substâncias existentes nos desinfetantes são conhecidas como sendo 
perigosas para a saúde. A concentração dessas substâncias no ar não pode 
exceder o limite definido por lei. Recomenda-se que você siga as instruções 
de funcionamento do fabricante para estes produtos.

Cuidado

Uso de agentes de limpeza inadequados.

Risco de contaminação.

 Use somente os agentes de limpeza e desinfetantes recomendados.

Cuidado

Uso de agentes de limpeza abrasivos, líquidos ou sprays.

Risco de choque elétrico ou danos no sistema.

 Use somente os agentes de limpeza e desinfetantes recomendados.

 Não permita que quaisquer fluidos de limpeza entrem nas aberturas do 
sistema (por exemplo, aberturas de ar, intervalos entre as coberturas). 

 Siga as instruções de limpeza e desinfecção.
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Classes de proteção/medidas de proteção 0

Componentes 
do sistema

Classe de proteção Medidas de proteção

Conjunto da ampola 
de raios X
(tanque único)

IPX3 impermeável proteger com cobertura esterilizada

Braço em C IPX3 impermeável proteger com cobertura esterilizada

Interruptor de pé 
padrão

IPX8 protegido contra imersão 
acima de 1 m

separar do chassi antes da limpeza

Interruptores manuais IPX3 impermeável separar do chassi antes da limpeza

Cuidado

Coloque o líquido no sistema.

Risco de choque elétrico ou danos ao sistema.

 Não coloque o líquido no sistema.
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Registro 9 Informações técnicas
Informações técnicas

A Siemens se reserva o direito de alterar o projeto e as especificações sem 
notificar.

Curvas e diagramas 0

Curvas de aquecimento e resfriamento do ânodo 0
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Curvas de aquecimento e resfriamento da unidade de 
tanque único 0
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Curvas de emissão de foco pequeno (0,6) 0

Curvas de emissão de foco grande (1,0) 0
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Curvas de fluoroscopia 0

As propriedades seguintes da curva de fluoroscopia estão disponíveis no sistema 
para uso clínico.

Os valores base seguintes aplicam-se a todos os sistemas e a todas as curvas 
de fluoroscopia:

kV mínimo = 40

kV máximo = 110

As correntes (mA) mostradas nas tabelas abaixo indicam valores efetivos. 

Sistemas com gerador de 2,5 kW 0

Curvas de características para fluoroscopia

A energia média máxima de curvas de características de fluoroscopia normal 
é de 600 W. As curvas de características com o complemento HL têm uma ener-
gia média máxima de 1000 W1.

1 Limitada a uma radiação de 30 s

Curva de características mA mín.
(30 f/s 

contínuo)

mA máx.
(30 f/s 

contínuo)

kV Ø mA energia Ø 
(W)

FL- Card1) 0,2 7,5 80 4,2 336

FL- Card HL2) 0,2 13 80 7,9 632

FL-HC1) 0,2 8,4 74 7,9 584,6

FL-HC HL2) 0,2 14 76 13 988

FL IOD1) 0,2 8,9 74 7,9 584,6

FL IOD HL2) 0,2 15 76 13 988

FL LD1) 0,2 5,3 90 1,5 135

FL- S1) 0,2 5,3 85 2,6 221

FL-S HL2) 0,2 8,9 86 4,4 378,4
1) Com a mesma dose do receptor de imagem
2) Com a mesma dose do receptor de imagem
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Taxa de dose na entrada do intensificador de imagem0

A taxa de dose está definida pelo fabricante, dependendo do formato do intensi-
ficador de imagem, medida por baixo da grade de radiação difusa na entrada 
do intensificador de imagem. Consulte o protocolo de aceitação §16 RöV relati-
vamente aos valores da dose específica do sistema (somente na República 
Federal da Alemanha).
A taxa de dose é definida no intervalo de kV entre 70 e 80 kV usando um fantoma 
técnico. 

Desvio do valor da taxa de dose 0

Dependendo do objeto examinado, surgem dados diferentes de fluoroscopia 
(kV, mA). Uma vez que a ampliação do intensificador de imagem depende da 
qualidade de radiação (kV), os valores da taxa de dose na entrada do I.I. variam 
para a mesma luminância na tela de saída do I.I. 
Quando examinar um paciente no modo de fluoroscopia, os valores de radiação 
difusa adicionais são produzidos em comparação com os valores do fantoma, 
afetando a taxa de dose na entrada do intensificador de imagem.

Definição do valor
da taxa de dose

Se desejar, a posição preferencial para a taxa de dose pode ser novamente 
programada.
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Informação dosimétrica 0

Força do kerma de ar 0

Os valores de dose na pele foram medidos a uma distância de 30 cm (ponto de 
referência de entrada do paciente) da entrada do receptor de imagem com um 
fantoma PMMA de 20 cm (equivalente a um paciente típico) de acordo com a 
norma IEC 60601-2-43:2010, 203.5.2.4.5.101.

Fluoroscopia

Programar1)

com grade contra 
radiação difusa 

Nível de 
zoom

Nível da 
dose

Tensão
[kV]

Corrente
[mA]

Frequência 
de impulso
[p/s]

Exibição da 
taxa de dose
[μGy/s]

FL_Card 
(Regulação 
automática 
da dose)

Zoom 0

baixo 80 2,0 30 98

médio 80 3,1 30 160

alto 80 5,9 30 315

Zoom 1

baixo 80 7,5 30 391

médio 96 6,3 30 518

alto 100 8,9 30 969

FL HC 
(Regulação 
automática
da dose)

Zoom 0

baixo 67 5,3 30 171

médio 69 7,0 30 251

alto 70 14,0 30 497

Zoom 1

baixo 80 7,5 30 394

médio 97 5,9 30 507

alto 110 8,9 30 970

FL IOD 
(Regulação 
automática 
da dose)

Zoom 0

baixo 66 5,9 30 183

médio 67 8,9 30 290

alto 69 15 30 531

Zoom 1

baixo 80 7,5 30 394

médio 97 5,9 30 507

alto 110 8,9 30 970

FL LD
(Regulação 
automática
da dose)

Zoom 0

baixo 88 1,3 30 78

médio 91 1,7 30 119

alto 96 2,6 30 207

Zoom 1

baixo 97 3,0 30 245

médio 103 4,4 30 430

alto 110 5,3 30 568
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Radiografia, modo do cassete

FL_S

(Regulação 
automática 
da dose)

Zoom 0

baixo 79 2,1 30 100

médio 84 2,6 30 144

alto 86 4,2 30 265

Zoom 1

baixo 93 3,5 30 260

médio 103 4,4 30 427

alto 100 7,0 30 963

Cardiac interv2) 
(Intervalo cardíaco) 

(Regulação
 automática 
da dose)

Zoom 0

baixo 80 24 10 91,6

médio 80 7,5 30 354

Gastro interv 
(Intervalo gastro)2)

(Regulação 
automática 
da dose) 

Zoom 0

baixo 87 17 10 69,2

médio 97 3,0 30 223

Vasc interv 
(Intervalo vascular)2)

(Regulação 
automática
da dose)

Zoom 0

baixo 66 24 5 80,5

médio 69 24 10 217

A taxa de kerma do ar mais alta3))

FL HC, High dose 
(Alta taxa)
(Configuração 
manual)

Zoom 0 alto 110 8,9 30 970

Zoom 1 alto 110 8,9 30 970

1) É somente válido se estiver nas mesmas condições aquando da entrega pela fábrica. Reserva-se o direito de alterações técnicas.
2) Programa recomendado para procedimentos de intervenção.
3) Taxa de desempenho mais elevada de kerma do ar.

Programar1)

com grade contra 
radiação difusa 

Nível de 
zoom

Nível da 
dose

Tensão
[kV]

Corrente
[mA]

Frequência 
de impulso
[p/s]

Exibição da 
taxa de dose
[μGy/s]

Programar1)

com grade contra radiação difusa
kV mAs Força do kerma do ar de 

referência (mGy/fotograma)

Cassette exposure
(Exposição em cassete)2)

Potência máx. 2,5 kW
100 kV, 25 mA, > 100 ms

100 140 12,4

1) É somente válido se estiver nas mesmas condições aquando da entrega pela fábrica. Reserva-se o direito de alterações técnicas.
2) Taxa de desempenho mais elevada de kerma do ar.
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Informação dosimétrica de acordo com a IEC 60601-2-43:20100

Condições de medição

 Especificações para sistemas de intervenção de acordo com a norma 
EN/IEC 60601-2-43

 Força do kerma do ar de referência e intervalos de força do kerma de ar 
de acordo com a EN/IEC 60601-2-43

Curvas de isokerma

Todas as curvas que se seguem foram registradas da seguinte forma:

projeção vertical do feixe (unidade da ampola acima)

 SID 110 cm

 Fantoma PMMA 25 cm x 25 cm x 25 cm eixos do feixe central centrados/
alinhados

 A superfície de entrada do fantoma se situa no PONTO DE REFERÊNCIA 
DE ENTRADA DO PACIENTE

 Tamanho do campo de radiação de 10 cm x 10 cm na entrada do fantoma 
PMMA

 Curvas de isokerma 100 cm e 150 cm acima do chão

 Radiação difusa das curvas de isokerma em μGy/(Gy cm²) a 110 kV/5,3 mA 
e contínua de acordo com o IEC 60601-2-43:2010

Os valores em μGy/(μGy m²) de acordo com IEC 60601-2-43:2000 podem ser 
calculados mediante um fator de 0,01.
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Notas sobre compatibilidade 
eletromagnética (CEM) 0

Este equipamento é adequado para ambientes profissionais de saúde, de acordo 
com a norma IEC 60601-1-2:2014.

Aviso: O uso deste equipamento adjacente a ou empilhado sobre outros equipa-
mentos deve ser evitado, pois pode resultar em funcionamento inadequado. 
Caso tal uso seja necessário, este equipamento e o outro equipamento devem 
ser observados para verificar se estão funcionando normalmente.

Aviso: O uso de acessórios, transdutores e cabos diferentes dos especificados 
ou dos fornecidos pelo fabricante deste equipamento pode resultar em maiores 
emissões eletromagnéticas ou menor imunidade eletromagnética deste equipa-
mento e resultar em funcionamento inadequado.

Aviso: Os equipamentos de comunicações de RF portátil (incluindo periféricos 
como cabos de antena e antenas externas) não devem ser utilizados a menos 
de 30 cm (12 polegadas) de qualquer parte do Cios Select, incluindo os cabos 
especificados pelo fabricante. Caso contrário, pode resultar em uma degradação 
do desempenho deste equipamento.

Observação: As características de emissões deste equipamento o tornam 
adequado para uso em áreas industriais e em hospitais (CISPR 11 classe A). 
Caso seja utilizado em um ambiente residencial (para o qual normalmente é ne-
cessária a norma CISPR 11 classe B), este equipamento pode não oferecer pro-
teção adequada para os serviços de comunicações por radiofrequência. O usuário 
pode precisar tomar as devidas medidas, tais como a mudança de local ou a reo-
rientação do equipamento.

Precauções a serem tomadas se o local de uso estiver próximo (por exemplo, 
a menos de 1,5 km de) a antenas de transmissão AM, FM ou TV.

O desempenho essencial deste equipamento é definido, em particular, em equi-
pamentos médicos elétricos, como IEC 60601-2-43, IEC 60601-2-54.

O equipamento elétrico médico precisa de precauções especiais no que diz 
respeito a CEM. Estes sistemas devem ser instalados e colocados em operação 
de acordo com as informações de CEM incluídas nos documentos fornecidos. 

Os equipamentos de comunicações por RF portáteis e móveis podem afetar 
equipamentos elétricos médicos.
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Equipamentos ou cabeamento do sistema permanentemente conectados que 
não podem ser removidos pelo usuário não estão listados. Este cabeamento 
faz parte do sistema e foi considerado em todas as medições de CEM. Sem este 
cabeamento, o equipamento ou sistema não funcionaria.

O uso de outros acessórios, transdutores e cabos que não os especificados, 
exceto transdutores e cabos vendidos pelo fabricante do equipamento ou 
sistema para substituir componentes internos, pode aumentar a emissão ou 
reduzir a imunidade do equipamento ou sistema.

Emissão (IEC 60601-1-2:2014)

Item Limite padrão de referência Observações

Emissão conduzida
(150 kHz - 30 MHz)
Terminal de rede elétrica de CA

Grupo 1
Classe A

-

Emissão irradiada
(30 MHz - 1 GHz)

Grupo 1
Classe A

Distância de medição:
10 m

Distorção harmônica
Terminal de rede elétrica de CA

n.d. Apenas para equipamentos com 
uma corrente de entrada de ≤ 16 A 
por fase e conexão à rede elétrica 
pública.

Flutuações de tensão e 
instabilidade da luz
Terminal de rede elétrica de CA

n.d. Apenas para equipamentos com 
uma corrente de entrada de ≤ 16 A 
por fase e conexão à rede elétrica 
pública.

Imunidade (IEC 60601-1-2:2014)

Item Nível de teste padrão de 
referência

Observações

Descarga eletrostática, 
descarga de ar

IEC 61000-4-2
± 2,0 kV, ± 4,0 kV, ± 8,0 kV, 
± 15,0 kV

-

Descarga eletrostática,
descarga de contato

IEC 61000-4-2
± 8,0 kV

-

Campos eletromagnéticos
irradiados de RF

IEC 61000-4-3
80 MHz - 2,7 GHz, 3 V/m,
1 kHz, 80% AM

-
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Campos de proximidade de 
equipamentos de comunicações 
por RF sem fio

IEC 61000-4-3
IEC 60601-1-2:2014 Tabela 9

-

Transiente elétrico rápido (Burst)
Linhas de energia elétrica

IEC 61000-4-4
± 2,0 kV
Frequência de repetição 
de 100 kHz

-

Transiente elétrico rápido (Burst)
Portas de entrada/saída do sinal

IEC 61000-4-4
± 1,0 kV
Frequência de repetição 
de 100 kHz

-

Sobretensão
Linha de alimentação elétrica
linha para terra

IEC 61000-4-5
± 0,5 kV, ± 1,0 kV, ± 2,0 kV

-

Sobretensão
Linha de alimentação elétrica
linha para linha

IEC 61000-4-5
± 0,5 kV, ± 1,0 kV

-

Perturbações conduzidas, 
induzidas por campos de RF

IEC 61000-4-6
1 kHz, 80% AM
3 V; 150 kHz - 80 MHz
6 V; em bandas de rádio ISM e 
amador entre 150 kHz e 80 MHz

-

Campos magnéticos IEC 61000-4-8
30 A/m, 50 Hz

-

Quedas de tensão e interrupções 
curtas nas linhas de entrada 
de alimentação elétrica

IEC 61000-4-11
Queda de tensão:
0% UT 0,5 ciclo
a 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 
270° e 315°

Apenas para equipamentos com 
uma corrente de entrada de ≤ 16 A 
por fase.

0% UT 1 ciclo
70% UT 25/30 ciclos
a 0° (monofásico)

Apenas para equipamentos com 
uma corrente de entrada de ≤ 16 A 
por fase.

Interrupções de curto de tensão:
0% UT 250/300 ciclos
a 0° (monofásico)

-

Imunidade (IEC 60601-1-2:2014)

Item Nível de teste padrão de 
referência

Observações
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Fabricante de equipamento original 0

Fabricante de equipamento original (OEM - Original Equipment Manufacturer), 
software de código aberto (OSS - Open Source Software) de terceiros em 
produtos da Siemens Healthcare.

Introdução 0

O produto pode conter software de OEM e OS licenciado e desenvolvido por 
terceiros (dependendo da configuração e das opções do sistema).

Estes arquivos OEM e/ou OS estão protegidos por direitos autorais. Seu direito 
de usar o software de OEM e/ou OS além da mera execução do programa 
Siemens é regido pelos termos relevantes da licença de software de OEM 
e/ou OS.

A conformidade com estas condições de licenciamento autoriza o uso do 
software de OEM e/ou OS conforme fornecido na respectiva licença. Em caso 
de conflitos entre as condições de licenciamento da Siemens e as condições 
da licença de software do OEM e/ou do SO, as condições de software do OEM 
e/ou do SO regem as porções do software do OEM e/ou do SO do software. 

As licenças de software de OEM e/ou OS (condições de licença) estão disponí-
veis nos CDs/DVDs (código aberto/conceito legal) e são fornecidas juntamente 
com o sistema.

Apenas para software de código-fonte aberto (OSS) 0

O software de código aberto é licenciado sem custos (ou seja, a prática dos direi-
tos de licenciamento é livre de custos, mas podem ser cobradas taxas para 
recuperar os custos suportados pela SIEMENS). Se os programas contidos neste 
produto forem licenciados sob a Licença Pública Geral (GPL) da GNU, a Licença 
Pública Geral Inferior (LGPL) da GNU ou outra licença de código aberto que 
necessite de código fonte, o código correspondente é fornecido juntamente com 
o dispositivo no CD/DVD. 

Garantia relativamente ao uso posterior do software de terceiros:

A SIEMENS não concede qualquer garantia relativamente aos programas de 
software de OEM e/ou OS neste dispositivo se tais programas forem usados de 
uma forma diferente da execução do programa na forma prevista pela SIEMENS. 
As licenças mencionadas anteriormente definem a garantia (se houver) concedi-
da pelos autores ou licenciantes do software de OEM e/ou OS. A SIEMENS se 
isenta especificamente de qualquer garantia relativa a defeitos causados por al-
terações efetuadas no programa de software de OEM e/ou OS ou na configura-
ção do produto. Se o software do OEM e/ou do SO violar a propriedade 
intelectual de terceiros, você não poderá fazer qualquer reclamação de garantia 
à SIEMENS. 

Está disponível suporte técnico somente para software que não tenha sido 
modificado.
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Dados da unidade 0

Todo o sistema 0

Dados gerais

Para condições ambientais que se enquadram nos valores especificados, 
não é necessário tempo de espera para a operação da radiação.
Para condições ambientais fora dos valores especificados, é necessário um tem-
po de espera entre uma a doze horas para a operação da radiação, dependendo 
do local do sistema.

Requisitos de energia 100 V (-6% - +10%), 50/60 Hz (± 1 Hz);

110 V, 120 V, 127 V, 200 V, 220 V, 230 V, 240 V (± 10%), 50/60 Hz (± 1 Hz)

Proteção dos fusíveis 
da unidade (internos)

Fusível de ativação lenta de 100 V a 127 V, 20 A
Fusível de ativação lenta de 200 V a 240 V, 15 A

Intensidade nominal 20 A a 127 V, 15 A de 200 V

Impedância da linha 
interna

Ri máx. 0,3 Ohm para 100 - 127 V∼
Ri máx. 0,8 Ohm para 200 - 240 V∼

Consumo máximo 
de energia

4,6 kW

Consumo de energia 
em espera (para 230 V)

713 W

Consumo de energia Nominal 2,5 kVA 

Chassis (c x l x a) 1795 x 800 x 1735 mm

Carro (c x l x a) 686 x 736 x 1792 mm

Peso do sistema de braço 
em C (sem acessórios)

275 kg (605 lbs)

Carro do monitor 
(incluindo 2 monitores, 
UPS)

150 kg (330 lbs)

Memória de aquisição 
no disco rígido

150.000 imagens

Condições ambientais 
de operação

Faixa de temperatura: +10 °C a +35 °C

Umidade relativa: 20% a 75%, sem condensação

Pressão barométrica: 700 hPa a 1060 hPa

Condições ambientais 
para transporte e 
armazenamento

Faixa de temperatura: -20 °C a +40 °C

Umidade relativa: 15% a 75%, sem condensação

Pressão barométrica:700 hPa a 1060 hPa
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Classificação

Valores de corrente/tensão

Proteção contra 
choques elétricos

Classe 1, parte não aplicada de acordo com a norma IEC 60601-1

Proteção contra 
entrada de fluidos

Conjunto da ampola de raios X: IPX3 impermeável
Braço em C: IPX3 impermeável
Interruptor de pé padrão: IPX8, contra a imersão superior a 1 m
Interruptor manual: IPX3, impermeável

Modo de funcionamento Fluoroscopia
Imagem única
SUB
Roadmap

Tensão (V CA) Consumo de corrente a 
longo prazo (A)

Consumo de corrente a 
curto prazo (A)

100 
110 
120 
127 
200 
220
230 
240 

12 
11 
10 
9 
6 
5
5 
5 

26 
25 
23 
22 
23 
21
20 
20 
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Geração de radiação 0

Gerador de raios X 0

Os valores na tabela fornecem os limites técnicos da geração de raios X. Se estes 
valores limite podem ou não ser alcançados durante a operação clínica depende 
dos valores de configuração definidos.

Potência de saída 
(IEC 60613)

2,5 kW

Energia de impulso de 
imagem única (máx.)

2,3 kW

Frequência de controle 
do conversor

De 29 kHz até 44 kHz

Intervalo de kV De 40 kV até 110 kV

Intervalo de mA: 
Imagem individual 

0,2 mA - 13 mA

Intervalo de mA: 
Fluoroscopia

0,2 mA - 13 mA fluoroscopia contínua

3 mA ~ 24 mA fluoroscopia de impulso

Intervalo mAs (Somente 
em modo de cassete)

Máx. mAs: 110 mAs para 100 V a 127 V
Máx. mAs: 160 mAs para 200 V a 240 V

Taxa de impulso 0,5; 1; 2; 3; 5; 7,5; 10; contínua

Largura de pulso De 7 ms a 40 ms

Capacidade de 
armazenamento de 
calor (físico)

800.000 J 
1100 kHU

Capacidade 
de armazenamento de 
calor anôdico (IEC 613)

75.000 J (101.000 HU)

Tolerâncias de kV ± 10%

Tolerâncias de mA ± 20% (mínimo ± 0,1 mA)

Tolerâncias de mAs ± (10% + 0,2 mAs)
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Dados de acordo com a IEC 60601-2-54

Conjunto da ampola de raios X (tanque único) 0

O conjunto do tubo de raios X e o receptor de imagem estão geometricamente 
alinhados para que o cone de radiação emitida (eixo de radiação) fique sempre 
perpendicular ao plano do detector.

Radiografia (apenas em modo de cassete)

Tensão nominal da ampola 110 kV 

Corrente mais alta da ampola 
de raios X

160 mAs (30 mA)

Radioscopia

Tensão nominal da ampola 110 kV 

Corrente mais alta da ampola 
de raios X

24 mA

Energia mais alta 
(energia nominal)

100 kV, 25 mA, 100 ms

Valor mais baixo para o 
produto corrente-tempo

0,02 mAs

Modelo Tanque único com ampola de ânodo fixo de dupla focagem

Valor nominal de foco 0,6/1,0

Tensão nominal da 
ampola (IEC 613)

121 kV

Tensão nominal 110 kV

Capacidade de 
armazenamento de calor 
anôdico (IEC 613)

75.000 J (101.000 HU) 

Dissipação do calor 
anôdico

40.800 J/min (55.000 HU/min)

Ângulo do ânodo ótico 9°

Filtragem inerente 
(IEC 601)

3,0 mm Al 

Dissipação contínua 
de calor

80 W 
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Intensificador de imagem (I.I.) 0

Grade de radiação difusa na entrada do I.I. 0

SIRECON 23-2R Diâmetro nominal 23 cm (9")

Formato de zoom 16 cm (6") 

Folha metálica MU de 
atenuação equivalente

0,72 mm Al

Eficiência quântica 
detectável (DQE)

≥ 60% IEC 61262-5 

Grade Pb 8/40 fo90

Fator de atenuação 
do equipamento

m = 1,5
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Componentes da unidade 0

Braço em C 0

Sistema do colimador 0

Corrente de aquisição de imagens 0

Movimento orbital 130° (de -40° até +90°)

Angulação ± 190° 

Movimento horizontal 20 cm (7,9")

Profundidade da imersão 73 cm (28,7") 

Intervalo de rotação ± 12° 

Movimento vertical 42 cm (16,5"), motorizado

Distância fonte-I.I. 100 cm (39,4")

Espaço livre 78 cm (30,7") 

Colimador da íris Para colimação concêntrica, sem radiação 

Diafragma de encaixe 
semitransparente

Para colimação simétrica, sem radiação, rotação ilimitada 

Matriz de vídeo 1 K2

Sistema de imagem ± 360° (contínuo)

Sensor CMOS 1024 x 1024 pixels
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Monitores 0

Exibição de TFT

Exibição de imagem Resolução 1280 x 1024 (pixels)

Diagonal da tela 48 cm (19")

Brilho típico 400 cd/m2 para monitor de alto brilho
180 cd/m2 para monitor padrão 

Brilho máx. 700 cd/m2 (para monitor de alto brilho)
350 cd/m2 (para monitor padrão) 

Ângulo de visualização 
horizontal/vertical

178°/178°
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Opções do equipamento 0

Câmara de medição de dose (medidor DAP) 0

Suporte do cassete 0

Tecnologia Câmera do semicondutor

Área ativa Retângulo - 90 mm x 90 mm

Resolução da DAP 0,01 μGym2 

Medição máxima do DAP 0,1 - 2500 μGym2/s 

Reprodutibilidade < 1% 

Intervalo de energia 40 - 150 kV ± 6%

Equivalente de atenuação
(Filtragem inerente)

< 0,30 mm Al 

Linearidade da taxa 
de dose

≥ 10 μGym², 2%
< 10 μGym², 5%

Leitura de medições 20 segundos depois de ligar

Ambiente de trabalho Intervalo de temperatura: +10 °C a +70 °C

Umidade relativa: 15% a 75% (sem condensação)

Pressão barométrica: 700 hPa a 1060 hPa

Suporte do cassete Formato: 24 cm x 30 cm (9,5" x 12")
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Localizador de luz laser para intensificador de imagem 
(opcional) 0

Divisor de vídeo DVI 0

Classe do laser Classe 1 (IEC 60825-1:2014) 

Tipo de laser Laser semicondutor (diodo laser)

Comprimento de onda 635 nm

Cor Vermelho

Corrente efetiva ≤ 2,97 mW 

Saídas DVI (2x)

Condições de uso As telas ou monitores usados deverão ser compatíveis com a norma SXGA 
1280 x 1024 a 60 Hz
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Lista de normas a serem mantidas 
relativamente à segurança elétrica e 
mecânica 0

A Siemens certifica por este meio que o Cios Select cumpre as seguintes normas 
geralmente reconhecidas sobre a segurança elétrica e mecânica:

Organização 
padrão

Número e data 
de referência

Título do padrão

IEC 60601-1 3º Medical Electrical Equipment - Part 1: General Requirements for Safety, 2005 
(Equipamentos médicos elétricos - Parte 1: Requisitos gerais de segurança, 2005) 

IEC 60601-1-1:2000 Medical electrical equipment - Part 1-1: General requirements for safety - Collateral 
standard: Safety requirements for medical electrical systems (Equipamentos 
médicos elétricos - Parte 1-1: Requisitos gerais de segurança – Norma colateral: 
Requisitos de segurança para sistemas elétricos médicos)

IEC 60601-1-2 4º 2014 Medical Electrical Equipment - Part 1-2: General requirements for basic safety and 
essential performance - Collateral Standard: Electromagnetic Compatibility - 
Requirements and Tests (Equipamentos médicos elétricos - Parte 1-2: Requisitos 
gerais para a segurança básica e desempenho essencial - Norma colateral: Compati-
bilidade electromagnética - Requisitos e testes)

IEC 60601-1-3: 3º 2008 Medical electrical equipment - Part 1-3: General requirements for basic safety and 
essential performance - Collateral Standard: Radiation protection in diagnostic X-ray 
equipment (Equipamentos médicos elétricos - Parte 1-3: Requisitos gerais para 
a segurança básica e desempenho essencial - Norma colateral: Proteção contra a 
radiação nos equipamentos de raios X para diagnóstico)

IEC 62366: 2007 Medical devices - Application of usability engineering to medical devices
(Dispositivos médicos - Aplicação do uso da engenharia em dispositivos médico)

ISO 14971:2012 Medical devices - Application of risk management to medical devices 
(Dispositivos médicos - Aplicação do gerenciamento de risco a dispositivos médicos)

IEC 62304 Ed. 1.0 2006 Medical device software - Software life cycle processes 
(Software para dispositivos médicos - Processos do ciclo de vida do software) 

IEC 60601-2-28 Edição 2.0 
2010-03

Medical electrical equipment - Part 2-28: Particular requirements for the basic safety 
and essential performance of X-ray tube assemblies for medical diagnosis
(Equipamentos médicos elétricos - Parte 2-28: Requisitos particulares para a 
segurança básica e desempenho essencial de conjuntos de ampolas de raios X 
para o diagnóstico médico)

IEC 60601-2-32: 1994 Medical electrical equipment - Part 2: Particular requirements for the safety of 
associated equipment of X-ray equipment (Equipamentos médicos elétricos - 
Parte 2: Requisitos particulares de segurança para equipamento associado do 
equipamento de raios X)

IEC 60601-2-54 (2009) Medical electrical equipment - Part 2-54: Particular requirements for the basic safety 
and essential performance of X-ray equipment for radiography and radioscopy
(Equipamentos médicos elétricos - Parte 2-54: Requisitos especiais para a segurança 
básica e para o desempenho essencial do equipamento de raios X para radiografia e 
radioscopia)

IEC/PAS 61910-1 2007 IEC PAS 61910-1 First Edition 2007-07, Medical electrical equipment - Radiation 
dose documentation - Part 1: Equipment for Radiography and Radioscopy
(IEC PAS 61910-1 Primeira edição 07/2007, Equipamento médico elétrico – 
Documentação da dose de radiação - Parte 1: Equipamento para radiografia e 
radioscopia)
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NEMA PS 3.1 - 3.20 (2011) Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM) Set
(Conjunto de imagem digital e comunicações na medicina (DICOM))

IEC 60825-1:2014 Safety of laser products - Part 1: Equipment classification, and requirements
(Segurança de produtos laser - Parte 1: Classificação do equipamento e requisitos)

IEC 10993-1:2009 Biological evaluation of medical devices - Part 1: Evaluation and testing within a risk 
management process (Avaliação biológica dos dispositivos médicos - Parte 1: 
Avaliação e testes no âmbito do processo de gerenciamento de riscos)

IEC IEC 60601-2-43 - Ed. 2.0 
2010-03

Medical electrical equipment - Part 2-43: Particular requirements for the safety 
and essential performance of X-ray equipment for interventional procedures
(Equipamentos médicos elétricos - Parte 2-43: Requisitos especiais para a segurança 
básica e para o desempenho essencial do equipamento de raios X para procedimen-
tos de intervençã)



Informações técnicas

Cios Select
XPR2-140G.620.01.04.23 27 de 42

Etiquetas 0

Sistema do braço em C 0

As etiquetas em baixo encontram-se fixadas permanentemente nos seguintes 
subconjuntos.

(1) Estrutura de viagem do braço em C 

(2) Sistema de base (chassis)

(3) Braço de suporte horizontal

(4) Intensificador de imagem (I.I.)

(5) Tanque único

Este capítulo mostra o local das etiquetas do sistema. Todas as etiquetas 
exibidas nos manuais de usuário são apenas exemplos e podem diferir das 
etiquetas colocadas no sistema e nos componentes.

(2)

(4)

(1)

(3)

4

(5)
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(1) Estrutura de viagem do braço em C 0

Etiqueta de identificação da unidade principal

Etiqueta de revisão da unidade principal

Etiqueta de ligação equipotencial

Perigo de esmagamento dos pés

Etiqueta do conector do interruptor de pé

Etiqueta de identificação do BOM de configuração padrão do Cios Select 
(produção apenas em Kemnath)

ou
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(2) Sistema de base (chassi) 0

Etiqueta de identificação do sistema

Etiqueta de identificação do sistema (produção apenas em Kemnath)

Etiqueta de revisão do sistema

Etiqueta da ANVISA no Brasil

Etiqueta Brasil
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Etiqueta do EAC
Essa etiqueta é somente para a União Econômica Euroasiática (UEE) com 
a declaração de EAC realizada.

Etiqueta MoH (apenas para Arábia Saudita)

Etiqueta AR

Etiqueta Ucrânia

Etiqueta do nome para Malásia

Etiqueta da Malásia registrada
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Etiqueta da Coreia

Etiqueta da Indonésia

Cuidado! Leia o Manual do Usuário

Perigo de esmagamento das mãos

Etiqueta de energia
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Utilização da etiqueta de aviso relativa a inclinações

Etiqueta do peso da unidade principal

Etiqueta UL (apenas para os EUA)

Etiqueta UL (apenas para Canadá) 

Etiqueta DHHS (apenas para os EUA)

e
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Emissão de radiação DHHS

Segundo conjunto de etiquetas de identificação CCP

Segundo conjunto de etiquetas de CCP

Etiqueta de identificação do gerador

Segundo conjunto de etiquetas do gerador
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(3) Braço de suporte horizontal e braço em C 0

Perigo de esmagamento das mãos

Etiqueta de seta

Segunda etiqueta de ID do colimador

Etiqueta DHHS do colimador

Segundo conjunto de etiquetas do colimador

Segunda etiqueta de ID do DAP
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Segundo conjunto de etiquetas DAP

Etiqueta horizontal

Etiqueta de rotação

Etiqueta de posicionamento zero
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Etiqueta angular
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Etiqueta vertical
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Etiqueta orbital 
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(4) Intensificador de imagem (I.I.) 0

Etiqueta de radiação laser 
somente para a grade com laser

Etiqueta não sentar

Etiqueta de radiação laser
(somente para o sistema com localizador de luz laser)

Etiqueta DHHS (apenas para os EUA)
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(5) Tanque único 0

Etiqueta de alta tensão

Etiqueta sem etapas

Etiqueta de perigo de superfície quente

Etiqueta de aviso de radiação

Etiqueta de monobloco
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Carrinho do monitor 0

Etiqueta de identificação do carrinho

Segundo conjunto de etiquetas de identificação TCP

Segundo conjunto de etiquetas de TCP

Etiqueta de revisão

Etiqueta de cuidado

Cuidado! Leia o Manual do Usuário

ou
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Etiqueta de aterramento

Etiqueta do peso do carro

Etiqueta de emissão de radiação DHHS
apenas para os EUA

Etiqueta DHHS
somente para os EUA
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Opções

Acessórios 0

Qualquer pessoa que conecte outros equipamentos ao dispositivo médico é 
considerada como configurando o sistema e, por isso, é responsável por 
assegurar que a configuração do sistema na sua versão atual esteja em 
conformidade com as normas relevantes (por exemplo, norma do sistema 
IEC/EN 60601-1-1 e/ou outras normas aplicáveis). Em caso de dúvidas, fale 
com a pessoa de contato local.

Se um dos acessórios listados exigir condições de operação especiais 
(por exemplo, temperatura, pressão do ar, umidade), atenção apropriada será 
atraída para tal na descrição. Siga o Manual do usuário fornecido pelo fabricante.

Os seguintes acessórios foram aprovados para uso com o Cios Select:

Acessórios

Tecido

Grampo

Conjunto da cobertura esterilizada (braço em C)

Suporte de metal (braço em C)

Cabo de aterramento

Espaçador

Suporte do cassete

Disco de retículos

Cuidado

Acessório inadequado.

O uso do equipamento ACESSÓRIO que não esteja de acordo com os 
requisitos de segurança deste equipamento pode levar a um nível de 
segurança reduzido do sistema resultante.

 Use somente acessórios originais da Siemens ou acessórios aprovados 
pela Siemens.
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Espaçador (opção) 0

A distância entre a fonte e a cobertura do conjunto da ampola (a menor distância 
fonte-pele possível) é ≥ a 200 mm com o sistema padrão (de acordo 
com IEC 601-1-3). 

Os regulamentos específicos de cada país poderão exigir uma distância fonte-
pele superior (≥ 300 mm de acordo com DHHS 21CFR). Esta é alcançada colo-
cando um espaçador adicional no sistema do braço em C.

 Se esta distância fonte-pele for muito grande para exames especiais, 
o espaçador pode ser removido, retirando-se os parafusos. 
– O espaçador deverá ser anexado novamente após este tipo de exame para 

garantir a redução na dose na pele que resulta de uma distância fonte-pele 
superior. 

Cabo de aterramento (opção) 0

Está disponível um cabo de aterramento opcional para conexão equipotencial de 
acordo com a norma DIN 57107/VDE 0107 para salas do Grupo de aplicação 2E 
(cateterização cardíaca).

 Use o cabo de aterramento para exames do coração e de crânio aberto 
(além da conexão de ligação equipotencial; consulte também o  Registro 3: 
Descrição do sistema, Página 21 “Estabelecer a conexão de ligação equipo-
tencial”).
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Cobertura esterilizada no braço em C 0

Para proteção contra contaminação, o braço em C, incluindo o intensificador de 
imagem e o conjunto da ampola de raios X, podem ser cobertos com uma cober-
tura de três partes esterilizada e descartável feita de folha de polietileno transpa-
rente.

Braço em C totalmente coberto:

Use sempre coberturas esterilizadas durante as intervenções para proteger 
o intensificador de imagem contra a entrada de líquidos!

Nunca use a cobertura esterilizada quando o material da embalagem estiver 
danificado!

Cuidado

Instalação incorreta da cobertura esterilizada no braço em C.

Risco de infecção!

 Siga as instruções para manusear as coberturas esterilizadas.
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Instalar a cobertura esterilizada 0

Siga estas instruções para embrulhar o braço em C na cobertura esterilizada:

 (1) Mova o suporte de metal para dentro da cobertura descartável transparente.

 (2) Aplique tensão no suporte de metal com a cobertura descartável no 
braço em C.

 (3) Puxe a cobertura de plástico sobre o tanque único.
– A cobertura de plástico é fixada com uma corda elástica.
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 (4) Puxe a outra cobertura plástica sobre o intensificador de imagem (I.I.).

Agora, o braço em C está totalmente coberto.
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Localizador de luz laser I.I. (opção) 0

Apontador do laser I.I. integrado 0

Para projetar retículo-alvo, são usados dois lasers Class 1M cujas janelas de saída 
estão dispostas para um desvio de 90° no anel de suporte da grade do I.I.

Se existir um localizador laser do I.I. integrado, este é ligado ou desligado com 
esta tecla.

Caso não exista, esta tecla não tem qualquer função.

 Especificações do laser
– Classe do laser: 1 (IEC 60825-1:2014) 
– Comprimento de onda: 635 nm
– Cor: vermelho
– Potência máx.: ≤ 2,97 mW 

Medidas de proteção 0

A exposição breve a um laser da classe 1 é segura para o olho.

Normalmente, a resposta de aversão e o reflexo de piscar protegerá o olho.

Na Alemanha, o operador é responsável por garantir que o usuário foi instruído 
para o uso do laser. Fora da Alemanha, a legislação relevante e os regulamentos 
relativos ao uso dos lasers da Classe 1 devem ser respeitados.

Se as leis e regulamentações relevantes não forem cumpridas, poderá causar 
radiação inesperada e lesões.

Cuidado

Olhar para o feixe

Risco de visão prejudicada

 Existe o risco de lesões nos olhos!

 Não olhe diretamente para o feixe de laser.

 Não observe diretamente com os instrumentos ópticos.
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Câmara de medição de dose (medidor DAP) 0

Se disponível, esta opção encontra-se integrada no tanque único do Cios Select. 
O medidor DAP determina o produto área-dose (DAP - Dose Area Product) 
e os valores do kerma do ar ( Registro 8: Manutenção, Página 7). 
Os dados cumulativos do paciente são exibidos no carrinho do monitor durante 
o exame ( Registro 4: Exame, Página 39).

Câmera de medição de dose (medidor DAP), integrado no tanque único

Divisor de vídeo DVI 0

O Cios Select possui uma opção adicional de divisor de vídeo DVI disponível para 
emitir sinais de imagem para um monitor externo em tempo real (monitor A) 
e um monitor externo de referência (monitor B) por meio da conexão DVI.

 Para conectar um monitor externo, insira o cabo de conexão DVI na respectiva 
interface do Monitor A ou B no carrinho do monitor.

Impressora 0

Uma impressão da impressora não é adequada para diagnóstico.
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Suporte do cassete 0

O suporte do cassete pode ser montado apenas em uma posição específica no 
intensificador de imagem. Nesta posição, os pinos de centralização no suporte do 
cassete (1) devem se encaixar nos entalhes do anel de plástico do intensificador 
de imagem.

Siga as instruções dadas na etiqueta de aviso fixada no suporte do cassete!

Tamanho do cassete 0

Somente 24 cm x 30 cm (10 polegadas x 12 polegadas). 

Cuidado

O suporte do cassete não está totalmente protegido contra a radiação difusa. 

Risco à equipe operacional e ao paciente

 Não se coloque atrás do suporte do cassete na direção da radiação.
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Acoplar o suporte do cassete 0

 Instale o suporte do cassete no lado direito (visto de frente) do intensificador 
de imagem, para que os pinos de posicionamento (1) fiquem bloqueados 
nos recortes no anel dianteiro do intensificador de imagem.

 Abra a mola (2) e faça-a passar por cima do anel dianteiro no intensificador 
de imagem.

 Bloqueie corretamente a mola e os pinos de posicionamento (3).

Cuidado

O suporte do cassete não está corretamente colocado e pode soltar-se.

Risco de lesões no paciente.

 Ambos os pinos de centragem devem ser bloqueados nos recortes para fixar 
o suporte do cassete.

 As molas e os pinos de posicionamento devem ficar bloqueados com 
segurança para manter o suporte do cassete no respectivo lugar.
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Inserir o cassete 0

 Sempre insira o cassete até o batente do suporte do cassete (o interruptor 4 é 
ativado automaticamente).

Selecionar exposição direta 0

Quando inserir o cassete, o interruptor (4) é ativado. O indicador mA no campo 
de dados da exposição muda para mAs. O LED de anulação da seleção do modo 
de operação apaga.

Colimações para exposição do cassete ou salvar a posição 
do diafragma 0

 Quando inserir o cassete, o diafragma de encaixe e o diafragma da íris abrem 
completamente.

– O LED na tecla "Open iris diaphragm" (Abrir diafragma da íris) está aceso.

Se for necessário salvar a configuração de diafragma selecionada para fluorosco-
pia, fluoroscopia de impulso, DR ou SUB, proceda como se segue antes de inse-
rir o cassete:

 Pressione ambas as teclas simultaneamente
– a posição do diafragma da íris é salva

 Pressione ambas as teclas simultaneamente
– a posição e a colimação do diafragma de encaixe são salvas

 Pressione ambas as teclas simultaneamente
– a posição e a colimação do diafragma de encaixe são salvas

 É emitido um sinal acústico quando o sistema tiver guardado as posições.
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Excluir a posição do diafragma salva 0

 Se desejar excluir novamente as posições do diafragma guardadas, pressione 
uma das teclas do diafragma e o diafragma abre completamente quando o 
cassete for inserido.

Configurar os dados de exposição 0

O sistema não tem controle de exposição automático para a técnica do cassete.

Se, após a reinicialização do sistema, um cassete for novamente inserido pela 
primeira vez, serão exibidas somente linhas nos campos kV e mAs.
Não é possível acionar uma exposição porque somente é permissível após a 
configuração dos valores kV e mAs requeridos.
Quando pressionar uma das teclas "+/-" de kV ou mAs, 40 kV e 5 mAs são 
exibidos no monitor como valores preferidos. É possível alterar estes valores.
Se efetuar uma fluoroscopia entretanto, os valores kV e mAs do cassete previa-
mente usados são usados quando inserir novamente o cassete.

Exibição dos valores kV

Configuração dos valores kV

Exibição dos valores mAs

Configuração dos valores mAs

Cuidado

Parâmetros de exposição incorretos devido a um erro do operador.

O paciente está exposto à radiação desnecessária.

 Selecione os parâmetros de exposição adequados.
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Acionar exposição 0

 Com o botão de acionamento no interruptor manual, é acionada a exposição 
direta.

 Os indicadores de radiação acendem durante a exposição. Os indicadores 
de radiação acendem durante um pouco mais para tempos de exposição 
muito curtos para que a radiação seja claramente indicada.

 Durante a exposição ou após a conclusão da exposição, é emitido um sinal 
sonoro de aviso (configurável).

Remover o cassete 0

 Depois de retirar o cassete, os dados da exposição mantêm-se até que 
seja selecionado outro modo de operação.

Remover o suporte do cassete 0

 Segure na mola.

 Empurre com cuidado o suporte do cassete para baixo, levantando-o por cima 
do anel da frente para o remover.

Mudar para outro modo de operação 0

Você deve remover o cassete antes de passar para outro modo de operação.

 Seleção do modo de operação desejado.

Ou

 Acione a radiação sem seleção do modo de operação.
– Neste caso, o sistema volta ao modo de operação selecionado antes 

do modo de exposição do cassete.
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Disco de retículos (opção) 0

Uma placa de adaptação com um retículo de metal na viga central do braço em C 
que pode ser usada para localização de objetos.

Aviso

Suporte não está preso corretamente.

Risco de lesões se a cruz central ficar solta

 Certifique-se de que o suporte de cruz central está preso de forma segura.

Cuidado

Posição do foco incorreta.

Posição de foco incorreta e estresse desnecessário no tecido e/ou órgãos 
por aplicação de onda de choque.

 Antes de usar o litotriptor e o sistema Cios Select no modo combinado, 
certifique-se de que o feixe central de raios X passe pelo fantoma de foco 
em 0° e certifique-se que o sistema Cios Select esteja em projeção oblíqua.

Cuidado

Interpretação incorreta dos resultados.

Decisão incorreta de intervenção e estresse desnecessário no tecido e/ou 
órgãos por aplicação de onda de choque.

 Ao usar o litotriptor e o sistema Cios Select no modo combinado, não realize 
manipulações de imagem durante a terapia.

Cuidado

Status da cruz central incorreto: inserida, removida.

Inserção incorreta da cruz central de radiação leva a exposição 
desnecessária a raios-X.

 Selecione a cruz central de acordo com seu procedimento clínico. 

 Remova ou insira manualmente a cruz central do ou no suporte do detector, 
conforme o necessário.

 Verifique o status da cruz central antes da operação.
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Instalar o disco do retículo para o Cios Select 0

 Alinhe o marcador triangular do disco do retículo com o existente no intensifi-
cador da imagem.

 Instale o disco do retículo no intensificador de imagens.
– Os clipes de mola do disco do retículo devem engatar no recesso do inten-

sificador de imagem quando pressionado.

 Certifique-se que o disco do retículo está corretamente colocado.
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Indica uma sugestão
Oferece informações sobre como evitar erros de operação ou informações que enfatizam dados
importantes

Indica a solução de um problema
Fornece informações para a solução de problemas ou respostas às perguntas mais frequentes

Indica um item da lista
Indica um pré-requisito
Uma condição que deve ser atendida antes de iniciar uma operação específica
Indica uma operação com somente uma etapa
Indica as etapas nas sequências de operação

Usado para referências e para títulos de tabelas ou figuras
Usado para identificar um link para informações relacionadas, bem como etapas anteriores ou
posteriores
Usado para identificar títulos de janelas, itens de menu, nomes de funções, botões e teclas como,
por exemplo, o botão Save (Salvar)
Usado para destacar as seções do texto particularmente importantes
Usado para as informações do sistema que aparecem na tela, incluindo comandos ou elementos
relacionados a códigos
Identifica entradas que são necessárias fornecer
Usado para navegar para uma determinada entrada do submenu
Identifica variáveis ou parâmetros, por exemplo, em uma cadeia de caracteres
CUIDADO
Utilizado com o símbolo de alerta de segurança, indica uma situação perigosa que, se não evitada,
poderá resultar em lesões menores ou moderadas ou danos no equipamento.
CUIDADO consiste nos seguintes elementos:
• Informações sobre a natureza de uma situação de perigo
• Consequências de não evitar uma situação de perigo
• Métodos que permitem evitar uma situação de perigo

AVISO
Indica uma situação de perigo que, se não evitada, poderá resultar em morte ou lesões graves.
AVISO consiste nos seguintes elementos:
• Informações sobre a natureza de uma situação de perigo
• Consequências de não evitar uma situação de perigo
• Métodos que permitem evitar uma situação de perigo

Itálico

Negrito

Laranja
Courier

Courier
Menu > Item de menu

<variable>

Legenda
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Uso do produto
Seja bem-vindo como usuário do avançado sistema multifuncional de braço 
em C Cios Select da Siemens Healthineers.

Utilização prevista
Declaração de Utilização prevista nos termos do Regulamento Europeu
de Dispositivos Médicos 2017/745: Sistema de raios X móvel destinado a 
procedimentos baseados em angiografia e fluoroscopia.

Uso pretendido
O Cios Select é um sistema de raios X móvel para fornecer imagens de raios X 
das estruturas anatômicas dos pacientes nas seguintes aplicações clínicas: 
procedimentos de fluoroscopia de intervenção, gastrointestinais, urológicos, 
terapia da dor, ortopédicos, neurológicos, vasculares, cardíacos, cuidados 
intensivos e urgências.

Indicações
Em geral, todas as indicações clínicas de procedimentos baseados em 
angiografia e fluoroscopia no escopo do uso pretendido são aplicáveis a este 
dispositivo.

Contraindicações
Não existem atualmente contraindicações conhecidas para este produto. 
Contudo, as contraindicações para procedimentos baseados em angiografia e 
fluoroscopia se aplicam. A decisão final de uso do dispositivo médico em uma 
determinada aplicação é feita pelo médico com base no seu conhecimento e nos 
riscos dos casos em questão.

Grupo(s) alvo de pacientes
O sistema pode ser usado em todos os pacientes, de recém-nascidos a 
geriátricos.

Usuários pretendidos
Perfil do operador: O uso do sistema descrito no Manual do Usuário exige 
conhecimentos e capacidades técnicas e médicas específicas no que diz respeito, 
pelo menos, a proteção contra radiação, procedimentos de segurança e 
segurança do paciente.
O pessoal que utiliza, move ou trabalha com este sistema deve ter obtido tais 
conhecimentos e capacidades durante seu currículo.
Treinamento no equipamento: O equipamento inclui treinamento sobre as 
aplicações de acordo com o contrato de fornecimento. É obrigatório fazer esse 
treinamento no aplicativo fornecido pelo representante da Siemens Healthineers 
antes de qualquer uso do sistema.
É responsabilidade do operador do sistema assegurar treinamento posterior 
devido a mudanças de pessoal. Qualquer treinamento adicional pode ser 
solicitado à Siemens Healthineers.

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.1.6
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Benefícios clínicos
Trata-se de um dispositivo de uso geral para aquisição de imagens
de intervenção para apoiar o diagnóstico ou decisões terapêuticas por
profissionais médicos. O dispositivo permite que os profissionais médicos
realizem procedimentos baseados em angiografia e fluoroscopia de acordo
com o uso pretendido. Os benefícios clínicos gerais dos procedimentos
baseados em angiografia e fluoroscopia no escopo do uso pretendido são
aplicáveis a este dispositivo.

Efeitos colaterais indesejados
Efeitos determinísticos e estocásticos da exposição à radiação ionizante (raios
X) são parte do treino médico do médico. A necessidade de um exame de raios
X em relação a estes riscos deve ser estudada pelo médico ao prescrever ou
realizar um exame deste tipo.
Para produtos que emitem radiação, os efeitos determinísticos conhecidos
decorrentes da exposição a raios X são eritema, catarata, depilação
permanente e necrose epitelial tardia.
Para produtos que emitem radiação, os efeitos estocásticos conhecidos
decorrentes da exposição a raios X são risco aumentado do desenvolvimento
de câncer e doenças hereditárias.
Esses efeitos estocásticos da dose têm uma probabilidade de ocorrência maior
com uma dose maior. O risco relacionado pode ser minimizado mantendo-se
a exposição a raios X no mínimo necessário e com a aplicação cuidadosa e
sistemática de medidas de proteção por parte do operador e da equipe clínica.
Exames realizados em pacientes especialmente sensíveis à radiação ionizante
(por exemplo, crianças, gestantes, indivíduos com certas predisposições
genéticas e/ou doenças caracterizadas por uma maior sensibilidade à
radiação) ou para contraste de meio (por exemplo, doenças renais crônicas)
precisam ser planejados e realizados com cuidado especial para minimizar a
exposição.

Risco residual
O Cios Select é um dispositivo médico complexo. Sua funcionalidade exige a
operação integrada e sincronizada de uma grande quantidade de componentes
de hardware e software, assim como as condições operacionais adequadas.
Uma operação segura e eficaz do Cios Select exige que este seja operado por
pessoas com o conhecimento especializado necessário e um conhecimento
adequado do sistema, do seu uso pretendido, das suas funções, das condições
e limitações de uso, da manutenção periódica e das verificações de rotina que
precisam ser realizadas, das possíveis situações de erro e das possibilidades de
recuperação correspondentes.

1.1.7

1.1.8

1.1.9
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As funções do sistema podem ser afetadas ou mesmo completamente perdidas
a qualquer momento devido a erros de componentes, danos como entrada
de líquidos ou colisões, condições operacionais inadequadas, por exemplo, no
que diz respeito à fonte de alimentação principal, uso excessivo do sistema
em carga máxima por um período prolongado de tempo ou manutenção ou
assistência incorretas. O comportamento do usuário ou operador, como o
uso do sistema sem os devidos cuidados, uso do sistema em combinação
com dispositivos, acessórios, outros equipamentos ou software de maneira
não aprovada pelo fabricante, ou a limpeza ou desinfecção do sistema
desconforme às disposições indicadas nas instruções de uso, pode levar a
danos ou interrupções funcionais. Certos materiais no caminho do feixe de
raios X, como a mesa do paciente, podem afetar a qualidade da imagem e
levar a uma maior exposição a radiação.
O Cios Select foi projetado para satisfazer os requisitos regulatórios
relacionados à compatibilidade eletromagnética. Está protegido contra a
influência eletromagnética de dispositivos externos e não influencia a
operação desses dispositivos. Contudo, dispositivos externos individuais com
emissões além dos níveis permitidos ou mesmo a emissão combinada de vários
dispositivos, individualmente conformes aos requisitos, podem fazer com que
os níveis de influência considerados ao se projetar e testar o Cios Select sejam
excedidos e, eventualmente, levar a perturbações funcionais. Dispositivos
externos que não sejam suficientemente estáveis contra influência
eletromagnética podem também ser afetados pelas emissões do Cios Select.
Ao acionar movimentos do sistema, o operador deve ter cuidado para evitar
esmagamento, colisões com outros equipamentos ou colisões com (e o
movimento de) objetos invasivos como cateteres ou agulhas.
O Cios Select gerencia a exposição à radiação para minimizar a dose de
radiação ao paciente, usuário e pessoal, enquanto fornece o nível necessário
de desempenho de imagem. A dose aplicada é medida, rastreada e exibida. São
emitidos avisos em condições definidas.
Em combinação com o cuidado adequado no fluxo de trabalho clínico e
decisões informadas que também considerem o benefício clínico da radiação,
os mecanismos acima devem prevenir efeitos determinísticos de dose ao
paciente (eritema, cataratas, depilação permanente e necrose epitelial
retardada). No entanto, não é possível excluir completamente essas lesões. Em
casos raros, os mecanismos de gerenciamento da dose podem não operar
corretamente. Esses problemas são detectáveis pelo usuário, especialmente
num escopo de garantia da qualidade. Muitas aplicações clínicas com o uso do 
Cios Select envolvem a injeção de um meio de contraste no sistema
cardiovascular do paciente ou outros orifícios corporais. Interrupções
funcionais no Cios Select podem afetar o fluxo de trabalho de aquisição de
imagens, levando à administração de mais meio de contraste. Isto pode
acarretar perigos e efeitos secundários de acordo com as informações
fornecidas pelo fabricante.

Funcionalidade física
O sistema de raios X Cios Select é um sistema compacto, de alto desempenho e
móvel com intensificador de imagens e processamento de imagens digitais.
O sistema está equipado com um interruptor de pé e um interruptor manual
para acionar a exposição.

1.1.10
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Os seguintes modos de funcionamento estão disponíveis no Cios Select para
um amplo escopo de aplicações: imagem única (Single Image), fluoroscopia
(Fluoro), subtração (Sub) e roadmap (Road), radiografia (cassette).

Condições de uso
Os sistemas de raios X Cios Select digitais são sistemas móveis adequados para
uso em urgências, na sala de operações e nos departamentos de radiologia e
endoscopia de hospitais, clínicas e consultórios. Os requisitos específicos do
país aplicáveis devem ser observados ao usar o sistema.

Requisitos mínimos em termos de hardware
O sistema de imagem do Cios Select está sendo fornecido, instalado e
conectado ao ambiente de TI como um sistema completo e operacional pela
nossa organização de serviços.

Manutenção, limpeza e desinfecção, assistência
( Página 201 Manutenção).

Características de desempenho essenciais
( Página 219 Informações técnicas).

Funções de operação mais utilizadas
• Ligar/desligar o sistema
• Registro do paciente
• Selecionar o modo de funcionamento
• Aquisição de imagens de raios X
• Processamento de imagens de raios X (pós-processamento/adicionar

comentários)
• Salvar/arquivar casos, localmente ou em um PACS

Funções de operação relacionadas com segurança
• Função de parada de emergência (interruptor de parada de emergência)
• Proteção contra radiação (função do colimador)
• Movimentação do braço em C

Informações sobre este Manual do Usuário

Nomes e parâmetros
Todos os nomes e dados de pacientes e equipamentos usados como exemplos
neste Manual do Usuário são inteiramente fictícios.

1.1.11

1.1.12

1.1.13

1.1.14

1.2

1.2.1
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Qualquer semelhança com nomes de pessoas e instituições reais é pura
coincidência.
Todos os parâmetros e imagens mostrados neste Manual do Usuário são
exemplos. Somente os parâmetros exibidos pelo seu sistema são reais.

Marcas comerciais
Transliner® é marca registrada da Siemens AG.
Microsoft e Adobe Acrobat são marcas registradas, e Windows é marca
registrada da Microsoft Corporation.
Oracle e Java são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da
Oracle America, Inc.
Todos os outros nomes de produtos ou empresas mencionados no presente
documento são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas de
seus respectivos proprietários, usadas somente para fins de identificação ou
descrição.

Valores
Todos os números especificados são valores típicos, a menos que sejam
indicadas tolerâncias específicas.

Convenções de layout
O Manual do Usuário tem vários registros. No início do manual encontra-se um
índice detalhado de todos os capítulos.
Algumas seções de texto estão marcadas com símbolos para ajudá-lo a
identificar rapidamente o conteúdo informativo do texto.
Consulte.

1.2.2

1.2.3

1.2.4
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Informações gerais de segurança

Leis e regulamentos
Se existirem regulamentos estatais vinculativos para a instalação e/ou
operação do sistema, é da responsabilidade do instalador e/ou usuário
observar esses regulamentos.
Os regulamentos exigidos por lei e os regulamentos de proteção contra
radiação devem ser estritamente seguidos em todos os países. Podem existir
diferenças relativamente aos valores indicados neste Manual do Usuário desde
que sejam definidos de acordo com as normas específicas de cada país.
O produto possui a marca CE de acordo com as disposições da Diretiva 93/42/
CEE, de 14 de junho de 1993, relativa aos dispositivos médicos e da Diretiva
2011/65/UE, de 8 de junho de 2011, sobre a restrição do uso de determinadas
substâncias perigosas nos dispositivos elétricos e eletrônicos.
Os dados relacionados com pessoas individuais estão sujeitos à proteção de
dados. Siga os regulamentos legais em vigor.
Todos os testes legalmente exigidos devem ser realizados nos intervalos de
tempo determinados.
Estes testes incluem, por exemplo,
• O teste de constância de acordo com a portaria relativa a raios X (§16 RöV)

na República Federal da Alemanha.
• Testes com base nas diretivas DHHS (Departamento de Saúde e Serviços

Humanos), onde aplicável.

Escopo de aplicação
Este Manual do Usuário é válido para o seguinte produto:
• Cios Select
Este Manual do Usuário é válido para as seguintes versões de software do
sistema:
• Versão total de software: Versão VA21A e superior
• Versão de lançamento do software: VA21

Utilizar o sistema
 CUIDADO

Uso impróprio do sistema além do uso pretendido.
Risco para o paciente e usuários!
◆ O sistema pode ser usado somente como definido pelo seu uso

pretendido para aplicativos clínicos.

2.1

2.1.1

2.1.2

2.1.3
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 CUIDADO

Utilização por parte de usuários sem treinamento.
Risco de operação incorreta devido a interpretações incorretas das
informações da imagem.
◆ Somente pessoas com o conhecimento e a competência necessários

que tenham passado pelo treinamento apropriado podem trabalhar
com o sistema.

 CUIDADO

Ocorrência de sinais sonoros.
Perigo possível devido a, por exemplo, risco de esmagamento, extensa
liberação de radiação e alta taxa de dose.
◆ Observe que a operação contínua do sistema pode causar um desses

perigos.
◆ Use o sistema com extremo cuidado para evitar estes perigos.

Acidente grave
De acordo com a regulamentação 2017/745 (MDR) da União Europeia,
qualquer incidente grave que ocorra com relação ao dispositivo deve ser
reportado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-membro da
Europa no qual o usuário e/ou o paciente estão estabelecidos.

Software
O software do sistema e do usuário utilizados neste produto estão protegidos
por direitos autorais. A versão atual do software é exibida na tela durante a
inicialização do sistema.

 AVISO

Uso de componentes de software ou hardware não liberados ou
alterados.
Risco de mau funcionamento que pode pôr em perigo o paciente ou o
produto.
◆ Utilize somente componentes de hardware e software autorizados pela

Siemens Healthineers.
◆ Somente realize reparos ou faça com que sejam realizados por

terceiros autorizados após receber nossa aprovação expressa por
escrito.

2.1.4

2.1.5
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 CUIDADO

Alterações/modificações não permitidas ou erradas do software ou da
conexão do sistema a uma rede.
Risco de acesso não autorizado.
◆ Certifique-se de que sejam tomadas todas as precauções necessárias

relativas ao nível de segurança aplicável se uma funcionalidade for
adicionada ou a configuração da condição de entrega for alterada.

 CUIDADO

Alterações ou intervenções não autorizadas no sistema de imagem.
Funcionamento incorreto ou não funcionamento do sistema de imagem.
◆ Não realize alterações ou intervenções de nenhum tipo no sistema

de imagem sem o consentimento por escrito da Siemens Healthineers
(fornecedor). Isso inclui substituir o hardware ou instalar e executar
software adicional.

O pacote de segurança pré-instalado fornece proteção contra ciberataques,
vírus, malware e outros softwares que possam causar danos. Ele garante
que somente os aplicativos confiáveis são executados nos sistemas. Ele
bloqueia acessos não autorizados, protege de ameaças de rede e de pen drives
infectadas, permitindo, assim, controlar quem efetua as alterações e em que
momento elas são realizadas.
A fim de receber atualizações de software, o sistema deve estar ligado e
conectado à rede regularmente. Se o sistema for equipado com WLAN, a opção
WLAN deve estar ativa.

 Recomendamos ligar o Cios Select ao menos uma vez por semana e conectá-lo
à rede LAN (ou WLAN, se disponível) por 3 horas.

Medidas de segurança de TI

Sistema operacional
O Cios Select é baseado no Windows 10 Enterprise 2016.

Tratamento de dados confidenciais
Os componentes do Cios Select que mantêm dados confidenciais (que não
sejam mídia removível) são fisicamente protegidos, ou seja, não podem ser
removidos sem ferramentas.
Além disso, a desmontagem de equipamentos protegidos no fim do ciclo de
vida do produto garante a destruição protegida e definitiva de todos os dados
confidenciais.

2.1.6
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Informações da conta de usuário
O sistema é compatível com o regulamento da Lei de Portabilidade e
Responsabilidade de Seguros de Saúde (HIPAA – Health Insurance Portability
and Accountability Act) com atribuição de privilégios baseada em funções e
controle de acesso. A opção de segurança deve ser adquirida para permitir o
gerenciamento do usuário no nível do aplicativo.

Estratégia de patches
A Siemens realiza o monitoramento de vulnerabilidades dos componentes de
terceiros integrados (inclusive do sistema operacional). As vulnerabilidades
são avaliadas em relação à sua criticidade e à relevância de segurança. No
caso de vulnerabilidades críticas, os hotfixes associados são distribuídos em
um pacote de serviço do sistema.
Os pacotes de serviço podem ser instalados remotamente ou no local pelo
técnico de assistência treinado da Siemens, dependendo da disponibilidade
da infraestrutura de assistência remota no local do cliente e do impacto do
pacote de serviço.
Os consultores e boletins de cibersegurança dos equipamentos da Siemens
Healthineers são emitidos pela Equipe de Resposta a Emergências de
Computador (CERT – Computer Emergency Response Team) de Produtos da
Siemens.

Recuperação de dados
Presume-se que as Informações Pessoais de Saúde (PHI – Personal Health
Information) são arquivadas em um PACS após a conclusão do exame do
paciente ou quando as imagens/os relatórios estiverem prontos depois do
pós-processamento.
O sistema é compatível com o backup e a restauração das configurações do
sistema para uma unidade externa.

Defesa dos limites
O firewall integrado é usado para minimizar a superfície de ataque da rede.
Para proporcionar uma proteção otimizada de dados confidenciais e da
operação do sistema, ele deve ser instalado em um ambiente de rede seguro,
utilizando, por exemplo, segmentação de rede, controle de acesso do cliente e
proteção contra o acesso por redes públicas.
As defesas dos limites no hospital devem ter várias camadas dependentes de
firewalls, proxies, zona desmilitarizada e IDs e IPs baseados na rede.

Proteção contra malware
Microsoft Device Guard (Windows 10)

Acesso controlado com base na necessidade de saber
O sistema é compatível com o padrão da HIPAA com atribuição de privilégios
baseado em funções e controle de acesso. A opção de segurança deve ser
adquirida para permitir isso.

2 Segurança
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Controles de autenticação/autorização
A opção de segurança do sistema fornece os seguintes controles:
• Controle de acesso baseado em função implementado pela configuração de

política local do Windows

Avaliação e correção contínuas de vulnerabilidade
Consulte ( Página 18 Estratégia de patches)

Proteção
• O Microsoft Device Guard protege contra malware
• O Microsoft Device Guard também é usado para garantir que o software/a

atualização instalados sejam um software ou uma atualização autorizados
pelo fabricante

• O Firewall da Microsoft reduz a superfície de ataque
• Todas as contas que não forem necessárias para o uso pretendido do Cios

Select são desativadas ou excluídas, tanto para usuários quanto para
aplicativos

• Todos os recursos compartilhados (como compartilhamentos de arquivos)
que não forem necessários para o uso pretendido do Cios Select são
desativadas

• Todas as portas de comunicação que não são necessárias para o uso
pretendido do Cios Select são fechadas/desativadas (veja a seção
Informações de Rede)

• Todos os serviços de comunicação que não são necessários para o uso
pretendido do Cios Select são excluídos/desativados (veja a seção
Informações de Rede)

• Todos os softwares de terceiros, assim como aplicativos incluídos no SO, que
não são necessários para o uso pretendido do Cios Select são excluídos/
desativados (veja a seção Lista de Materiais de Software)

• O sistema proíbe a inicialização a partir de mídia removível por meio de
configurações de BIOS protegidas por senha

Controles de rede
• Firewall da Microsoft: as regras de firewall são configuradas para que

as conexões de entrada de dispositivos sejam restritas para minimizar a
superfície de ataque

• A Siemens recomenda que o sistema seja operado em um ambiente de
rede seguro, por exemplo, um segmento de rede separado ou uma VPN. A
conexão à internet não é recomendada e pode limitar a responsabilidade da
Siemens em caso de incidentes.

• Em caso de um ataque de negação de serviço (DoS – Denial of service) ou
malware, o sistema pode ser removido da rede clínica e operado off-line.
Nesse caso, a troca de resultados clínicos necessitaria de uma função de
mídia off-line ativa (CD-R ou DVD-R DICOM).
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Proteção física
Os componentes do Cios Select que mantêm dados confidenciais (que não
sejam mídia removível) são fisicamente protegidos, ou seja, não podem ser
removidos sem ferramentas.

Controles de proteção de dados
• O sistema garante a integridade dos dados armazenados
• O sistema restringe a transmissão de dados de saúde apenas a nós DICOM

configurados
• Os dados PHI são protegidos por controle de acesso baseado em função. A

opção de segurança deve ser adquirida para permitir isso

Auditoria/registro
A opção de segurança do sistema fornece auditoria para os seguintes eventos:
login/logout
• Tentativa de início de sessão mal sucedida
• Criação/modificação/exclusão de dados do paciente e da imagem (incluindo

dados recebidos do RIS)
• Início/fim da aquisição de imagens com registro de data/hora
• Armazenamento de imagens em um estudo
• Início/encerramento do exame
• Envio de imagens (incluindo destino, quantidade, modo etc.)
Com Smart Remote Services
• Atividade de assistência remota

Conectividade remota
As seguintes medições técnicas e organizacionais ajudam a minimizar o risco
de acesso não autorizado por meio de serviços remotos (SRS):
• Separação de rede, conexão protegida e controle de acesso para proteger a

rede do cliente
• Procedimento de autenticação multifatorial
• Autorização específica para o país
• Modo de acesso de usuário em controles de dispositivo médico
• Opcional: log de acesso disponível aos clientes
• Opcional: enviar e-mail imediatamente quando o acesso iniciar/parar

Resposta e gerenciamento de incidentes
Consulte ( Página 18 Estratégia de patches)

2 Segurança
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Equalização potencial
Os produtos para os quais se recomenda conexão equipotencial somente
podem ser utilizados em instalações médicas onde tenham sido instaladas
e testadas conexões equipotenciais suplementares em cumprimento com
a norma DIN VDE 0107/10.94, seção 4, para a Alemanha ou com os
regulamentos relevantes específicos do país.

Compatibilidade eletromagnética
Este dispositivo médico está em conformidade com os requisitos da norma
aplicável sobre compatibilidade eletromagnética (CEM).
Consulte ( Página 235 Precauções com a CEM - 4ª edição)
( Página 230 Precauções com CEM - 2ª edição)
Esteja ciente de que outros dispositivos eletrônicos móveis, por exemplo,
telefones celulares, exceder os limites de emissões estabelecidos pela norma
CEM pode prejudicar as funções do seu dispositivo médico.

 AVISO

Interferência
Efeito no dispositivo eletrônico de suporte à vida no paciente
◆ Ao observar comportamento incomum do sistema (características

de desempenho) podem ser necessárias medidas adicionais (ajuste,
reposicionamento).

Utilização em conjunto com alta frequência
Os seguintes regulamentos de uso têm de ser cumpridos:
• IEC/TR 1289-1/07.94/

Equipamento cirúrgico de alta frequência - Parte 1: Operação
• IEC/TR 1289-2/08.94/

Equipamento cirúrgico de alta frequência - Parte 2: Manutenção

Manutenção e inspeção
Antes de usar o equipamento para exames, o usuário deve certificar-se de que
todos os dispositivos de segurança estejam funcionando corretamente e de que
o sistema esteja pronto para operar.

Desgaste e quebra
O sistema está sujeito a desgaste mecânico e elétrico. Por razões de segurança
de pacientes, operadores e terceiros, a manutenção e as verificações de
segurança devem ser efetuadas a cada 24 meses para manter a segurança
e a fiabilidade operacional do produto.

2.1.7

2.1.8

2.1.9

2.1.10
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 CUIDADO

Desgaste e quebra.
Perigo de lesões para o paciente, usuários e terceiros. O sistema pode
ficar danificado permanentemente.
◆ Siga as diretrizes de manutenção para manter a segurança e o

funcionamento correto do sistema.

Observe as informações relevantes em ( Página 201 Manutenção).

Qualidade da imagem
A manutenção deve incluir a verificação da qualidade da imagem. É
recomendado que a manutenção seja efetuada regularmente para garantir
sempre a melhor qualidade de imagem.

 Para garantir uma ótima qualidade de imagem, verifique as funções que se
seguem na manutenção regular:
Desvio de pixels, rotação da imagem, redução do ruído, realce de contornos,
subtração, Roadmapping, filtro de ruído.

Calibração

 CUIDADO

Calibração geométrica ajustada incorretamente.
Risco de diagnóstico incorreto.
◆ Realize calibrações regularmente.

Efetuar a manutenção
Os trabalhos de manutenção devem ser realizados somente por pessoal
técnico especializado. Se você não tiver um contrato de manutenção, contate o
Serviço de Assistência Técnica da Siemens.
Se as leis ou os regulamentos nacionais especificarem verificações e/ou
manutenção mais frequentes, elas deverão ser cumpridas.

Ensaio de aceitação e desempenho, critérios de aceitação
Durante a instalação do sistema e após modificações significativas, um teste
de aceitação é realizado por técnicos qualificados e autorizados. Os critérios
de aceitação correspondentes e resultados do teste são documentados em um
protocolo no local.

Maus funcionamentos
Em caso de mau funcionamento do sistema Cios Select, contate o serviço de
assistência técnica da Siemens Healthineers.

2.1.11
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Mensagens de erro no sistema do braço em C
Quando é detectado um defeito, o sistema Cios Select é desabilitado. Aparece
uma mensagem de erro no painel de controle do sistema do braço em C.

Uma janela de mensagem com explicações também é exibida no
monitor esquerdo ( Página 23 Mensagens do sistema no monitor).

Mensagens do sistema no monitor
Podem aparecer no monitor esquerdo (parte superior esquerda) três tipos
diferentes de mensagens do sistema. O tipo de mensagem é identificado por
um símbolo correspondente (parte superior).

Tratar as mensagens de erro
✓ É exibida uma janela de mensagem de erro.

1 Leia as mensagens de erro cuidadosamente. Use as barras de rolagem para
exibir as mensagens de erro fora da área exibida no momento.

2 Aceite a mensagem de erro clicando em OK ou pressionando o interruptor de
pé ou manual.

Mensagem de erro:

Aviso:

Informações:

Confirmar as mensagens de erro
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 Se não puder continuar com o modo de exame normal, contate o Serviço de
assistência técnica da Siemens Healthineers.

Se ocorrerem erros repetidamente, desligue o Cios Select e informe o Serviço de
assistência técnica da Siemens. Salve antecipadamente o arquivo de registro
com as atividades do sistema:
1 Clique com o botão direito do mouse no ícone no canto esquerdo inferior do

monitor.
2 Na caixa de diálogo, selecione o destino do armazenamento (USB e/ou

armazenamento local para análise via diagnóstico remoto) e confirme com
OK.

3 Além disso, anote a seguinte informação:
• Número do erro e hora em que ocorreu o erro.
• Modo de funcionamento selecionado.
• A radiação estava ativa quando o erro ocorreu?
• O erro está relacionado com o processo de operação?

4 Se existir qualquer avaria ou falha no indicador de radiação, informe o
Serviço de Assistência Técnica da Siemens Healthineers.

Mau funcionamento de sistemas elétricos
Em caso de risco para pacientes e operadores (por ex., se não houver imagem
em tempo real no monitor e, ainda assim, o indicador de radiação estiver
ligado) ou em caso de risco para o dispositivo, você deve desconectar o plugue
de alimentação imediatamente. O Cios Select é completamente desligado e
desconectado da fonte de alimentação. Isto
• desliga a radiação;
• anula o programa atual do sistema;
• anula e cancela as sequências de operação atuais;
• exclui todas as informações de imagem que não tenham sido salvas no disco

rígido.

 CUIDADO

Erro técnico.
Acionamento acidental da radiação.
◆ Se o acionamento acidental da radiação não puder ser encerrado

com o botão PARADA DE EMERGÊNCIA, pressione o interruptor de
encerramento para desligar todo o sistema.

Erros que ocorrem de forma repetida

2.1.12
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Somente depois de a causa do problema ser devidamente identificada e
reparada é que o sistema pode ser novamente ligado à fonte de alimentação.
Em todos os outros casos, por exemplo, funcionamento incorreto do
sistema, contate imediatamente o serviço de assistência técnica da Siemens
Healthineers.

 CUIDADO

Falha dos indicadores de LED.
Não é possível realizar o tratamento.
◆ Realize a verificação diária de funcionamento dos indicadores de LED

antes de iniciar o tratamento.
◆ Se um indicador de LED falhar, contate o Serviço de assistência técnica

da Siemens Healthineers.

Falha do sistema
O usuário deve ter uma unidade de substituição disponível caso uma falha do
sistema possa causar uma situação crítica resultando em lesões no paciente
durante um exame médico.

 AVISO

Falha do componente do sistema durante o procedimento cardíaco/
vascular.
Risco de lesões para o paciente!
◆ Prepare um sistema de reserva durante uma aplicação cardíaca/

vascular.

 CUIDADO

Devido à complexidade do sistema ou ao fato de a tensão de alimentação
poder não corresponder à especificação designada, não é possível excluir
completamente a possibilidade de perda de imagens de raios X ou de
outras funções do sistema durante um exame.
A imagem está atrasada ou não é possível obtê-la, o que resulta em um
tratamento inferior ao indicado.
◆ Por esse motivo, deveria ser considerada a possibilidade de estabelecer

procedimentos de emergência nesses casos.

Mudar para fonte de alimentação de emergência
Se houver uma interrupção de energia superior a 10 ms, o Cios Select desliga.
Neste caso, o Cios Select deve ser novamente ligado depois de o sistema ter
passado para a fonte de alimentação de emergência.
Em caso de falha de energia, é emitido um sinal (até 10 minutos) quando o
sistema muda para fonte de alimentação ininterrupta (UPS).
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Desconectar o plugue de alimentação
Depois de desconectar o plugue de alimentação, a fonte de alimentação
ininterrupta (UPS) fornece corrente ao sistema de imagem e ao monitor
esquerdo até que o Cios Select se desligue completamente.
Quando o plugue de alimentação é desconectado, a passagem para a fonte de
alimentação ininterrupta provoca a emissão de um sinal sonoro. A fonte de
alimentação ininterrupta (UPS) desliga depois de, no máximo, 10 minutos.

 CUIDADO

Dispositivos inadequados conectados à fonte de alimentação ininterrupta
(UPS).
Risco de choque elétrico ou danos no sistema.
◆ Não conecte dispositivos adicionais às tomadas UPS.

 CUIDADO

Capacidade de carga esgotada.
Diagnóstico atrasado ou impossível.
◆ Não se esqueça de que a duração da bateria da UPS é limitada.

PARADA DE EMERGÊNCIA

Pressione o botão EMERGENCY STOP (PARADA DE EMERGÊNCIA)
Pressione imediatamente o botão (seta) vermelho EMERGENCY STOP (PARADA
DE EMERGÊNCIA) na unidade de controle do sistema do braço em C quando
ocorrer uma situação perigosa resultante de movimento motorizado.
• O movimento vertical motorizado é imediatamente bloqueado.
• A radiação ativa é finalizada.
• Todas as outras funções do sistema não são afetadas por isto.

 CUIDADO

Movimentos manuais ou motorizados.
Risco de esmagamento ou colisão para pessoas ou objetos próximos às
partes móveis.
◆ Verifique a funcionalidade EMERGENCY STOP (PARADA DE

EMERGÊNCIA) diariamente.

2.1.13
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 CUIDADO

Posição dos botões PARADA DE EMERGÊNCIA não conhecida.
O botão PARADA de emergência não será aplicado na hora planejada em
caso de emergência!
◆ Familiarize-se com a posição dos botões PARADA DE EMERGÊNCIA.
◆ Você encontrará botões PARADA DE EMERGÊNCIA nos seguintes locais

(consulte a figura).

Botão Emergency Stop (Parada de emergência)

 Se ocorrer um erro durante um exame e não for possível interromper
EMERGENCY STOP (PARADA DE EMERGÊNCIA) no chassi do sistema do braço
em C.

Desbloquear botão EMERGENCY STOP (PARADA DE EMERGÊNCIA)
Desbloqueie o botão somente quando o perigo tiver sido devidamente excluído.

◆ Para desbloquear o botão, gire-o cuidadosamente no sentido horário para
que salte para fora.

Segurança 2

Cios Select
Impressão nº ATSC-200.620.10.01.23

27



Proteção contra incêndio
 CUIDADO

Fogo no sistema ou na área circundante.
Lesões ao paciente ou pessoal e dano ao dispositivo. Risco de
intoxicação por gás devido à queima de plásticos.
◆ Em caso de incêndio, desligue o sistema.
◆ Esteja atento e informe os pacientes quanto a saídas de emergência.
◆ Esteja atento à localização dos extintores de incêndio e saiba como

usá-los.

Se forem necessários consertos devido ao incêndio, informe o Serviço de
assistência técnica da Siemens antes de iniciar o Cios Select novamente.

Proteção contra explosão
 CUIDADO

O sistema não foi concebido para ser operado em áreas onde exista risco
de explosão. Este sistema não cumpre os requisitos para a classificação
AP/APG.
Risco de explosão!
◆ O sistema não pode ser usado em locais onde possam existir

atmosferas explosivas.

Proteção contra sobrecarga
A radiação contínua prolongada na carga máxima do tubo é permitida
durante o modo de fluoroscopia. Contudo, isto pode provocar o aquecimento
do conjunto da ampola de raios X e do braço em C. Por este motivo, o conjunto
da ampola de raios X e o braço em C possuem um monitor térmico. Se o
conjunto da ampola de raios X estiver muito quente, poderá ocorrer uma
redução da frequência de pulso em todos os modos de funcionamento se
necessário, começando pela cena seguinte. Uma mensagem correspondente
será exibida.

 CUIDADO

Temperatura elevada devido a uso prolongado.
Risco de queimaduras!
◆ A temperatura de contacto permitida em curto prazo é ultrapassada

quando o interruptor de temperatura do monobloco for ativado.

2.1.14

2.1.15

2.1.16
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 CUIDADO

Sob condições extremas de operação (operação contínua), o tubo de raios
X pode ficar muito quente.
Risco de queimaduras!
◆ Evite tocar no compartimento da ampola de raios X.

 Uma carga contínua da ampola de raios X poderá conduzir a um corte
relacionado com a temperatura da radiação. Certifique-se de que o sistema
esfriou antes de realizar aplicações de intervenção críticas. Recomenda-se
também manter uma segunda unidade pronta em caso de irradiação contínua
que dure mais de 30 minutos.
Em um caso raro onde a exibição de imagem evento é adiada devido ao
elevado uso do sistema, a radiação é automaticamente desligada. Para
continuar o tratamento, o acionamento da radiação deve ser acionado
novamente.

 Se o modo de radiografia for propositadamente mal usado pelo operador para
aquisição de imagens em tempo real, o atraso de exibição de imagens pode ser
maior em radioscopia (fluoroscopia).

Segurança pessoal

Exames de coração e crânio abertos
Se um sistema aprovado for utilizado sozinho ou em conjunto com outro
equipamento para exames cardíacos ou cranianos, deve ser efectuada uma
ligação condutora entre o sistema e um ponto de compensação potencial, por
exemplo, parte superior da mesa.
( Página 61 Estabelecer a conexão de ligação equipotencial)
Só então o paciente pode ser ligado ao sistema.

Perigo de lesão por esmagamento no sistema do braço em C
O manuseamento correto do sistema do braço em C requer que o usuário e os
pacientes utilizem apenas as alças fornecidas para esse propósito. Quando
isto não for possível, controle os pontos de eventual risco de lesão por
esmagamento entre as peças móveis do sistema e suas respectivas aberturas
guia.

2.2

2.2.1

2.2.2
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 CUIDADO

A distância entre o paciente ou outras pessoas e o sistema é muito
pequena.
Risco de esmagamento!
◆ Utilize o sistema somente se for possível observar o paciente e outras

pessoas durante os movimentos.

 AVISO

Os pontos marcados na figura indicam os locais de perigo ao redor do
sistema.
Perigo de lesões por esmagamento ou colisão para o paciente e pessoal.
◆ Tome cuidado próximo aos locais de perigo indicados.

 CUIDADO

A distância entre as alças e outros componentes é muito pequena.
Risco de esmagamento!
◆ Tome cuidado próximo aos locais de perigo indicados.

 CUIDADO

Movimentos verticais do braço em C durante o posicionamento do
paciente.
Perigo de esmagamento para o paciente!
◆ Tome cuidado próximo aos locais de perigo indicados.
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Locais de perigo durante os movimentos do braço em C

Danos mecânicos
Para evitar lesões ao paciente, operadores ou terceiros, os danos mecânicos no
sistema devem ser reparados por pessoal de manutenção autorizado.

Proteção contra radiação
A unidade foi projetada para procedimentos que possam envolver doses
elevadas na pele, quando é usada da forma prevista (principalmente devido ao
tempo prolongado do exame) havendo o risco de lesões por radiação.
A unidade está emitindo raios X com o efeito da radiação ionizante, e
a intensidade e distribuição podem se referir a ( Página 225 Informação
dosimétrica).
Por isso, leve em consideração as seguintes observações importantes de forma
a manter a dose absorvida pelo paciente o mais baixa possível.

Para o paciente
• Mantenha o campo de radiação o menor possível, sem reduzir o campo de

medição ativo.
• Se possível, assegure a melhor proteção possível para o paciente, durante a

fluoroscopia e aquisição, na vizinhança dos seus órgãos reprodutores (utilize
escudos gonádicos, ovarianos e coberturas de borracha a chumbo).

2.2.3

2.2.4
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• Se possível, remova todas as partes radiopacas do campo fluoroscópico ou
campo de visão.

• Defina a tensão da ampola de raios X o mais elevada possível (não
esquecendo a qualidade da imagem).

Para os operadores
• Use vestuário de proteção na área de controle durante o exame.

Dependendo da aplicação, é recomendado o uso de coletes de chumbo,
casacos de chumbo, óculos de proteção de raios X, proteção para o esterno
e luvas de proteção.

Para pacientes e pessoal de operação
• Mantenha o tempo fluoroscópico tão curto quanto possível.
• Defina a distância entre a ampola e a pele tão alta quanto justificável para

o respectivo exame.

 CUIDADO

Devido a um erro técnico, a aquisição não é interrompida ou existe uma
liberação acidental de radiação.
Risco de exposição à radiação desnecessária!
◆ No caso de radiação acidental, pressione o botão PARADA DE

EMERGÊNCIA mais próximo.

 CUIDADO

Falha no indicador de radiação.
Perigo de radiação acidental!
◆ Se um indicador de radiação falhar, contate o Serviço de assistência

técnica da Siemens Healthineers.

 CUIDADO

Objetos adicionais na trajetória do feixe.
Risco de ferimentos!
◆ Observe que objetos adicionais na trajetória do feixe aumentam a

radiação difusa.

 CUIDADO

A liberação do raio X pode ser possível a partir de locais remotos.
Dose desnecessária!
◆ Não acione os raios X por engano se você não estiver vendo o paciente.
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 Tenha consciência de que certos materiais no feixe de raios X (por exemplo,
partes de uma mesa de trabalho) podem deteriorar a imagem de raios X devido
à aquisição de imagem de contornos e às inclusões nesses materiais. Em certos
casos raros, isto pode conduzir a um diagnóstico incorreto. Este material pode,
também, levar a uma maior exposição à radiação.

 Cios Select contém auxiliares de posicionamento do paciente. Por essa razão,
as opções de proteção da radiação sob a mesa não estão incluídas no
fornecimento. Por exemplo, a suspensão de tapetes de borracha de chumbo
pode ser usada para a proteção contra a radiação difusa debaixo da mesa do
paciente.

Efeitos de radiação determinística
Segundo a norma IEC 60601-1-3, 5.2.4.5 (A.2), é possível que ocorram lesões
causadas pela radiação determinística se a dose de radiação aplicada a um
órgão ou tecido exceder um valor de 1 a 3 grays.
Com as aplicações típicas e o uso correto do braço em C, não existe motivo
para esperar tais lesões por radiação. Assume-se que o tempo fluoroscópico
máximo não excederá os 20 minutos, dependendo da aplicação, e que o ponto
de penetração da pele encontra-se a 30 cm (50 cm, no máximo) da entrada do
detector.
Exemplo: Um tempo fluoroscópico acumulado de 20 minutos e uma dose de
penetração na pele de 20 mGy/min comporta uma dose de 400 mGy.
Nas disciplinas médicas de cirurgia vascular e cardíaca em particular, certas
aplicações requerem um tempo significantemente maior de radiação de até 60
minutos.
Exemplo: A dose administrada durante os tratamentos individuais pode
exceder 1 Gy, enquanto a dose média de radiação nestes procedimentos, em
geral, é inferior a 500 mGy.
Para procedimentos com um tempo de radiação maior, recomenda-se variar
a direção do feixe (feixe oblíquo para rotação orbital e/ou angular) durante o
curso do procedimento. Além disso, o sistema documenta a duração do feixe
que já foi aplicado (independentemente da dose aplicada).
A dose de penetração na pele para os vários modos de funcionamento e sob
condições de funcionamento normais pode ser calculada utilizando a tabela
"Informação dosimétrica" ( Página 225 Informação dosimétrica).

 Ao alterar a distância do ponto de penetração da pele ao foco, observe que
a dose na pele diminui no quadrado inverso da distância até ao foco. Isso
significa que, quando a distância até ao foco é reduzida para metade, a taxa de
dose de penetração na pele quadruplica.

Segurança 2
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 CUIDADO

Encontra-se em uma área de perigo.
Perigo de radiação inadvertida!
◆ Durante a liberação de radiação, certifique-se de que está em um local

com o mínimo de radiação possível.

Localização e tamanho das áreas de operação relevantes
Todos os tipos de exame podem ser efetuados na área de trabalho ilustrada do
sistema de raios X.
Trajectória do feixe vertical: Foco de 160 cm acima do chão

Radiação difusa na área de operação principal, de acordo com a norma EN
60601-1-3

Altura acima do chão
[cm]

Medição A [mGy/h] Medição B1 [mGy/h]

10 1,675 0,0988

Conjunto da ampola de raios X na
parte inferior (dimensões em cm)

Radiação difusa máxima na área de
operação

2 Segurança
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Altura acima do chão
[cm]

Medição A [mGy/h] Medição B1 [mGy/h]

20 1,778 0,0805

30 2,522 0,0587

40 3,752 0,07

50 5,102 0,0703

60 6,633 0,0405

70 8,44 0,0554

80 9,839 0,1288

90 9,875 0,1692

100 9,801 0,2028

110 12,78 0,2163

120 13,40 0,2622

130 11,03 0,2987

140 8,952 0,3301

150 8,313 0,3482

160 7,381 0,3682

170 5,321 0,3776

180 3,841 0,4321

190 2,892 0,4351

200 2,100 0,4493

Tolerância das medições de kerma do ar ± 5%
• Medição A: Área de funcionamento A: Fluoroscopia contínua 110 kV, 5,3 mA,

Contínua, 23 cm x 23 cm; braço em C vertical, conjunto da ampola de raios
X na parte superior, com grade de radiação difusa

• Medição B: Área de funcionamento B: Fluoroscopia contínua 110 kV, 5,3 mA,
Contínua, 23 cm x 23 cm; braço em C vertical, conjunto da ampola de raios
X na parte superior, com grade de radiação difusa
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Medição A: Fluoroscopia 110 kV, 5,3 mA, Contínua, 23 cm x 23 cm

(1) Altura acima do chão [cm]
(2) Força do kerma de ar (µGy/h)

2 Segurança
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Medição B: Fluoroscopia 110 kV, 5,3 mA, Contínua, 23 cm x 23 cm

(1) Altura acima do chão [cm]
(2) Força do kerma de ar (µGy/h)

Interrupção da radiação para todos os modos de funcionamento
Os interruptores manuais e de pé foram concebidos como interruptores de
pressão. A radiação é interrompida na fluoroscopia ao acionar o elemento
de funcionamento correspondente ou, em outros modos de funcionamento,
depois de adquirir a imagem armazenada.

Segurança do equipamento

Segurança mecânica
 CUIDADO

Erro de componentes do sistema.
Um erro em um componente do sistema pode reduzir a segurança de
todo o sistema.
◆ Terminar operação do sistema.
◆ Entre em contato com o Serviço de assistência técnica da Siemens

Healthineers.

2.3

2.3.1
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 CUIDADO

Tampa do intensificador de imagem danificada.
Risco de contaminação tóxica!
◆ Manuseie o intensificador de imagem com cuidado!
◆ Se o intensificador de imagem for danificado, descontinue seu uso.
◆ Entre em contato com o Atendimento ao Cliente da Siemens

Healthineers.

 AVISO

Eixo da porca quebrado ou desgastado.
Risco de esmagamento!
◆ A elevação vertical é bloqueada se a proteção mecânica for acionada.

Entre em contato com o Serviço de assistência técnica da Siemens
Healthineers para substituir a proteção mecânica.

Posicionar o braço em C
Em caso de manuseamento impróprio do Cios Select, a mobilidade do braço
em C pode levar a colisões do receptor de imagem e do tanque único com o
paciente e a mesa do paciente.

Freios
Certifique-se de que os freios sejam ativados após o ajuste da posição do braço
em C.

Transporte
Ao deslocar ou transportar o sistema do braço em C tenha muito cuidado
para que as partes do sistema não colidam com nenhum obstáculo. Esta
situação também pode resultar no acionamento acidental da radiação ou em
deficiências na qualidade de imagem em determinadas circunstâncias.

 CUIDADO

Dano no transporte.
Risco de ferimentos!
◆ Se os consertos não forem efetuados por um profissional, não podem

descartadas as possibilidades de lesões ao usuário, ao paciente, a
terceiros e danos ao produto.

Instalação, reparo
As modificações ou adições ao produto devem ser efetuadas de acordo com as
normas legais e os padrões de engenharia geralmente aceitos.

2.3.2

2.3.3
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Como fabricante, a Siemens Healthineers não assume qualquer
responsabilidade pelas funcionalidades de segurança e pela fiabilidade e
desempenho do equipamento, se:
• O produto foi usado de outra forma que não a especificada no Manual do

Usuário
• A instalação, as atualizações, os reajustes, as modificações ou reparações

forem efetuados por pessoal não contratado e autorizado pela Siemens
Healthineers

• Os componentes que afetam a operação em segurança do produto não
forem substituídos por peças originais no caso de mau funcionamento

• As conexões elétricas da sala onde se encontra o sistema não cumprirem as
especificações da norma DIN VDE 0107 ou os regulamentos locais

Se necessário, forneceremos a documentação técnica sobre o produto.
Contudo, isto não implica uma autorização para efetuar reparações.
Não nos responsabilizamos por quaisquer reparações efetuadas sem a nossa
aprovação por escrito.
Quando qualquer trabalho é realizado no produto, recomendamos obter
um certificado indicando a natureza e o escopo do trabalho realizado. O
certificado deve incluir quaisquer alterações nos parâmetros ou intervalos de
operação, assim como a data, o nome da empresa e uma assinatura.

Acessórios originais
Por motivos de segurança, apenas acessórios originais aprovados ou acessórios
que não sejam da Siemens Healthineers aprovados pela Siemens Healthineers
podem ser utilizados neste produto.
O operador é responsável por qualquer risco associado ao uso de acessórios
não aprovados pela Siemens Healthineers.

 CUIDADO

Acessórios inadequados.
A utilização de acessórios que não estejam em conformidade com os
requisitos de segurança deste equipamento pode diminuir a segurança
de todo o sistema.
◆ Use somente acessórios originais da Siemens Healthineers ou

acessórios aprovados pela Siemens Healthineers.

Combinação com outros sistemas
Para garantir a segurança necessária, apenas produtos/componentes
expressamente aprovados pela Siemens Healthineers podem ser utilizados em
combinação com o sistema.

 Observe que alterações no sistema podem ser executadas exclusivamente com
a expressa autorização da Siemens Healthineers.

2.3.4

2.3.5

Segurança 2

Cios Select
Impressão nº ATSC-200.620.10.01.23

39



 Os componentes adicionais que sejam introduzidos na trajetória do feixe (por
ex., auxiliares de posicionamento) atenuarão a radiação e poderão diminuir a
qualidade da imagem.

Instalação de opções dedicadas
A montagem de determinadas opções (dedicadas) somente é permitida se
forem cumpridas as seguintes condições:

Requisitos gerais de segurança
A utilização de acessórios que não se encontram em conformidade com os
requisitos de segurança relevantes deste sistema pode resultar em um nível de
segurança reduzido do sistema combinado.
Quando escolher acessórios, deve ter em consideração os aspectos que se
seguem:
• Utilização de acessórios próximo do paciente.
• Comprovação de que a segurança dos acessórios foi testada de acordo com

a diretriz CEI 60601-1 aplicável e / ou a norma nacional harmonizada CEI
60601-1-1.

 AVISO

Alteração do centro de gravidade geral.
Risco de esmagamento!
◆ Devem ser instalados somente produtos/componentes aprovados pela

Siemens Healthineers.

Equivalente de atenuação
De acordo com a norma IEC 60601-1-3, deve ser evitada a atenuação
inadequada do feixe de raios X por materiais que se encontrem entre o paciente
e o receptor de imagem.
Recomenda-se a obtenção de comprovação documentada pelo fabricante.
Remova quaisquer dispositivos auxiliares localizados na trajetória do feixe
para calibração ou ajuste das opções dedicadas antes de usar o Cios Select.

 A qualidade da imagem pode ser prejudicada pela colocação de materiais em
frente ao intensificador de imagem, ou a dose aplicada pode ser aumentada
através do ajuste automático. Objetos adicionais na trajetória do feixe podem
resultar no aumento da radiação difusa.

2.3.6
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Contrabalanço do peso

 CUIDADO

Alteração da distribuição de peso
Risco de esmagamento!
◆ Adicionar peso ao receptor de imagem ou à lateral do tanque único

significa uma perda de contrapeso e pode resultar em movimento
acidental do braço em C.

Os usuários devem ser alertados quanto à perda de contrapeso por meio de
uma etiqueta de aviso. A responsabilidade pela fixação da etiqueta de aviso
correspondente é da empresa que instala a opção dedicada no braço em C.

Qualidade da imagem
A instalação de uma opção dedicada não deve afetar a qualidade da imagem
(diagnóstico incorreto).
Após o trabalho de manutenção ou reparação, o funcionamento correto do
sistema que não pertence à Siemens Healthineers no receptor de imagens deve
ser testado.

 CUIDADO

Influência do campo magnético.
Problema de qualidade da imagem
◆ Mantenha quaisquer fontes magnéticas afastadas do intensificador de

imagem.

Segurança elétrica
A norma EN 60601-1, Seção 3, "Proteção contra perigo de choque elétrico" deve
ser cumprida.

 AVISO

Conectar a tomada LAN no carro na sala de operações
Risco de choque elétrico!
◆ Somente os equipamentos/produtos de TI aprovados pela IEC 60950-1

ou IEC 60601-1 podem ser usados em conjunto com o sistema.

Compatibilidade eletromagnética
A norma EN 60601-1-2 deve ser cumprida para garantir a conformidade com
os valores limite da compatibilidade eletromagnética.

Segurança 2
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 CUIDADO

Interferência
Efeito em pessoas com implantes.
◆ Mantenha uma distância mínima de acordo com a norma IEC 60601-1-

-2. Se isto não for possível, o cliente WLAN deve ser desligado.

 AVISO

Interferência
Efeito no dispositivo eletrônico de suporte à vida no paciente
◆ Ao observar comportamento incomum do sistema (características

de desempenho) podem ser necessárias medidas adicionais (ajuste,
reposicionamento).

Informações de segurança adicionais
• Para evitar a sobrecarga térmica de componentes e curtos-circuitos, deve

ser cumprida a Seção 7 da norma EN 60601-1 e, se apropriado, a norma UL
60601-1.

• Não é permitida a conexão de cargas externas à fonte de alimentação do
sistema do braço em C.

• Recomendamos que os usuários na União Europeia solicitem ao fabricante
relevante do acessório a confirmação da Declaração de Conformidade CE
de acordo com o Anexo II, MDD (Diretiva 93/42/CEE de 14 de junho de
1993), Diretiva 2011/65/UE de 8 de junho de 2011 sobre a restrição do
uso de determinadas substâncias perigosas nos equipamentos elétricos e
eletrônicos e da Declaração de Compatibilidade de acordo com o Artigo
12, MDD. Nos países que não pertencem à UE devem ser cumpridos os
regulamentos nacionais relevantes.

 A responsabilidade e a garantia do produto são limitadas ou terminam se as
condições acima mencionadas e os valores limite não forem cumpridos ao
instalar acessórios.

 Geralmente, para opções que não são da Siemens não aceitamos qualquer
responsabilidade.

Seu sistema pode ser configurado pelo Serviço de assistência técnica da
Siemens em um dos seguintes idiomas (interface do usuário e layout do
teclado):
Interface do usuário:
• Inglês
• Alemão

Idiomas
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• Francês
• Espanhol
• Russo
• Chinês
• Japonês
Layout do teclado:
• Inglês
• Alemão
• Francês
• Espanhol
• Português

 CUIDADO

Processamento de imagem incorreto devido ao idioma do sistema
configurado estar incorreto.
Base incorreta para diagnóstico.
◆ Configure o sistema apenas em um dos seguintes idiomas.

Eliminação
• Se você pretender retirar o produto de funcionamento, leve em consideração

que as diretivas legais podem incluir regulamentos especiais relativos à
respectiva eliminação. Para garantir o cumprimento destes regulamentos
legais e para evitar perigo para o meio ambiente provocado pela
eliminação do sistema, contate o Serviço de assistência técnica da Siemens
Healthineers.

• As pilhas e o material da embalagem devem ser eliminados de forma segura
para o meio ambiente de acordo com os regulamentos nacionais.

• As coberturas esterilizadas de utilização única (receptor de imagens, braço
em C) devem ser descartadas de acordo com os regulamentos nacionais ou
as regras do hospital.

• Para obter mais informações sobre a eliminação deste produto, consulte a
documentação técnica.

Vida útil do produto
O Cios Select foi projetado para operar, sob condições médias de acordo com o
Manual do Usuário, durante um tempo de vida útil de 10 (dez) anos. Caso os
produtos sejam operados para além deste período, poderão ser necessárias
inspeções adicionais e possíveis reparos para além dos procedimentos de
manutenção normais para assegurar a integridade e a segurança operacionais
destes produtos. Entre em contato conosco com antecedência para discutirmos
estas medidas!

2.3.7

2.3.8
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Descrição do dispositivo

Visão geral do sistema
O Cios Select consiste em um sistema do braço em C e um carrinho do monitor.

(1) Sistema do braço em C com intensificador de imagem (I.I.) e ampola de
ânodo fixo de dupla focagem com gerador

(2) Carrinho de monitor com teclado, mouse, porta USB, dois monitores TFT,
unidade de DVD e memória para 300.000 imagens

Equipamento padrão
Os seguintes equipamentos são incluídos na configuração básica do Cios
Select:

• 2 monitores coloridos de alto brilho TFT
• Gravador de DVD
• Fonte de alimentação ininterrupta (UPS)

• Intensificador de imagem
• Tanque único com 2,5 kW
• Câmara de medição de dose do produto área-dose/kerma do ar (válido

apenas para IEC 60601-1:2005)

• Teclado no carrinho do monitor e braço em C
• Unidade de controle no braço em C

3.1

3.1.1

Carrinho de monitor

Braço em C

Elementos de controle
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• Interruptor de pé padrão
• Interruptor manual

Opções
As seguintes opções estão disponíveis para o Cios Select

• 2 monitores TFT a cores de alto brilho (como alternativa aos monitores TFT
a cores padrão)

• Conexão à rede sem fio (WLAN)
• Impressora térmica SONY

Impressora leve e compacta para impressões monocromáticas em papel
térmico

• Divisor de vídeo DVI (Monitores A e B)

• Localizador de luz de laser do intensificador de imagens
• Grade contra radiação difusa removível
• Suporte do cassete com grade antidispersão fixa

• Pedal multifuncional sem fios

• Modos de operação adicionais SUB/Road (Básico)
• Código de bloqueio da radiação
• Função de medição 2D (para medir ângulos e distâncias)
• DICOM Worklist (Lista de trabalho DICOM)
• DICOM Send (Envio DICOM)
• DICOM Print (Impressão DICOM)
• DICOM Query/Retrieve (Pesquisa/Recuperação DICOM)
• HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act (Lei de

Portabilidade e Responsabilidade de Seguros de Saúde))

• Divisor de vídeo DVI (Monitores A e B)

• Cabo de ligação à terra
• Espaçador DHHS
• Cobertura estéril para intensificador de imagens, tanque único e braço em C

Carrinho de monitor

Braço em C

Elementos de controle

Aplicativos

de vídeo

Acessórios

3 Descrição do sistema

48 Manual do Usuário
Impressão nº ATSC-200.620.10.01.23



Sistema do braço em C

Visão geral dos componentes

(1) Braço em C
(2) Alça para movimento/posicionamento manual do braço em C
(3) Braço de suporte horizontal
(4) Alças dos dois lados com suporte para interruptor manual, bem como

uma alça de direção (centro) para mover/transportar e frear o sistema do
braço em C

(5) Coluna de elevação
(6) Tomada central
(7) Unidade eletrônica Cios Select
(8) Cabo de alimentação
(9) Intensificador de imagens (I.I.) com grade antidispersão
(10) Laser
(11) Tanque único com unidade da ampola de raios X e colimador integrado
(12) Interruptor de pé (padrão)
(13) Rodas com defletores de cabos

3.1.2
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Intensificador de imagem (I.I.)
O intensificador de imagem (I.I.) fornece a opção eficiente de implementar
radiação de raios X para geração de imagens intraoperatória. Isso permite ao
operador usar uma vasta gama de aplicações.
A grade montada no intensificador de imagem (I.I.) melhora a qualidade da
imagem.

(1) Alça para o intensificador de imagem (I.I.)
(2) Intensificador de imagem (I.I.)
(3) Alça para movimento/posicionamento manual do braço em C

Tanque único

(1) Sistema do colimador integrado

Câmera de medição de dose (medidor DAP)
O medidor DAP é integrado ao tanque único do Cios Select. O medidor DAP
determina o produto área-dose (DAP - dose area product) e os valores do
kerma do ar ( Página 205 Teste de dose e consistência). Os dados cumulativos
do paciente são exibidos no carrinho do monitor durante o exame
( Página 117 Informações sobre a radiação)
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Câmera de medição de dose (medidor DAP), integrado no tanque único

Carrinho de monitor

Visão geral dos componentes

(1) Visor da radiação
(2) Monitores
(3) Painel de controle
(4) Alças: para armazenamento do cabo
(5) Unidade de DVD R/W
(6) Tecla de restabelecimento

3.1.3
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(7) Rodas com defletores de cabos
(8) Coluna para monitor
(9) Armazenamento para mouse; conexões USB
(10) Conexão para WLAN, LAN
(11) Prateleira para impressora
(12) Janela UPS (estado do carregamento)
(13) Freio de bloqueio

Campo de exibição da UPS

(1) Janela UPS

O campo de exibição da UPS na frente do carrinho do monitor mostra o estado
de carga das baterias e o status de operação.
(1) LED "Verde": Tensão de entrada (operação da linha de energia)
(2) LED "Amarelo": Operação da bateria
(3) LED "Vermelho": Alarme, mau funcionamento
(4) Barra de exibição do nível de utilização
(5) Barra de exibição do status de carga da bateria

 Quando o LED vermelho está aceso, o sistema não está mais protegido pela
UPS contra falhas de corrente. O plugue de alimentação não pode ser puxado
até o sistema de imagem ser encerrado. Se esse for o caso, notifique o Serviço
de assistência técnica da Siemens Healthineers.
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Elementos de controle

Visão geral para elementos de controle
O gráfico a seguir é uma visão geral dos elementos de operação do Cios Select.
Alguns dos elementos de controle apresentados aqui são opcionais.

(1) Painel de controle no carro do monitor, portas USB
(2) Teclado no braço em C
(3) Interruptor manual
(4) Interruptor de pé padrão

(opcional: pedal multifuncional sem fios)
(5) Teclado no carro do monitor

 Utilize apenas os seus dedos para operar os teclados. Não use objetos duros ou
afiados.

3.1.4
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Teclado no sistema do braço em C
O teclado para realizar os exames está localizado no sistema do braço em C.

(1) Seleção do modo de funcionamento
(2) Configurações predefinidas de aplicativo
(3) Configuração do colimador
(4) Processamento de imagem
(5) Monitor de imagens, documentação
(6) Levantar/baixar o braço em C
(7) Rotação da imagem (para a esquerda/para a direita)
(8) Frequência de pulso
(9) Seleção de filtro de ruído
(10) Selecione e exiba o nível da taxa de dose
(11) Indicador de radiação, indicador de carga da cânula, seleção de

localizador de luz laser
(12) Exibir/selecionar manualmente parâmetros de radiação
(13) Monitor de tempo de radiação, redefinir parâmetros de radiação

Painel de controle no carrinho do monitor
O painel de controle do carro do monitor é utilizado para operar aplicativos
para preparar (por ex., inserir dados do paciente) e avaliar exames. O painel de
controle é integrado à chapa de cobertura do carro do monitor.
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Os módulos a seguir são integrados no painel de controle:

(1) Portas USB
(2) Área de operação do mouse
(3) Teclado

Teclado no carro do monitor

(1) Área do teclado
(2) Teclados de cursor

Descrição do sistema 3
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(3) Funções especiais (por exemplo, bloco de radiação, monitor de subtração)
(4) Registro e exame de doentes
(5) Botões de rolagem
(6) Exibição de imagem
(7) Documentação, fechar paciente

Interruptor manual

(1) Botão amarelo para acionamento da radiação
(2) Suporte para interruptor manual
(3) Tecla para salvar imagens

Interruptor de pé
A atribuição dos pedais do interruptor de pé pode ser configurada.

Configuração para atribuição do pedal

(1) Acionamento da radiação em modo de funcionamento pré-selecionado
(configuração padrão)
Exceção: Única imagem quando o modo de fluoroscopia é pré-selecionado

(2) Acionamento da radiação para a fluoroscopia (Configuração padrão)

 Além disso, a função para salvar imagens pode ser alocada a um pedal se
assim desejar. (Somente interruptor de pé padrão).
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Modos de funcionamento
A seguir são apresentados os modos de funcionamento do sistema, as suas
propriedades e configurações atribuídas do sistema.

Fluoroscopia
Para o modo de funcionamento Fluoroscopy (Fluoroscopia), é possível
escolher entre vários conjuntos de exames com diferentes curvas
características para fluoroscopia para determinar os parâmetros de radiação
de fluoroscopia. Cada aplicação permite escolher entre diferentes programas
otimizados.
A duração do pulso é geralmente entre 7 e 40 milissegundos. De acordo com
o nível de redução de ruído, é possível integrar várias imagens fluoroscópicas
diferentes.
A configuração padrão do sistema após a inicialização é estabelecida na
aplicação padrão configurada e, em geral, é Fluoroscopy (Fluoroscopia).

Os fatores de exposição e as unidades do sistema de controle incluem a forma
por meio da qual a configuração automática é controlada:
• Matriz de 1 k²
• Frequência de imagem normalmente de 0,5 a contínua; 0,5; 1; 2; 3; 5; 7,5; 10

f/s e fluoroscopia contínua para configuração
• Integração da imagem (como uma função do conjunto de fatores k), ou seja,

várias exposições k são integradas em uma imagem pela determinação do
deslizamento; o fator k pode ser selecionado até 32 e pode ser atribuído a
um conjunto de exames e armazenado.

Reposição de fratura da extremidade superior distal (por ex., fratura do
antebraço distal) na sala de gessos de uma clínica para pacientes externos
onde, ao serem submetidos à fluoroscopia, os elementos da fratura são
reduzidos por extensão, imobilizados temporariamente da melhor forma
possível e, em seguida, imobilizados permanentemente através da aplicação
de gesso.

Imagem individual
O modo de funcionamento Single image (Imagem única) fornece uma
imagem eletrônica instantânea do paciente no monitor. É recomendada para
exposições finais. O tempo de exposição depende da largura de impulso
definida.

Os fatores de exposição e as unidades do sistema de controle incluem a forma
por meio da qual a configuração automática é controlada:
• Matriz de 1 k²

Exposição de seguimento de uma reposição de fratura da extremidade superior
distal (consulte acima).

3.1.5

Configurações do sistema

Procedimento clínico típico

Configurações do sistema

Procedimento clínico típico
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Subtração/Roadmap (opcional)
A opção de Subtração/Roadmap permite-lhe efetuar uma angiografia de
subtração digital e, simultaneamente, exibir o angiograma não subtraído
no segundo monitor. A técnica de subtração permite a visualização
hemodinâmica, bem como a visualização do preenchimento vascular máximo
e Roadmap. As funções Roadmapping também podem ser usadas para outros
procedimentos.

Os fatores de exposição e as unidades do sistema de controle incluem a forma
por meio da qual a configuração automática é controlada:
• Matriz de 1 k²
• A taxa de aquisição é selecionável livremente, até 10 fotogramas/s;
• Integração da imagem (como uma função do conjunto de fatores k), isto é,

um número de exposições k é integrado em uma imagem; o fator k pode ser
selecionado entre k = 16 e k = 32 por um técnico autorizado.

• Visualização de um vaso arterial para localizar estenoses vasculares com
injeção de um meio de contraste para permitir a visualização melhorada
pelo contraste do enchimento vascular (subtração da imagem nativa
(máscara) da imagem melhorada pelo contraste).

• Como alternativa à exibição da imagem nativa, a inversão posterior da
imagem exibida permite exibir um cateter introduzido na trajetória do vaso
utilizando a função Roadmap.

 Para obter informações sobre a execução de um exame com Subtraction
(Subtração) ou Roadmap, consulte ( Página 124 Realizar exames especiais).

Descrição do processamento de imagem
O processamento geral de imagens do sistema é conhecido como a “cadeia de
aquisição”. A corrente de imagens está dividida em módulos de hardware e
de software. Inclui as fontes da imagem (por exemplo, receptor de imagens),
módulos para o pré-processamento e pós-processamento de imagens e uma
exibição de dados da imagem (por exemplo, monitor).
A cadeia de aquisição também é responsável pela definição dos parâmetros
corretos para os vários componentes. Dados de imagem brutos são
transferidos do receptor de imagens por meio de várias etapas de pré-
-processamento até o PC do sistema de aquisição. No PC, os dados da imagem
são, em seguida, analisados e processados em tempo real e é realizado um
ajuste inicial do brilho e do contraste. Finalmente, os dados de imagem são
transferidos para o software do sistema de imagem, onde são armazenados.
Ao mesmo tempo, os dados da imagem são processados para uma avaliação
médica ideal para a aplicação em questão (incluindo filtragem local,
subtração, processamento do brilho e do contraste, operações geométricas,
"Opacificação do pico") e são exibidos em um ou mais monitores. A pré-
-visualização em telas sensíveis ao toque é realizada da mesma maneira.

Configurações do sistema

Procedimento clínico típico

3.1.6
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Durante uma exportação DICOM, os dados de imagem não são transferidos
como dados brutos, mas com todas as etapas de processamento relacionadas
(incluindo qualquer ajuste de imagem manual, como janelamento e
anotações). A partir daí, o envio é feito ao arquivo (DICOM) junto dos dados
do paciente. O estado original não pode ser restaurado. (Portanto, não utilize
estas imagens para o diagnóstico primário!)

Exibição de imagem
O sistema de imagem utiliza dois monitores para a exibição de imagens.
• O monitor do lado esquerdo é utilizado para exibir imagens em tempo real

assim como imagens pré-operatórias como pós-operatórias.
• O monitor direito é utilizado para exibir as imagens de referência.
As imagens de referência podem ser:
• imagens pré-operatórias, incluindo imagens de outras modalidades (por

exemplo, TC, RM)
• imagens dos exames atuais
• imagens de exames anteriores

(1) Área de controle com exibições de funções
(2) Área da imagem

3.1.7
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Operação do sistema

Inicialização

 Certifique-se de que os plugues e conectores estejam limpos e secos.
Não utilize cabos danificados.

Conectar o sistema do braço em C com o carrinho do monitor
O sistema do braço em C é conectado ao carrinho do monitor através de um
cabo.

 CUIDADO

Tropeçar no cabo.
Risco de queda.
◆ Ao passar os cabos, certifique-se de que eles estejam rentes ao chão.

1 Ligue o plugue central à tomada no lado esquerdo do sistema do braço em
C, quando visto do braço em C. O interruptor deve estar sempre na posição
vertical.

 O carrinho do monitor somente pode ser conectado ao sistema correspondente
do braço em C. Se o carro do monitor estiver conectado ao sistema errado do
braço em C, uma mensagem de erro é exibida indicando que o braço em C e o
carro do monitor não são compatíveis. Quando confirmar a mensagem, o texto
"Incorrect C-arm" (Braço em C incorreto) indicando o status é exibido no canto
inferior esquerdo no monitor do sistema de imagem.

3.2

3.2.1
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2 Vire o interruptor para a direita até ouvir um clique.
O carrinho do monitor fica conectado ao sistema do braço em C.

Conectar o interruptor de pedal
Para o acionamento da radiação com o interruptor de pedal, este deve estar
conectado ao sistema do braço em C.

◆ Ligue o cabo do interruptor de pedal na tomada etiquetada com o símbolo
de interruptor de pedal na parte frontal do sistema do braço em C.

Estabelecer a conexão de ligação equipotencial
O Cios Select pode ser conectado a um terminal de aterramento de proteção
através do conector de ligação equipotencial no sistema do braço em C. Isto
garantirá que o Cios Select possui o mesmo potencial elétrico que as outras
unidades conectadas ao mesmo terminal de terra de proteção.
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◆ Fixe o cabo de ligação equipotencial à tomada indicada pelo símbolo no
painel de conexão frontal do sistema do braço em C e no ponto de ligação
equipotencial próximo ao paciente.
A ligação equipotencial é estabelecida.

Estabelecer a conexão elétrica
O Cios Select opera usando um cabo de conexão elétrica da unidade principal
a uma tomada adequadamente aterrada.

 Para evitar o risco de choque elétrico, este equipamento deve ser conectado
apenas a uma rede elétrica com aterramento de proteção.

 AVISO

Tensão do contato durante o uso da unidade.
Choque elétrico para o usuário e paciente
◆ Conecte este dispositivo somente a uma rede de alimentação elétrica

que tenha aterramento adequado.

 AVISO

Dano no cabo.
Perigo de choque elétrico!
◆ Verifique o cabo de alimentação. Não use o dispositivo se o cabo de

alimentação estiver danificado.
◆ Coloque o cabo de alimentação em um local seguro, não tropeçando

nele.

1 Ligue o plugue na tomada apropriada.
A conexão à corrente elétrica é efetuada.

2 Posicione a unidade de forma que seja facilmente desligada da corrente.
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Ligar
◆ Pressione o botão ON (LIGAR) na unidade.

Funções durante a inicialização do sistema
• O Cios Select é ligado.
• O sistema efetua automaticamente um autoteste.
• No painel de controle, todos os LEDs acendem por aproximadamente 2

segundos para testar a função e, em seguida, desligam automaticamente.

 Verifique se todos os LEDs acendem corretamente. Se não acenderem, notifique
o Serviço de assistência técnica da Siemens Healthineers, pois pode haver um
defeito.

Um sinal sonoro é emitido ao inicializar o sistema.

 Se o sinal sonoro não for emitido, notifique o Serviço de assistência técnica da
Siemens Healthineers; existe a possibilidade de os sinais não serem emitidos
corretamente.

Um autoteste automático é realizado com os botões da unidade de controle do
braço em C.

 Não pressione nenhuma tecla (tal como a tecla de elevação) durante a
inicialização; caso contrário, uma mensagem de erro será exibida indicando
que a tecla foi pressionada durante a inicialização e, por isso, o autoteste das
teclas não funcionou.

Se uma mensagem de erro for exibida durante o autoteste, um novo autoteste
será realizado automaticamente. O autoteste pode ser realizado até quatro
vezes.
Um autoteste que falhou é indicado pelo campo de LED piscando
continuamente no painel de controle afetado. O uso dos botões não é
possível nesse estado; o painel de controle afetado é então desligado
automaticamente. Neste caso, o Serviço de assistência técnica da Siemens
deve ser notificado.

Durante a inicialização, uma tela de inicialização é exibida no monitor
esquerdo, mostrando a versão atual do software de seu sistema.

No monitor esquerdo, o modo de radiação em espera é indicado por um
símbolo na barra de status (canto inferior esquerdo).
O ícone aparece se o acionamento da radiação for bloqueado. Você
precisa introduzir a senha para desbloquear o acionamento da radiação
( Página 92 Desbloquear/bloquear o acionamento de radiação).

Tela da versão do software

Radiação em espera
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Não será possível acionar a radiação se o carrinho do monitor for operado
separadamente.

 Essencialmente, o sistema não está pronto para acionar a radiação a menos
que um paciente seja registrado.

As funções a seguir são configuradas quando o sistema é iniciado:
• Modo de funcionamento: o modo de funcionamento predefinido no

aplicativo configurado como Standard (Padrão)
• Imagem espelhada: desligada se não estiver ligada no aplicativo

configurado como Standard (Padrão)
• Número de imagens (fluoro): o valor padrão no aplicativo configurado como

Standard (Padrão)
• Controle automático da taxa de dose (ADR): ativado
• Nível de zoom: 0
• Colimadores: Formato inteiro

Mover o braço em C
O movimento horizontal, o movimento rotacional, a angulação e o movimento
orbital do braço em C são executados manualmente. Utilize as alças no braço
em C ou o intensificador de imagem.
Adicionalmente, o braço em C pode ser ajustado em altura por meio do
controle motorizado.

 AVISO

Movimentos manuais ou motorizados.
Risco de esmagamento ou colisão para pessoas ou objetos próximos às
partes móveis.
◆ Durante os movimentos manuais ou motorizados do dispositivo,

certifique-se de que não haja pessoas ou objetos no caminho e controle
os movimentos a fim de evitar colisões.

◆ Certifique-se de que não se encontra ninguém na zona de perigo.

 CUIDADO

Ativação dos movimentos do sistema sem contato visual.
Risco de esmagamento!
◆ Utilize o sistema somente se for possível observar o paciente e outras

pessoas durante os movimentos.

Predefinições

3.2.2
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 CUIDADO

Rotação do braço em C.
Risco de esmagamento!
◆ Preste atenção aos riscos de esmagamento entre as partes móveis do

sistema e as respectivas aberturas guia.

 CUIDADO

Movimento devido à atuação não pretendida dos elementos de operação.
Risco de colisão, risco de lesão para o paciente ou usuário, risco de dano
às partes do dispositivo.
◆ Pressione o botão PARADA DE EMERGÊNCIA se os movimentos do

dispositivo não pararem.

 Observe que a escala do braço em C destina-se apenas para a orientação, não
para a aquisição.

Usar os freios
O Cios Select está equipado com freios mecânicos. As alavancas para soltar ou
bloquear os freios para diferentes direções de movimento estão marcadas com
cores diferentes. Uma escala graduada nas mesmas cores para as direções de
movimento correspondentes está localizada no compartimento do braço em C.

 CUIDADO

Falha no freio.
Risco de esmagamento!
◆ Antes de iniciar o exame, efetue a verificação diária quanto à operação

e segurança do sistema.

 CUIDADO

A potência de frenagem não é suficiente.
Risco de esmagamento!
◆ Ao parar o sistema do braço em C em inclinações, ative os freios e vire

as mamonas/rodas em posição perpendicular à direção para baixo ou
para cima.
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A: Freio horizontal
B: Freio angular
C: Freio das rodas
D: Freio orbital

Antes de deslocar o braço em C, o freio da respectiva direção de movimento
deve ser liberado.

 Encaixe a alavanca do freio correspondente depois de mover o braço em C.

Levantar e baixar o braço em C
É possível levantar e baixar o braço em C com o controle motorizado
utilizando os botões de seta na unidade de controle do braço em C.

A coluna de elevação pode ser baixada da posição 1 (nível mais alto) para a
posição intermediária 2 e para a posição 3 (nível mais baixo).

Visão geral dos freios do braço em C
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(1) Posição 1 = nível mais alto
(2) Posição 2 = posição intermédia
(3) Posição 3 = nível mais baixo

◆ Pressione a tecla Up (Para cima) no teclado do braço em C.
A coluna de elevação se move para cima.

A coluna de elevação pode ser baixada para a posição 3.

1 Pressione a tecla Down (Para baixo) no teclado do braço em C.
A coluna de elevação se move, então, para a posição intermédia (2) e para
automaticamente nesse ponto.

2 Pressione a tecla Down (Para baixo) novamente no teclado do braço em C.
A coluna de elevação é abaixada ainda mais.
Um sinal sonoro é emitido.

 Verifique se não há nada na área de perigo (sob o braço em C ou estrutura de
deslocamento) ao baixar o braço em C, pois há risco de esmagamento!

Se não for possível mover a coluna de elevação, isso indica que o botão
EMERGENCY STOP (PARADA DE EMERGÊNCIA) está pressionado e deve ser
desbloqueado.

Elevar o braço em C

Baixar o braço em C

Falha no movimento de elevação

Descrição do sistema 3

Cios Select
Impressão nº ATSC-200.620.10.01.23

67



1 Vire o botão no sentido horário até que este salte.
2 Se a coluna de elevação deixar de poder ser deslocada em qualquer direção,

contate o Serviço de assistência técnica da Siemens Healthineers.

Mover o braço em C na horizontal
É possível mover o braço de suporte horizontalmente em até 20 cm.

1 Abra a alavanca do freio marcada em verde para movimento horizontal
girando-a até a posição (1).
O freio é liberado.

2 Desloque o braço de suporte até à posição desejada.
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3 Bloqueie a alavanca do freio ao colocá-la novamente na posição (2).
O freio é bloqueado.

Articular o braço em C
É possível mover o braço em C horizontalmente em ± 12° sobre a coluna de
elevação.

1 Abra a alavanca do freio marcada a laranja para articulação horizontal ao
colocá-la novamente na posição (1).
O freio é liberado.

2 Articule o braço em C para a posição pretendida.

3 Bloqueie a alavanca do freio ao colocá-la novamente na posição (2).
O freio é bloqueado.

Angular o braço em C
É possível mover o braço em C verticalmente em ± 190° sobre o suporte de
braço horizontal.
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1 Abra a alavanca do freio marcada a amarelo para angulação ao colocá-la
novamente na posição(1).
O freio é liberado.

2 Rode o braço em C.

3 Bloqueie a alavanca do freio ao colocá-la novamente na posição (2).
O freio é bloqueado.

Movimento orbital do braço em C
Iniciando na posição base (0°), você pode articular o braço em C até +90° ou
até -40° (130° no total).
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1 Abra a alavanca do freio marcada em azul para movimento orbital ao
colocá-la novamente na posição (1).
O freio é liberado.

2 Articule o braço em C para a posição orbital pretendida.

3 Bloqueie a alavanca do freio ao colocá-la novamente na posição (2).
O freio é bloqueado.

Operar o interruptor manual
O interruptor manual é utilizado para controlar remotamente o acionamento
da radiação e o armazenamento de imagens.
O interruptor manual pode ser inserido no suporte fornecido do sistema do
braço em C.

(1) Tecla de acionamento da radiação
(2) Tecla de armazenamento de imagens

Acionamento da radiação
O interruptor manual é utilizado para acionar a radiação em um modo de
funcionamento pré-selecionado.
◆ Pressione a tecla de acionamento da radiação amarela no interruptor

manual e mantenha-o pressionado enquanto a radiação é liberada.
A radiação é acionada para o respectivo modo de funcionamento
selecionado e para as exposições em cassete.
Os parâmetros atuais de radiação são exibidos nos teclados.
A imagem gerada automaticamente é exibida no monitor esquerdo, a menos
que a função Hold reference (Congelar referência) esteja ativa.

3.2.3
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Armazenamento de imagens

◆ Pressione esta tecla no interruptor manual.
A imagem atualmente criada e visualizada é salva.

◆ Pressione esta tecla no interruptor manual.
Manter a tecla pressionada por < 2 segundos: Salva a última imagem
gravada (LIH).
Manter a tecla pressionada por > 2 segundos: Salva a última cena gravada
(LSH).

 As imagens são armazenadas na base de dados local. As imagens são
transferidas do monitor esquerdo para o monitor direito, a menos que a função
Hold reference (Congelar referência) esteja ativa.

Armazenamento
Quando o interruptor manual não está sendo usado, ele pode ser mantido em
um dos suportes em qualquer um dos lados do sistema do braço em C.

Operar o pedal
O pedal é usado, por exemplo, se for necessário ter as mãos livres durante a
exposição.

 O interruptor de pé é adequado também para aplicações em que fluidos
podem atingir o chão.

 Para o funcionamento do pedal multifuncional sem fios (opcional), consulte
( Página 266 Pedal multifuncional sem fios).

Acionamento da radiação
Na configuração padrão, os pedais estão alocados da seguinte forma:
• O pedal direito é sempre utilizado para ativar a Fluoroscopy (Fluoro

(Fluoroscopia)).
• O pedal esquerdo é utilizado para ativar o modo de funcionamento pré-

-selecionado.
Exceção: Se o modo de funcionamento Fluoroscopy (Fluoro (Fluoroscopia))
for pré-selecionado, o pedal esquerdo é alocado para o modo de
funcionamento Single image (Imagem única).

Durante a radiação

Após a radiação

3.2.4
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 A funcionalidade esquerda/direita dos dois pedais pode ser invertida pelo
Serviço de assistência técnica da Siemens Healthineers a pedido.

Alocação do pedal:
A alocação atual do pedal é exibida na tela esquerda do carro do monitor.

Se o interruptor de pé estiver com defeito ou não estiver conectado, o símbolo
para o interruptor manual é exibido.

◆ Mantenha o pedal esquerdo ou direito pressionado durante o acionamento
da radiação.
Os parâmetros atuais de radiação são exibidos nas unidades de controle.

Armazenamento de imagens
Um dos pedais pode ser configurado com a função “Save” (Salvar) pelo Serviço
de assistência técnica da Siemens Healthineers.
Neste caso, na configuração padrão, os pedais estão alocados da seguinte
forma:
• O pedal direito é utilizado para ativar o modo de funcionamento pré-

-selecionado.
• O pedal esquerdo é utilizado para ativar o armazenamento de imagem.

◆ Pressione o pedal “Save” (Salvar) no interruptor de pé.
A imagem atualmente criada e visualizada é salva no banco de dados local.

◆ Pressione o pedal “Save” (Salvar) no interruptor de pé.
Manter o pedal pressionado por < 2 segundos: salva a última imagem
gravada (LIH).
Manter o pedal pressionado por > 2 segundos: salva a última cena gravada
(LSH).

 As imagens são armazenadas na base de dados local. As imagens são
transferidas do monitor esquerdo para o monitor direito, a menos que a função
Hold reference (Congelar referência) esteja ativa.

Acionar a radiação

Salvar durante a radiação

Salvar após a radiação
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Desligar
Antes de desconectar o Cios Select da rede elétrica, é necessário encerrá-lo.
Durante o procedimento de encerramento, o sistema de imagem é encerrado
antes do sistema ser desligado.
O procedimento de encerramento do sistema de imagem está concluído
quando o indicador do modo de espera no monitor esquerdo desaparece.

 CUIDADO

Perda de dados da imagem.
Risco de exposição à radiação desnecessária!
◆ Não desligue o sistema enquanto a radiação está sendo liberada.

Se ainda precisar do carro do monitor (para o pós-processamento), pode
desconectar o sistema do braço em C enquanto estiver ligado. Neste caso,
apenas o sistema do braço em C é encerrado.

Desligar o sistema completamente

1 Feche o paciente atual com o botão correspondente no painel de controle.
2 Se você acabou de iniciar uma impressão, espere até que ela seja finalizada.
3 Certifique-se de que os dados não foram gravados no CD/DVD.

Se necessário, aguarde pelo processo completo de gravação do CD/DVD.
4 Se tiver um disco no CD/DVD, retire-o da unidade.

 Os trabalhos de exportação de rede aberta são retidos durante o encerramento
e continuados quando o sistema é ligado novamente. Os trabalhos de
armazenamento para dispositivos removíveis, bem como os trabalhos de
impressão, são paradas e excluídas.

◆ Pressione o botão OFF (DESLIGAR) na unidade.
O sistema de braço em C é imediatamente desligado.
O sistema de imagem desliga após o computador ser encerrado.

Desconectar o Cios Select da fonte de alimentação
Observe que após a conclusão de um exame, o Cios Select deve ser desligado
corretamente antes de ser desconectado da fonte de alimentação.
1 Desligue o Cios Select e aguarde o encerramento.
2 Desconecte o plugue de alimentação do carrinho do monitor da tomada.

Quando o plugue de alimentação é puxado, a fonte de alimentação
ininterrupta (UPS) muda para o modo bateria (LED amarelo acende).

3.2.5

Terminar o processo ativo

Desligar
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 Puxe pelo plugue, não pelo cabo!

1 Vire a alavanca do plugue central no sistema do braço em C para a
esquerda para desbloqueá-lo.
Desconecte o conector.

2 Se fixada, desconecte a conexão da ligação equipotencial do sistema do
braço em C.

O interruptor de pedal é colocado no suporte fornecido para armazenamento e
transporte.

◆ Enrole o cabo do interruptor de pedal (1) no gancho fornecido e coloque o
interruptor de pedal no respectivo suporte (2).

 Ao prender o interruptor de pé, tenha cuidado para não dobrar o cabo.

Reativar o sistema
Se não for possível encerrar o sistema de aquisição de imagens corretamente
após pressionar o botão OFF (DESLIGAR) ou se o sistema de imagem deixar de
reagir à entrada de dados, é necessário reativar o sistema Cios Select da
seguinte forma:

1 Use um alfinete ou um objeto pontiagudo para acionar o botão RESET
(REDEFINIR) (1) no carro do monitor:
Todos os processos em execução são cancelados e o Cios Select é encerrado.

Liberar o cabo de conexão

Enrolar o cabo do interruptor de pé
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2 Ligue o Cios Select novamente e deixe-o inicializar completamente.
Agora, é possível continuar usando o Cios Select ou encerrá-lo.

 Se, apesar de reiniciá-lo, o Cios Select não ficar completamente operacional,
informe ao Serviço de assistência técnica da Siemens Healthineers.

Transportar o sistema do braço em C
O sistema do braço em C está equipado com 4 rodas para uma movimentação
fácil em qualquer direção. O sistema do braço em C pode ser bloqueado com a
alavanca de direção/freio.
Quando transportar o sistema do braço em C e o carrinho do monitor na
posição de transporte, a inclinação do chão não deve ultrapassar 10°.

Preparar o braço em C
Antes do transporte, o sistema do braço em C deve ser ajustado para a posição
de transporte.
1 Libere todos os freios do braço em C.
2 Coloque o braço em C na posição de transporte mostrada no desenho.

• Angulação 0°
• Posição orbital 0°

3 Mova a coluna de elevação para a posição mais baixa.
4 Desloque o braço de suporte horizontal completamente para trás.

3.2.6
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 Evite transportar o sistema do braço em C em superfícies com um ângulo > 5°
ou poderá escapar ou cair.

Operação e direcionamento do sistema de braço em C
Com a alavanca de direção, controle os freios das rodas do braço em C e
mova-o na direção solicitada.
A alavanca de direção pode ser bloqueada em três posições diferentes. Uma é
para o movimento em frente, as restantes para o movimento transversal para
a direita ou esquerda.

 CUIDADO

Peso do dispositivo.
Risco de esmagamento!
◆ A frenagem rápida pode ser impactada pelo peso do dispositivo. Preste

atenção à sua velocidade e ao revestimento e inclinação do pavimento,
bem como às áreas irregulares.

1 Puxe a alavanca para cima.

Agora é possível fazer a operação do sistema de braço em C.
2 Vire a alavanca de direção na direção desejada.
3 Desloque o sistema de braço em C manualmente.

Você tem as seguintes opções para direcionar o sistema do braço em C:
• Movimento para frente/giro no mesmo lugar

O freio é liberado e a alavanca de direção aponta para cima.
Agora o sistema do braço em C pode ser direcionado para a frente ou girar
sem sair do lugar.

• Movimento diagonal
O freio é liberado e a alavanca de direção se inclina parcialmente para a
esquerda ou a direita.
Agora o sistema do braço em C pode ser direcionado para as diagonais.
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• Movimento direto para a esquerda ou a direita
O freio é liberado e a alavanca de direção vira totalmente para a
esquerda ou a direita.
Agora o sistema do braço em C pode ser direcionado diretamente para a
esquerda ou para a direita.

 Evite transportar o sistema do braço em C em superfícies com um ângulo > 5°
ou poderá escapar ou cair.

Frear o sistema do braço em C
Para frear o sistema de braço em C com segurança, especialmente em
superfícies inclinadas ou irregulares, proceda da seguinte forma:
◆ Mantenha o pedal pressionado em ambos os lados do sistema.

O pedal pode ser pressionado em ambas as direções.
Os freios do sistema do braço em C estão agora bloqueados. No entanto,
mesmo com o freio acionado, ainda é possível haver movimentos no braço
em C.

Defletores de cabos
Quaisquer cabos estendidos no chão podem inibir a possibilidade de manobra
da unidade e devem ser afastados pelos deflectores do cabo. A deslocação da
unidade não está obstruída.

 Quando transportar o sistema do braço em C, certifique-se de que não existem
obstruções no chão.

Transportar o carrinho do monitor

Preparar o carrinho do monitor
Antes do transporte, o cabo de conexão do carrinho do monitor deve ser
colocado nas alças do carrinho do monitor.

3.2.7
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 AVISO

Efeito de tombamento aumentado!
Risco de esmagamento!
◆ Devem ser instalados somente produtos/componentes aprovados pela

Siemens Healthineers.

◆ Pendure os cabos enrolados nas alças do carrinho do monitor.

 Evite transportar o carrinho do monitor em superfícies inclinadas com um
ângulo maior que > 5° ou ele pode escorregar ou cair.

Deslocar o carrinho do monitor

◆ Solte o freio nas rodas do carrinho do monitor (ver seta) para iniciar o
deslocamento.

 Sempre que o carrinho do monitor for deslocado, preste atenção para que não
colida, por exemplo, com os cateteres ou tubos de anestesia.
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Bloquear o carro do monitor

◆ Para travar o carrinho do monitor, pressione o freio (veja a seta) nas rodas
(exceto a roda traseira direita) com o pé até que ele pare/encaixe.

 CUIDADO

Falha no freio.
Risco de esmagamento!
◆ Antes de iniciar o exame, efetue a verificação diária quanto à

operação e segurança do sistema.

◆ Pressione o freio na roda traseira direita com o pé até que ele pare/encaixe.
Isso bloqueia a roda traseira direita em uma posição fixa ao mover o
carrinho do monitor e, assim, define o sentido do movimento.
O carrinho do monitor pode então ser empurrado na direção definida da
roda traseira direita.

Posição de estacionamento do carro do monitor

 CUIDADO

A força de frenagem não é suficiente.
Risco de esmagamento!
◆ Em inclinações, gire o carro com o freio de pé para baixo e ative os

freios quando parar.

Em superfícies inclinadas com um ângulo > 5°:
1 Certifique-se de que os freios estejam travados.
2 Certifique-se de que a frente do monitor esteja virada para a direção da

inclinação.

Definir a direção do carrinho do
monitor
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Situações de emergência

 Mantenha uma unidade de substituição pronto para aplicações críticas em
caso de emergência.
Consulte ( Página 25 Falha do sistema)

Função do interruptor Emergency Stop (Parada de
emergência)
Um botão vermelho EMERGENCY STOP (PARADA DE EMERGÊNCIA) está
localizado na frente da unidade.

O botão EMERGENCY STOP (PARADA DE EMERGÊNCIA) para os processos
seguintes imediatamente em uma situação de perigo:
• Movimentos motorizados do braço em C
• Radiação ativa

 Quando o botão EMERGENCY STOP (PARADA DE EMERGÊNCIA) é ativado
(pressionado), um símbolo vermelho de bloqueio pisca no botão de parada de
emergência ativo.

 Se o botão EMERGENCY STOP (PARADA DE EMERGÊNCIA) tiver sido
ativado (pressionado), a radiação e os freios ainda podem ser acionados
manualmente.

◆ Desbloqueie o botão EMERGENCY STOP (PARADA DE EMERGÊNCIA)
rodando-o para a direita somente quando a situação de perigo tiver sido
eliminada.

Anular os freios
Em caso de emergência (recuperação do paciente durante falha de energia),
o braço em C pode ser deslocado na direção desejada sem soltar os freios
quando é aplicada a força necessária.

3.3

3.3.1
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Comportamento em caso de uma falha de energia
No caso de falha de energia, a unidade será desligada. Para evitar a
perda de dados/imagens, é instalada no carrinho do monitor uma fonte de
alimentação ininterrupta (UPS – Uninterruptible Power Supply) que executa
um encerramento controlado do sistema de imagem. As imagens do último
exame serão salvas se a função de salvar automaticamente estiver ligada
(a função Auto save (Salvar automaticamente) deve estar ativada para
aplicações de intervenção).
Os itens mencionados abaixo não são salvos:
• Exames atuais incompletos na eventualidade de um desligamento ou queda

de energia inesperados.
• Posição do colimador
• Valores definidos de dose
• Orientação da imagem
• Zoom
Caso exista, a fonte de alimentação de emergência de um hospital será
acionada se a fonte de alimentação principal falhar. Contudo, isto ocorre
normalmente com interrupção e pode levar algum tempo.
O sistema pode ser reiniciado assim que a fonte de alimentação estiver
disponível ou a unidade de energia de emergência estiver funcionando.

Reiniciar
1 Pressione o botão ON (LIGAR) no sistema do braço em C para reiniciar o

sistema.
2 Aguarde até que a unidade seja reinicializada completamente.
3 Tenha atenção às mensagens de erro.

Quando o processo de inicialização estiver concluído (após
aproximadamente 2 minutos), o Cios Select estará novamente em total
funcionamento.

4 Selecione novamente o último paciente para poder continuar o tratamento.
5 Execute as configurações de procedimento, da dose e do colimador

necessárias para continuar a aplicação.
O posicionamento do braço em C permanece intacto quando o sistema é
desligado. Porém, verifique a posição atual e corrija, se necessário.

Reiniciar o Cios Select
O Cios Select deve ser reinicializado após a exibição de determinadas
mensagem de erro.
As configurações a seguir são redefinidas para os respectivos valores padrão
após uma reinicialização:
• Posição do colimador
• Dose definida

3.3.2

3.3.3
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• Orientação da imagem
• Zoom
1 Desligue o sistema pressionando o botão OFF (DESLIGAR) na unidade.
2 Aguarde até que o computador seja desligado.

3 Pressione o botão ON (LIGAR) na unidade principal para reiniciar a unidade.
4 Preste atenção às mensagens de erro exibidas.
5 Selecione novamente o último paciente para poder continuar o tratamento.
6 Execute as configurações de procedimento, da dose e do colimador

necessárias para continuar a aplicação.
O posicionamento do braço em C permanece intacto quando o sistema é
desligado. Porém, verifique a posição atual e corrija, se necessário.

 CUIDADO

Deixou de ser possível reiniciar o sistema de imagens.
O tratamento de pacientes não é mais possível!
◆ Reinicie o sistema, tal como apresentado no seguinte procedimento de

reinicialização.

Reiniciar através de redefinição
Se o computador não conseguir encerrar ou deixar de responder às entradas,
pode ser necessário reinicializar o sistema.
As informações a seguir serão perdidas durante uma reinicialização:
• Posição do colimador
• Dose definida
• Orientação da imagem
• Zoom

Redefinir
1 Use um alfinete ou um objeto pontiagudo para acionar o botão Reset

(Redefinir) no carrinho do monitor (o sistema não é reinicializado
automaticamente depois disso).

3.3.4
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2 Depois do sistema ser desligado, pressione o botão ON (LIGAR) (1) para ligar
a unidade.
Aguarde até que o sistema seja reinicializado.

3 Selecione novamente o último paciente para poder continuar o tratamento.
4 Execute as configurações de procedimento, da dose e do colimador

necessárias para continuar a aplicação.
O posicionamento do braço em C permanece intacto quando o sistema é
desligado. Porém, verifique a posição atual e corrija, se necessário.

Procedimento de ressuscitação cardiopulmonar (CPR)
Se for necessário realizar o procedimento de ressuscitação cardiopulmonar
(CPR), o Cios Select deve ser removido da mesa de tratamento para assegurar
o livre acesso ao paciente.
1 Mova o braço em C para uma posição a partir da qual seja possível removê-

-lo da mesa sem causar colisões.
2 Libere os freios e mova o braço em C para a posição pretendida através

de acionamento por motor ou manual. Volte a aplicar os freios para evitar
movimentos indesejados do braço em C.

3 Em seguida, libere a alavanca do freio e mova o Cios Select para fora da
área de tratamento.

4 Ao mesmo tempo, tenha cuidado com os cabos conectados ao carro do
monitor e ao interruptor de pé.

5 Se necessário, libere o freio do carrinho do monitor e remova-o da área de
tratamento.

3.3.5
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Informações de segurança

Antes do exame

Configurações do exame
Antes de iniciar a cirurgia, certifique-se que todos os parâmetros definidos,
assim como as definições do exame em todos os modos de funcionamento,
estejam corretos.

Avisos sonoros
Os avisos sonoros por meio dos alto-falantes indicam possíveis perigos, tais
como perigos de esmagamento, extensa liberação de radiação e alta taxa de
dose.

 CUIDADO

Fica aquém da distância de segurança.
Risco de esmagamento!
◆ Verifique os alto-falantes quanto ao seu funcionamento correto. Um

sinal sonoro deverá ser emitido ao inicializar o sistema.

Falha do software

 CUIDADO

Falha de software.
Já não é possível trabalhar com o sistema de imagem.
◆ Reinicie o sistema.

Capacidade de armazenamento
O espaço de uso do disco rígido é exibido na barra de status no monitor
esquerdo. É exibido um sinal de aviso antes da capacidade total do disco rígido
ser alcançada.

Ícone Breve descrição

Espaço disponível em disco: ≤ 100%

Espaço disponível em disco: ≤ 75%

Espaço disponível em disco: ≤ 50%

Espaço disponível em disco: ≤ 25%

4.1

4.1.1
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Ícone Breve descrição

Espaço disponível em disco: < 12,5%
Este ícone indica que o espaço disponível em disco atingiu um
nível crítico.

Espaço disponível em disco: = 0
Este ícone indica que não há espaço em disco disponível.

 Certifique-se de que exista capacidade de armazenamento suficiente antes de
iniciar o exame. Além disso, observe as mensagens relevantes do sistema.

Imagens de referência de exames anteriores

 CUIDADO

Risco de que a conexão à rede não esteja disponível continuamente.
Imagens de referência não disponíveis durante a intervenção.
◆ Antes de iniciar a intervenção, o usuário deverá carregar as imagens

necessárias a partir do arquivo de rede.

Durante o exame
 CUIDADO

Movimento do braço em C durante a cirurgia.
Risco de ferimentos!
◆ Devido à manobrabilidade do braço em C, são possíveis colisões com

outros dispositivos cirúrgicos se o dispositivo não for usado da forma
prevista e de acordo com as instruções presentes neste manual.

 AVISO

Instrumentos caindo na folga entre a unidade de controle e seu
compartimento.
Risco de curtos-circuitos, choque elétrico e/ou incêndio!
◆ Certifique-se de que nenhum instrumento, material condutor ou fluido

penetra nas aberturas/juntas entre a unidade de controle e seu
compartimento.

Posição do paciente
Antes de acionar a radiação, é necessário verificar se o paciente está
corretamente posicionado.

4.1.2
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Orientação da imagem
Assegure-se da orientação correta da imagem (precisão lateral) no monitor
e/ou na cópia impressa.

Conformidade de dados
A orientação correta da imagem e os dados do paciente devem ser verificados
antes do armazenamento.
Verifique os dados do paciente antes de terminar um exame e iniciar o trabalho
no paciente seguinte.
É preciso anular a seleção do paciente registrado no final do exame
( Página 122 Como finalizar o exame).

Preparar o sistema
 CUIDADO

Falha no freio.
Perigo de esmagamento de movimentos automáticos!
◆ Antes de iniciar o exame, efetue a verificação diária quanto à operação

e segurança do sistema.

Remover/inserir a grade contra radiação difusa
Remover a grade contra radiação difusa reduz a dose de radiação (bem como
a qualidade da imagem), por exemplo, em um exame pediátrico.

 CUIDADO

Substituição da grade.
Risco de esmagamento entre as peças do compartimento do
intensificador de imagens.
◆ Observe as zonas/localizações perigosas entre as peças do

compartimento do intensificador de imagens.

4.2

4.2.1
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 CUIDADO

Status incorreto da grade: inserida, removida.
Radiação inadequada para resultados de imagem em exposição à
radiação desnecessária!
◆ Selecione a aplicação de acordo com seu procedimento clínico.
◆ Certifique-se de que o status da grade atual cumpre seus requisitos de

imagem. O sistema de imagem indica se a grade foi ou não removida ou
removida.

◆ Se necessário, insira a grade manualmente ou remova-a da bandeja.

Remover a grade contra radiação difusa

1 Solte o parafuso de cabeça estriada na parte de baixo da grade
antidispersão do I.I. até que você possa retirar a grade antidispersão.

2 Com cuidado, puxe para fora a grade antidispersão do seu suporte.
3 Coloque a grade contra radiação difusa em um local seguro.
4 Verifique se o ícone de "grade antidispersão inserida" tem uma linha

atravessada.
Este indicador aparece no monitor esquerdo.
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Inserir a grade contra radiação difusa
Logo depois da conclusão do exame pediátrico, é preciso recolocar a grade
antidispersão para assegurar uma boa qualidade de imagem durante os
exames normais.
1 Instale a grade antidispersão na ordem inversa de sua remoção: Empurre a

grade antidispersão e aperte o parafuso dentado.
2 Verifique se o ícone de "grade antidispersão inserida" não tem uma linha

atravessada.
Este indicador aparece no monitor esquerdo.

Proteção contra contaminação e penetração de líquidos
Caso seja esperada uma grande quantidade de fluido durante um exame,
existe o risco de penetração de fluidos no sistema. Recomenda-se que cubra as
áreas relevantes adequadamente.
Para protegê-lo contra contaminação, o braço em C pode ser coberto
completa ou parcialmente com uma cobertura esterilizada descartável.
( Página 271 Cobertura estéril no intensificador de imagens, tanque único e
braço em C)

Posicionar o braço em C

Usar o localizador de luz de laser
Dependendo da configuração de seu Cios Select, você pode usar o localizador
de luz laser integrado como um auxiliar de posicionamento.

◆ Pressione esta tecla no teclado do braço em C.
O localizador de luz de laser é ligado.
Os cursores são exibidos no monitor esquerdo desde que o localizador de luz
laser esteja ligado.

◆ Prima novamente esta tecla.
O localizador de luz laser ativado é desligado automaticamente após 5
minutos.

4.2.2

4.2.3

Ligar

Desligar
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Alinhar o braço em C

 CUIDADO

Colisão com outros sistemas.
Risco de ferimentos!
◆ Devido à manobrabilidade do braço em C, são possíveis colisões com

outros sistemas se o dispositivo não for usado da forma prevista e de
acordo com as instruções presentes neste manual.

1 Alinhe o sistema do braço em C com a mesa e o paciente.
2 Libere o freio relevante e mova o braço em C para a posição de exposição

necessária.
( Página 64 Mover o braço em C)

3 Bloqueie novamente todos os freios.

Desbloquear/bloquear o acionamento de radiação
O sistema possui uma opção de bloqueio do acionamento da radiação
para impedir o acionamento não intencional de radiação, por exemplo, ao
pressionar acidentalmente o interruptor de pedal.
É possível proteger opcionalmente o bloqueio de radiação com uma senha
para que somente pessoas autorizadas possam definir os parâmetros de
exposição e acionar a radiação.

 Você pode definir e alterar a senha para bloquear o acionamento da radiação
na configuração ( Página 199 Senha para acionamento da radiação).

Desbloquear o acionamento da radiação
1 Pressione esta tecla no teclado do carrinho do monitor.

A caixa de diálogo a seguir é exibida para permitir o acionamento da
radiação no caso de bloqueio da radiação sem proteção por senha:

2 Clique em Unlock (Desbloquear) para habilitar o acionamento da radiação.

4.2.4
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– ou –
Clique em Keep locked (Manter bloqueado) para cancelar a caixa de diálogo
e continuar para bloquear o acionamento da radiação.
Para bloqueio de radiação com proteção por senha, a caixa de diálogo de
entrada de senha é exibida:

3 Insira a senha correta (predefinição: 0000).

 Se você digitar sua senha incorretamente, é possível excluir sua entrada com o
botão Delete (Excluir).

Bloquear acionamento de radiação
1 Pressione este botão no teclado do carrinho do monitor.

A caixa de diálogo a seguir é exibida para bloquear o acionamento da
radiação no caso de bloqueio da radiação sem proteção por senha:

2 Clique em Locked (Bloqueado) para bloquear o acionamento da radiação.
– ou –
Clique em Keep unlocked (Manter desbloqueado) para cancelar a caixa de
diálogo e continuar para habilitar o acionamento da radiação.
Para bloqueio de radiação com proteção por senha, a caixa de diálogo de
entrada de senha é exibida:
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3 Insira a senha correta (predefinição: 0000).

Selecionar o aplicativo
Os aplicativos contêm conjuntos individuais de configurações de exames
ajustados às várias áreas de aplicação médica (tais como General, Breast,
Ortho (Geral, Peito, Orto)).
Estes aplicativos disponíveis estão divididos em grupos de aplicativos, por
exemplo, de acordo com os requisitos específicos do hospital.

 CUIDADO

A orientação da imagem é redefinida.
Risco de uma decisão incorreta durante a cirurgia!
◆ Esteja ciente de que a orientação da imagem é reposta ao alterar o

grupo de aplicativos ou o aplicativo. Todas as configurações anteriores
são perdidas.

Carrinho de monitor
1 Pressione esta tecla no teclado do carrinho do monitor.

A caixa de diálogo Application Selection (Seleção do aplicativo) aparece no
monitor esquerdo.

2 Clique no aplicativo e no grupo do aplicativo desejados na lista de seleção
relevante.

3 Confirme com OK.
Os parâmetros de exposição incluindo o modo de funcionamento estão
predefinidos de acordo com o aplicativo selecionado.

Braço em C
Você pode escolher entre quatro aplicações padrão default no teclado do
braço em C.

4.2.5
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◆ Pressione a tecla do aplicativo desejado.
O LED da tecla afetada acende.
O aplicativo selecionado é exibido no monitor esquerdo.

Registro do paciente
Antes de poder examinar um paciente com o seu sistema, é preciso registrar o
paciente.
Registrar significa que você insere em seu sistema todas as informações
relacionadas com o paciente necessárias para um exame.

 CUIDADO

Risco de equívocos com os pacientes.
Está sendo tratado o paciente errado.
◆ O usuário deve assegurar que está sendo tratado o paciente correto

antes do mesmo ser registrado no sistema.

 CUIDADO

A ID do paciente já existe.
Interpretação incorreta de dados do paciente examinado se a seleção se
basear somente na ID do paciente.
◆ Utilize sempre uma identificação de quatro formas [nome do paciente,

sexo, data de nascimento, ID do paciente].
◆ Evite misturar dados do paciente usando a identificação de quatro

formas. Selecionar os dados do paciente com base somente na ID
do paciente é insuficiente. Certifique-se de que sejam exibidos os
parâmetros adequados na Worklist (Lista de trabalho) e na Patient
list (Lista de pacientes).

Dependendo da forma como os registros são organizados em seu hospital
e quanto tempo tem para o registro, é possível escolher entre diferentes
procedimentos de registro de pacientes.
• Registro de emergência

Se um doente for admitido em um estado crítico e tiver de ser assistido
e examinado imediatamente, chame o registro de emergência. O paciente
é registrado com dados provisórios como um paciente de emergência. Isto
reduzirá ao mínimo o tempo despendido antes de iniciar o exame.

• Registro para o exame
Porém, se pretender registrar um paciente para efetuar um exame, deverá
começar por introduzir os dados do paciente ou chamá-lo a partir do banco
de dados e, então, proceder ao exame.

4.3
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• Pré-registro
Você poderá efetuar o pré-registro de um paciente sempre que pretender
preparar o sistema para efetuar o exame mais tarde.
Por exemplo, pode introduzir de manhã os dados de todos os pacientes a
serem examinados durante o dia. Quando pretender começar um exame,
chame simplesmente estes dados e, se for necessário, edite-os. Desta forma,
poupa tempo durante o exame.

• Consulta ao HIS/RIS
Se o seu sistema estiver conectado a um sistema HIS/RIS (sistema de
informação de hospital e radiologia), o paciente pode ser registrado para
o exame por meio de um desses sistemas.

 CUIDADO

Configuração de HIS/RIS não harmonizada.
Comunicação impossível.
◆ Com o HIS/RIS não use a configuração "Only Patient ID" (Somente

ID do paciente) devido ao paciente estar identificado no sistema de
imagem com base em quatro informações (nome do paciente, ID, sexo,
data de nascimento).

 O registro de paciente também é possível no carro do monitor quando o
sistema do braço em C se encontra desconectado.

Registro de emergência
Um registro de emergência é efetuado se um paciente tiver de ser examinado
e tratado imediatamente, sem perda de tempo ao introduzir os dados do
paciente.

Registro de emergência no carro do monitor
O registro de emergência pode ser realizado no teclado a qualquer momento,
independentemente da etapa de processamento em que você se encontra.

◆ Pressione este botão (> 2 s).
O paciente está registrado como um paciente de emergência.
Agora é possível iniciar o exame.

Quando estiver editando dados do paciente, a janela Data Entry Dialog (Caixa
de diálogo de entrada de dados) é exibida no monitor. É possível iniciar um
registro de emergência nessa janela com um clique do mouse.
◆ Clique neste botão na janela Data Entry Dialog (Caixa de diálogo de entrada

de dados).
O paciente está registrado como um paciente de emergência.

4.3.1

Teclado

Caixa de diálogo de inserção de dados
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A janela de diálogo no monitor fecha.

Se você realizar um registro de emergência enquanto outro paciente é
registrado, será exibida uma caixa de diálogo correspondente.
1 Selecione as opções desejadas para concluir o exame.

( Página 122 Como finalizar o exame)
2 Clique em OK para fechar o paciente registrado no momento.

Registro de emergência com o interruptor de mão ou interruptor de pé
Fora de um exame em execução, é possível realizar um registro de emergência
ativando o interruptor de mão ou de pé.
1 Certifique-se de que não esteja registrado um paciente para um exame.
2 No interruptor manual, pressione o botão de liberação de radiação uma vez.

– ou –

No pedal, pressione o pedal de liberação de radiação uma vez.
O paciente está registrado como um paciente de emergência.

Dados provisórios do paciente
Durante o registro de emergência, os dados de paciente em falta são
complementados automaticamente. Um paciente de emergência é registrado
com os seguintes dados:

Tipo de dados Entrada

Last name (Sobrenome) Emergency

First name (Nome) Emergency se a ID do paciente já
tiver sido inserida
número sequencial se a ID do paci-
ente já tiver sido inserida

Date of birth (Data de nascimento) Data de hoje

Sex (Sexo) Unknown (Desconhecido)

Patient ID (ID do paciente) E_número sequencial

 Certifique-se de que corrige os dados provisórios do paciente quando tiver
oportunidade ( Página 137 Corrigir dados).

Outro paciente registrado
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Registrar um novo paciente
Se um paciente nunca tiver sido examinado no hospital ou consultório
anteriormente, nenhum dado deste paciente será armazenado no sistema. Por
esta razão, todos os dados necessários deste paciente devem ser introduzidos
antes de um exame.

Abrir o registro do paciente
Use o teclado no carro do monitor para abrir o registro de pacientes.
◆ Pressione esta tecla (< 2 s)

A janela Data Entry Dialog (Caixa de diálogo de entrada de dados) abre no
monitor esquerdo.

Janela Data Entry Dialog (Caixa de diálogo de entrada de dados)
Os campos obrigatórios para o registro e pré-registro estão realçados em
negrito. Os campos que são exibidos e os que são obrigatórios podem ser
configurados ( Página 188 Registro do paciente).

Name (Nome), Patient ID (ID do paciente), Age (Idade) e Sex (Sexo) do paciente
são sempre campos de entrada obrigatórios. Estes dados identificam um único
paciente em seus bancos de dados.
Observações especiais:
• Patient ID (ID do paciente)

Você pode gerar uma ID única do paciente desde que não tenham sido
definidas regras internas para o formato.

4.3.2

Área PATIENT (PACIENTE)
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• Date of Birth (Data de nascimento)
Devem ser inseridos quatro dígitos para o ano de nascimento. Se a data de
nascimento for desconhecida, a idade do paciente é usada para calcular
uma data de nascimento a partir da data do próprio dia.

• Age (Idade)
Se a data de nascimento tiver sido inserida, a idade do paciente é calculada
a partir da data do próprio dia e inserida.

Nesta área, os dados do sistema HIS/RIS (opcional), se ligado, são introduzidos
automaticamente. Os dados são usados especialmente para identificar
unicamente o caso criado para o exame.

Esta área contém informações relativas às instalações de exame e ao pessoal.
As informações podem ser úteis se as imagens do exame forem transmitidas
para uma organização diferente para efeitos de relatório.
Observações especiais:
• Institution name (Nome da instituição)

O nome da instituição inserido aqui durante a configuração como o padrão.

Esta área mostra os aplicativos disponíveis para seleção, divididos em
diferentes grupos de aplicativos.

Esta área está disponível apenas se a opção HIPAA estiver licenciada. Se a sua
conta de utilizador pertencer a diversos grupos, pode selecionar o grupo, ao
qual o paciente deverá pertencer.

 São apenas visualizados grupos, aos quais a sua conta de usuário pertence.

Inserção de dados
O cursor encontra-se no campo de entrada do nome do paciente.

1 Insira o texto e os números utilizando o teclado.

2 Use o mouse para selecionar entradas a partir da lista de seleção.

 Você pode gerenciar o conteúdo de determinadas listas de seleção (caixas
suspensas) da seguinte maneira:
• Para adicionar uma entrada à lista, marque o texto inserido no campo de

texto e pressione Shift ou Ctrl + ↑ (seta para cima) no teclado.
• Para remover uma entrada da lista, selecione-a (o texto está marcado no

campo de texto) e pressione Shift ou Ctrl + ↓ (seta para baixo) no teclado.

Área STUDY (CASO)

Área INSTITUTION (INSTITUIÇÃO)

Área Application (Aplicação)

Área GROUPS (GRUPOS)

Efetuar entradas
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◆ Utilize a tecla Tab (pressione a tecla Shift para ir para trás) ou clique no
mouse para mudar para o campo necessário.

◆ Clique no ícone na janela Data Entry Dialog (Caixa de diálogo de entrada de
dados).
É gerada uma nova ID do paciente baseada na data e hora atuais.

1 No teclado, pressione a tecla de seta do campo de texto para mover o cursor
caractere a caractere.

2 Pressione esta tecla para excluir o caractere na parte dianteira do cursor.
– ou –

Marque os caracteres incorretos com as teclas de seta enquanto mantém a
tecla Shift pressionada e substitua com o teclado.

1 Marque a entrada a ser excluída.

2 Pressione esta tecla.

Concluir o registro
Assim que tiver concluído o mínimo dos campos obrigatórios, na janela Data
Entry Dialog (Caixa de diálogo de entrada de dados), você pode registrar o
paciente para garantir que o este é pré-registrado para exames posteriores.

◆ Pressione esta tecla.
– ou –

Clique neste botão na janela Data Entry Dialog (Caixa de diálogo de entrada
de dados).
A janela Data Entry Dialog (Caixa de diálogo de entrada de dados) fecha.
Você pode iniciar agora o exame.

Durante o pré-registro, o paciente e os dados introduzidos são armazenados
localmente. Pode então aceder novamente aos dados do paciente quando
iniciar o exame.
( Página 103 Registrar pacientes a partir da lista de trabalho)

Alterar campos

Gera um ID do paciente

Corrigir a entrada

Excluir uma entrada

Examinar o paciente

Pré-registrar pacientes
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◆ Clique neste botão na janela Data Entry Dialog (Caixa de diálogo de entrada
de dados).
O paciente é incluído na Worklist (Lista de trabalho).
A janela Data Entry Dialog (Caixa de diálogo de entrada de dados) fecha.

 Você pode interromper o registro atual e fechar a janela Data Entry Dialog
(Caixa de diálogo de entrada de dados) clicando no botão Cancel (Cancelar)
na janela da caixa de diálogo.

Registrar pacientes anteriores
Um paciente que já foi examinado no seu hospital ou consultório constitui um
paciente conhecido para seu sistema.
Para o registro do paciente atual, é possível aplicar as informações salvas na
janela Data Entry Dialog (Caixa de diálogo de entrada de dados).

Abrir a lista de pacientes
Use o teclado no carro do monitor para abrir a Patient list (Lista de pacientes).
◆ Pressione esta tecla.

A Patient list (Lista de pacientes) abre no monitor esquerdo.

Se o paciente que desejar não for exibido, poderá estar ligado um filtro do
banco de dados ou o paciente terá sido excluído.
1 Defina os critérios de filtragem corretamente ou desabilite o filtro. Consulte

( Página 135 Filtrar dados)
2 Se necessário, importe os dados do paciente a partir do arquivo. Consulte

( Página 140 Importar dados)

Verificar/corrigir dados do paciente

1 Use as teclas de seta ou o mouse para selecionar o paciente desejado.

4.3.3

Paciente não encontrado

Abrir dados
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2 Pressione este botão.
A Manage Tool (Ferramenta de gerenciamento) é exibida no monitor
esquerdo.

3 Clique sobre este botão no cartão de subtarefas Patient (Paciente).
– ou –
Clique duas vezes no paciente com o mouse.
Os dados do paciente selecionado são transferidos para a janela Data Entry
Dialog (Caixa de diálogo de entrada de dados).

1 Verifique se as informações na janela Data Entry Dialog (Diálogo de entrada
de dados) estão corretas e adicione os dados ausentes ( Página 99 Inserção
de dados).

2 Clique neste botão na janela Data Entry Dialog (Caixa de diálogo de entrada
de dados).
A janela Data Entry Dialog (Caixa de diálogo de entrada de dados) fecha.
A Patient list (Lista de pacientes) é atualizada com base nas alterações.

Se tiver selecionado o paciente errado:

◆ Pressione esta tecla.
– ou –

Clique neste botão na janela Data Entry Dialog (Caixa de diálogo de entrada
de dados).
Todas as alterações na janela Data Entry Dialog (Caixa de diálogo de
entrada de dados) são excluídas.
A Patient list (Lista de pacientes) é exibida novamente.

Concluir o registro

◆ Pressione esta tecla.

Editar dados

Paciente incorreto

Examinar o paciente
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– ou –
Clique neste botão na janela Data Entry Dialog (Caixa de diálogo de entrada
de dados).
A janela Data Entry Dialog (Caixa de diálogo de entrada de dados) fecha.
Você pode iniciar agora o exame.

◆ Clique no botão na tela.
O paciente é incluído na Worklist (Lista de trabalho).
A janela Data Entry Dialog (Caixa de diálogo de entrada de dados) fecha.

Continuar um caso iniciado
Caso tenha cancelado um caso com Close (Fechar), pode continuar com o
mesmo posteriormente. Basta selecionar o estudo, carregar os dados na janela
Data Entry Dialog (Caixa de diálogo de entrada de dados) e, em seguida,
iniciar o exame. Todas as imagens recentemente criadas são anexadas ao caso
existente como uma nova série. Observe que isto é somente possível caso já
tenha adquirido imagens no caso iniciado. Um caso vazio não pode ser usado
para registro.
1 Abra a Patient list (Lista de pacientes).
2 Selecione o caso correspondente.
3 Transfira os dados para a janela Data Entry Dialog (Caixa de diálogo de

entrada de dados).
4 Registre o paciente para o exame.

Você pode continuar seu caso.

Registrar pacientes a partir da lista de trabalho
A Worklist (Lista de trabalho) contém pacientes que foram pré-registrados
manualmente em seu sistema e automaticamente por meio da conexão HIS/
RIS.

Atualizar a lista de trabalho
A Worklist (Lista de trabalho) é atualizada por meio do sistema HIS/RIS
em intervalos regulares e quando a Worklist (Lista de trabalho) é aberta.
Também é possível iniciar a atualização manualmente, por exemplo, quando
você deseja continuar trabalhando sem a conexão HIS/RIS.
◆ Pressione esta tecla no teclado do carrinho do monitor.

A Manage Tool (Ferramenta de gerenciamento) é exibida no monitor
esquerdo.

Pré-registrar pacientes

4.3.4
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◆ Clique neste ícone no cartão de subtarefas Patient (Paciente).
A Manage Tool (Ferramenta de gerenciamento) fecha.
A Worklist (Lista de trabalho) abre no monitor esquerdo e é atualizada com
os exames planejados para seu sistema.

Se se tratar de um paciente específico, você pode introduzir seu nome ou
solicitar ao HIS/RIS somente entradas especiais.
1 Clique neste ícone no cartão de subtarefas Patient (Paciente).

A janela Get Worklist Dialog (Diálogo de obtenção de lista de trabalho)
abre.

2 Introduza os dados que conhece como critérios de pesquisa.
Possíveis espaços reservados: * representa um ou mais caracteres
aleatórios, ? representa um caractere aleatório.
Modality (Modalidade): A modalidade planejada para o paciente
Not only today's worklist (Não só a lista de trabalho de hoje): Pesquisa por
todas as consultas agendadas.

3 Clique neste botão.
A Manage Tool (Ferramenta de gerenciamento) fecha.

Lista de trabalho completa

Filtrar a lista de trabalho
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A Worklist (Lista de trabalho) abre no monitor esquerdo e se atualiza. Além
dos pacientes pré-registrados manualmente, somente as entradas HIS/RIS
que atendem os critérios de pesquisa são exibidas.

Abrir a lista de trabalho
Você abre a Worklist (Lista de trabalho) a partir do teclado no carro do
monitor, a não ser que já esteja sendo exibida devido a uma atualização
manual.
◆ Pressione esta tecla.

A Worklist (Lista de trabalho) abre no monitor esquerdo.

Verificar/corrigir dados do paciente

1 Use as teclas de seta ou o mouse para selecionar o paciente desejado.

2 Pressione este botão no teclado do carrinho do monitor.
A Manage Tool (Ferramenta de gerenciamento) é exibida no monitor
esquerdo.

3 Clique sobre este botão no cartão de subtarefas Patient (Paciente).
– ou –
Clique duas vezes no paciente com o mouse.
Os dados do paciente selecionado são transferidos para a janela Data Entry
Dialog (Caixa de diálogo de entrada de dados).

1 Verifique se as informações na janela Data Entry Dialog (Diálogo de entrada
de dados) estão corretas e adicione os dados ausentes ( Página 99 Inserção
de dados).

Abrir dados

Editar dados
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2 Clique neste botão para confirmar a alteração.
A Worklist (Lista de trabalho) é exibida novamente.

 Por motivos de consistência de dados, algumas informações em entradas
HIS/RIS não podem ser alteradas, tais como os dados pessoais do paciente.

Se tiver selecionado o paciente errado:

◆ Pressione esta tecla.
Todas as alterações na janela Data Entry Dialog (Caixa de diálogo de
entrada de dados) são excluídas.
A Worklist (Lista de trabalho) é exibida novamente.

Concluir o registro
◆ Use as teclas de seta ou o mouse para selecionar o paciente desejado na

Worklist (Lista de trabalho), se necessário.

◆ Pressione esta tecla para examinar o paciente.
A Worklist (Lista de trabalho) fecha.
Você pode iniciar agora o exame.
– ou –
Clique duas vezes no paciente com o mouse.

Excluir uma entrada do paciente
Assim que o exame de um paciente na Worklist (Lista de trabalho) terminar, os
dados salvos do caso são movidos automaticamente para a Patient list (Lista
de pacientes).
Se um exame para um paciente for cancelado, você pode excluir manualmente
a entrada para que a Worklist (Lista de trabalho) se mantenha livre.
1 Use as teclas de seta ou o mouse para selecionar o paciente desejado na

Worklist (Lista de trabalho), se necessário.

2 Pressione esta tecla para remover o paciente em questão da Worklist (Lista
de trabalho).

Definir as configurações de exame
Os parâmetros de exposição padrão já estão ajustados por padrão para
o exame, dependendo do Application (Aplicativo) que você selecionou
( Página 94 Selecionar o aplicativo).

Paciente incorreto

Examinar o paciente

4.4
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Se estas configurações forem adequadas para o exame, será possível iniciar a
aquisição de imagem imediatamente na Cios Select ( Página 114 Aquisição
de imagens).
A Application (Aplicação) atualmente selecionada e os dados do paciente são
exibidos no canto superior esquerdo do monitor esquerdo.

 Certifique-se de que o nome do paciente indicado no monitor corresponda ao
paciente que será examinado.

Mudar os parâmetros de fluoroscopia
Configure os parâmetros de exposição no teclado do braço em C. As
configurações podem ser alteradas antes de cada acionamento de radiação.

 CUIDADO

Parâmetros de exposição incorretos.
Risco de exposição desnecessária à radiação devido a parâmetros de
exposição incorretos.
◆ Certifique-se de que os parâmetros de exposição estejam corretos.

Tenha atenção ao índice de exposição (EXI - Exposure Index).

Selecionar o modo de funcionamento
O modo de funcionamento definido no momento é indicado pelo LED da tecla
correspondente. O modo de funcionamento atual deixa de estar selecionado
ao mudar para outro modo.

 Os modos de operação também podem ser selecionados através do botão
correspondente no interruptor de pedal multifuncional (opcional), se usado.
Você poderá então acionar novamente a radiação ( Página 266 Pedal
multifuncional sem fios).

◆ Pressione esta tecla.
O modo Fluoroscopy (Fluoroscopia) é selecionado.
O LED da tecla acende.

4.4.1

Fluoroscopia
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 Ao ligar o Cios Select, o modo de funcionamento configurado como o
aplicativo padrão, normalmente Fluoroscopy (Fluoroscopia), é selecionado
automaticamente por padrão.

O modo de funcionamento de imagem única permite uma imagem eletrônica
instantânea com a melhor qualidade de imagem. É recomendada para
exposições finais.
Na ativação da imagem única é liberado um pequeno pulso de radiação.
◆ Pressione esta tecla.

O modo de funcionamento Single image (Imagem única) é selecionado.
O LED da tecla acende.

 Ao adquirir imagens únicas, lembre-se de manter pressionado o botão de
acionamento da radiação (no interruptor de mão ou de pé) até que o indicador
de radiação desapareça.

 De modo a assegurar qualidade de imagem suficiente, as imagens são
completamente adquiridas após o início da aquisição, mesmo se não for
acionada mais radiação.
Depois da aquisição de imagem completa, a radiação é automaticamente
desligada, mesmo que o botão de acionamento de radiação continue
pressionado.

A técnica de subtração permite uma visualização isolada do sistema vascular
depois da injeção do agente de contraste por meio da subtração em plano de
fundo ( Página 124 Angiografia de subtração (Sub)).
◆ Pressione esta tecla.

O modo de funcionamento Subtraction (Subtração) é selecionado.
O LED da tecla acende.

A técnica Roadmap permite ao usuário posicionar um cateter exatamente em
um vaso sanguíneo durante a fluoroscopia ( Página 126 Roadmap (Road)).
◆ Pressione esta tecla.

O modo Roadmap é selecionado.
O LED da tecla acende.

 Note que uma exposição fluoroscópica de > 2fps tem que ser feita antes de
uma única exposição, a fim de definir os parâmetros de exposição (kV/mA) e,
assim, alcançar uma boa qualidade de imagem.

Imagem individual

Subtração (Sub)

Roadmap
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Configurar colimadores
O Cios Select utiliza os seguintes colimadores para colimar o feixe de raios X:
• Colimador da íris

O colimador da íris fornece proteção contra radiação para o paciente e
todas as pessoas participantes no exame.

• Colimador de encaixe semitransparente
O colimador de encaixe semitransparente é utilizado essencialmente para
colimação das extremidades.

 CUIDADO

Configuração incorreta do colimador.
A dose não é a desejada!
◆ O colimador de íris precisa estar configurado para que pelo menos

uma extremidade das lâminas do colimador fique visível na imagem
fluoroscópica. Isto deve ser verificado diariamente.

 Quando abrir/fechar o colimador da íris ou mover o colimador de encaixe sem
radiação, você pode ver a posição dos colimadores na imagem LIH exibida com
linhas sobrepostas.
Quando aciona a radiação, os colimadores ficam na posição exibida na
imagem.

Função do colimador digital
As áreas fora das áreas colimadas são automaticamente colocadas em preto
se assim estiver configurado pelo Serviço de assistência técnica da Siemens
Healthineers para a aplicação selecionada.

Ao ligar o Cios Select, o colimador Iris se abre automaticamente no formato
completo. Uma colimação menor produz menos radiação difusa, melhorando
assim o contraste da imagem.
◆ Pressione uma destas teclas.

O colimador de íris abre/fecha .

 CUIDADO

Configuração incorreta do colimador.
A dose não é a desejada!
◆ O colimador de íris precisa estar configurado para que pelo menos

uma extremidade das lâminas do colimador fique visível na imagem
fluoroscópica. Isto deve ser verificado diariamente.

Fechar/abrir o diafragma da íris

Exame 4

Cios Select
Impressão nº ATSC-200.620.10.01.23

109



A colimação aumenta o contraste da imagem e reduz a radiação difusa. A
radiação direta que passa lateralmente o tecido mole é reduzida de tal forma
que as diferenças no brilho não perturbam quando as imagens são exibidas no
monitor.
◆ Pressione uma destas teclas.

O colimador de encaixe semitransparente está aberto/fechado
simetricamente.

Ao girar o colimador de encaixe, o campo colimado pode ser rapidamente
orientado para a direção da anatomia em exame (por exemplo, as
extremidades).
◆ Pressione uma destas teclas.

O colimador de encaixe semitransparente gira para a esquerda/direita.

Selecionar o nível da taxa de dose
Pode escolher entre três níveis de taxa de dose (desvio do programa do usuário
atual).
O nível de dose configurado atualmente é exibido no display do teclado do
braço em C e no monitor esquerdo.

Visor do nível de dose

◆ Se necessário, pressione esta tecla várias vezes.
Podem ser ajustados os níveis de dose alta, média e baixa.

 Ao selecionar níveis diferentes de dose, observe que configurações adicionais
de parâmetros específicos, tais como fator k e frequência de pulso, mudam
automaticamente.

 Se o máximo de dose na pele exceder o nível de dose mais elevado, o botão
correspondente será denominado "High level" (Nível alto). A duração máxima
de uma cena de fluoroscopia é limitada para 30 s. O botão e a exibição no
monitor são marcados com um símbolo de aviso.

Abrir/fechar o colimador de encaixe

Girar o colimador de encaixe

Configurar nível de dose
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Selecionar o fator de ruído
Ao usar filtros de ruído, a influência dos movimentos enquanto filtra os
ruídos deve ser levada em conta. A integração da imagem depende do fator
k predefinido (dependendo do modo de funcionamento de até, no máximo, de k
= 32) que é adaptado de acordo com o filtro de ruído selecionado.

 Fator k: diversas exposições k são integradas em uma imagem; o fator k pode
ser selecionado entre k = 16 e k = 32 e pode ser atribuído a um conjunto de
exames e armazenado (IEC 60601-2-7:1998 29.1.103 d).

◆ Pressione esta tecla no teclado.
O LED da tecla acende.

Selecionar o formato de entrada (zoom/ampliação do I.I.)
Estão disponíveis dois níveis de zoom diferentes. Isto define o formato de
entrada para a aquisição de imagem subsequente. O formato de entrada é
do tamanho da área do I.I. que está exposta e preenche então a tela quando
exibida no monitor.

Nível de zoom Formato de entrada

Ampliação 0 23 cm (formato completo)

Ampliação 1 16 cm

◆ Pressione esta tecla.
Cada vez que pressiona a tecla, você alterna entre os níveis de zoom 0
(formato completo) e 1.
O LED na tecla acende dependendo do nível de zoom configurado.

Definir a frequência de pulso
Durante o exame, você pode selecionar frequências de impulso diferentes de
0,5 a 10 fps ou fluoroscopia contínua.
◆ Se necessário, pressione esta tecla várias vezes.

A frequência de pulso é alterada em conformidade.

O valor k atualmente configurado é exibido no display do teclado do braço em
C acima da tecla Pulse rate (Frequência de pulso). Se continuous (contínuo)
estiver configurado, é exibido “co” (continuous).

Configurar manualmente os parâmetros de raios X
É possível mudar os parâmetros de raios X padrão manualmente com as teclas
+/- para kV/mA ou kV/mAs (para o modo de funcionamento de imagem única).
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Controle automático da taxa de dose: Ao usar o controle automático da
taxa de dose (ADR), os valores kV/mA ou kV/mAs são regulados para que
o valor médio dos valores de cinza na imagem seja mantido constante,
independentemente da espessura e posição do objeto. Isto garante uma ótima
qualidade de imagem para avaliação na tela.
O status do controle automático da taxa de dose atual pode ser lido no
teclado do braço em C usando a tecla Tech lock (Bloqueio).

 O sistema tem uma correção de metal automática que se destina a
exames com partes de metal no intervalo de medição. Os parâmetros
de correção de metal estão incluídos nas configurações de Application
(Aplicação). Por exemplo, as configurações de contraste e brilho são ajustadas
adequadamente, e o controle automático da taxa de dose é melhorado.
Se a qualidade da imagem não for suficiente, utilize a funcionalidade Tech
lock (Bloqueio) adicional.

Quando objetos metálicos (por ex., agulhas intermedulares) são introduzidos
na trajetória do feixe ou quando objetos de densidade variável (por exemplo,
próteses de quadril) são examinados por meio de fluoroscopia, é recomendada
a configuração do valor de kV estabelecido com a tecla Tech lock (Bloqueio)
no início da fluoroscopia.

 O controle automático da taxa de dose (ADR – Automatic Dose Rate) deve
permanecer ativado durante os procedimentos de intervenção.

◆ Pressione esta tecla.
A função de parada é ativada, o LED da tecla acende.
O controle automático de dose é desativado.
As teclas +/- para kV/mA ou kV/mAs são ativadas.

 Não alterne entre os modos de operação Fluoroscopy (Fluoroscopia) e Single
Image (Imagem única) enquanto Tech lock Stop (Parada do bloqueio) estiver
ativo, pois com Tech lock Stop (Parada do bloqueio) não é possível ajustar o
brilho da imagem em diferentes níveis de dose nos dois modos de operação.

A ativação da tecla Tech lock (Bloqueio) permite ajustar manualmente kV/mA
ou kV/mAs.

Os valores configurados são exibidos no monitor no teclado do braço em C.

◆ Pressione as teclas +/-.
Os valores de kV/mA ou kV/mAs aumentam ou diminuem.
Pressionar a tecla por um longo período aumenta ou diminui continuamente
o parâmetro correspondente de raios X.
Quando o limite superior ou inferior do intervalo de ajuste é atingido, é
emitido um sinal sonoro. Pressionar novamente a tecla tem o mesmo efeito.

Ativar Tech lock Stop (Parada do
bloqueio)

Mudar manualmente os parâmetros de
raios X
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 Os valores mA atribuídos aos valores kV resultam das curvas fluoroscópicas
( Página 221 Curvas e diagramas).

Configurar os parâmetros de imagem
Durante o exame, configure os parâmetros de imagem no teclado do braço
em C. A alteração de configurações causa impacto na imagem exibida no
momento (se aplicável) e em qualquer imagem adquirida depois disso.

Selecionar a orientação da imagem
Poderá ser necessário girar e/ou inverter a imagem para que ela apareça na
orientação desejada no monitor.

 A visualização de um objeto no monitor depende da posição do sistema do
braço em C relativamente ao paciente.

 CUIDADO

Orientação invertida da imagem.
Risco de uma decisão incorreta durante a cirurgia.
◆ O usuário deve realizar as diligências necessárias. É recomendado

identificar cada lado.

 CUIDADO

Orientação invertida da imagem.
Decisão de intervenção incorreta!
◆ É recomendado marcar a posição do paciente usando letras

orientadoras.

4.4.2
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Orientação padrão da imagem

(1) Lado direito do paciente
(2) Lado esquerdo do paciente

Selecionar rotação da imagem
◆ Pressione uma destas teclas.

A cada toque curto da tecla, a rotação da imagem aumenta 1° na direção
correspondente.
Pressionar a tecla por um longo período aumenta ou diminui continuamente
o ângulo de rotação.
A rotação para em 90°. Se a imagem tiver que ser rotacionada ainda mais, o
botão deve ser pressionado novamente.

O ângulo de rotação atual é exibido no monitor do teclado do braço em C
(intervalo de exibição de 0° a ± 359°).

Selecionar inversão de imagem
◆ Pressione uma destas teclas.

A inversão vertical/horizontal da imagem é ativada.
O LED da respectiva tecla acende quando a função é ativada.

Aquisição de imagens
Todas as etapas posteriores do exame são efetuadas no sistema do braço em
C. Para obter informações detalhadas sobre como operar o braço em C, o
interruptor manual e o interruptor de pé ( Página 45 Descrição do sistema).

4.5
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O sobrenome, nome e a ID do paciente registrado aparecem na área de
controle superior do monitor esquerdo.
Antes de acionar a radiação, certifique-se de que o paciente registrado
corresponda ao paciente do momento.

 CUIDADO

Orientação invertida da imagem.
Risco de uma decisão incorreta durante a cirurgia.
◆ Antes de acionar a radiação, o usuário deve certificar-se de que o

paciente está na posição correta para o feixe de raios X.

Acionar a radiação
◆ Acione a radiação com o interruptor manual ou com o pedal.

A imagem fluoro atual é visualizada no monitor esquerdo (de imagens em
tempo real).
Enquanto a radiação é aplicada, um som é reproduzido que difere
dependendo do modo de operação ou dose selecionada:
• Som 1 para Fluoroscopia, Roadmap
• Som 2 para Fluoroscopia de alto nível, Roadmap de alto nível
• Som 3 para Imagem única, Subtração

 Mantenha pressionado o interruptor de radiação até o acionamento da
radiação e a exibição de uma imagem utilizável.

A integração de imagem completa como uma função de fator k definido (até
um máx. de k = 32, dependendo do modo de funcionamento) é assegurada até
mesmo para exposições curtas (“toe tapping” (tocar com a ponta do dedo)).

 Fator k: diversas exposições k são integradas em uma imagem; o fator k
pode ser configurado até 32 e pode ser atribuído a um conjunto de exames
e armazenado (IEC 60601-2-7:1998 29.1.103 d).

 CUIDADO

Hardware do sistema de imagem com defeito.
Risco de exposição à radiação dos raios X sem uma imagem salva!
◆ Caso não apareça qualquer imagem, pare imediatamente a radiação e

desligue o conjunto do tubo.

4.5.1

Exame 4

Cios Select
Impressão nº ATSC-200.620.10.01.23

115



Exibir imagens da fluoroscopia
Na área de imagem, as imagens da fluoroscopia são exibidas durante e após a
exposição. Podem ser exibidas informações adicionais como texto de imagem,
dependendo da configuração. Consulte ( Página 194 Image display and print
properties (Propriedades de exibição de imagens e de impressão)).

(1) Informações sobre kV e mA
(2) Valor da janela e informações LUT

Logo que a exposição (isto é, radiação) inicia, as imagens fluoroscópicas
atuais (imagens em tempo real) são exibidas na área de imagem do monitor
esquerdo.

O monitor esquerdo exibe a última imagem fluoroscópica (Congelamento da
última imagem) assim que a exposição termina.

Confirmar um sinal de aviso
Após 5 minutos de tempo de fluoroscopia é emitido um sinal de aviso. No
entanto, isso pode ser redefinido no teclado. Após 10 minutos de tempo
ininterrupto de fluoroscopia, a radiação é encerrada. No entanto, ela pode
ser acionada novamente.

 Estas definições são específicas de cada país e só podem ser alteradas pelo
Serviço de assistência técnica da Siemens Healthineers de acordo com os
regulamentos aplicáveis.

Imagens em tempo real

Congelamento da última imagem (LIH
- Last Image Hold)
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◆ Pressione esta tecla.
O sinal sonoro de aviso é desativado.
O tempo da fluoroscopia é reiniciado.

Monitoramento da temperatura
Se o sistema for usado intensivamente por um longo período, a ampola de
raios X e o tanque único podem ficar muito quentes.

A capacidade térmica atual do tanque único é mostrada por uma tela com
uma barra de 11 segmentos no monitor esquerdo:
O comprimento da barra indica a carga relativa da temperatura do sistema de
raios X.

O status da temperatura da ampola de raios X é exibido do seguinte modo no
monitor e no display do teclado do braço em C:
Se a temperatura estiver normal, um símbolo de ampola verde aparecerá no
monitor esquerdo e um símbolo cinza aparecerá no painel de controle.

Se a ampola estiver quente, um símbolo de ampola laranja aparecerá no
monitor esquerdo e um símbolo amarelo aparecerá no painel de controle.

Se a temperatura estiver crítica, um símbolo de ampola vermelho com um
ponto de exclamação aparecerá no monitor esquerdo. O monitor no teclado do
braço em C pisca.
Para prevenir o superaquecimento, a frequência de impulso para uma ampola
muito quente é limitada a 10 imagens por segundo. Porém, é possível trabalhar
com uma frequência de imagem reduzida sem nenhuma restrição.

Informações sobre a radiação
O produto dose-área (DAP – Dose Area Product) é medido por uma câmara
dedicada de DAP, localizada no compartimento do tubo. O kerma do ar e
a taxa de kerma do ar são calculados pelo sistema levando em conta o
posicionamento do colimador e o ponto de referência de entrada do paciente
(PERP – Patient Entrance Reference Point). Os indicadores de dosagem (DAP,
kerma do ar e taxa de kerma do ar) mostram ≤25% de desvio entre valores
medidos e exibidos.
Os dados de radiação são mostrados nos painéis de controle e no monitor
esquerdo. As informações são atualizadas a cada acionamento da radiação.
Aqui, é exibido o tempo fluoroscópico total desde o início do exame de um
paciente.

O produto área-dose acumulado para o paciente atual será exibido se a
câmara de medição da dose estiver instalada.

Temperatura do tanque único

Temperatura da ampola de raios X
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Como alternativa: Exibição da taxa de kerma do ar (2) e do valor do kerma do
ar acumulado (1). Estes dados aparecem no monitor esquerdo.

 A localização de referência para determinar os valores do kerma do ar com a
câmara de medição de dose é 30 cm à frente da entrada do intensificador de
imagens. A razão para esta convenção é que, em aplicações típicas, o objeto
a ser examinado está localizado cerca de 30 cm à frente do intensificador de
imagem.
Dependendo dos regulamentos específicos de cada país, você pode solicitar ao
Serviço de assistência técnica da Siemens Healthineers que altere a exibição
para que esta indique o kerma do ar e o valor do kerma do ar acumulado em
vez do produto área-dose.

Salvar e exibir imagens
Nos modos de funcionamento Fluoroscopia, Subtração e Roadmap, as
imagens podem ser salvas manualmente durante o exame. As imagens a serem
impressas mais tarde devem ser salvas durante o exame.
As imagens impressas durante o exame são salvas automaticamente.

 Se o aplicativo usado for configurado para que todas as imagens sejam salvas
automaticamente, não é necessário, e, por isso, impossível, salvar as imagens
manualmente.

 Também é possível salvar imagens/cenas com o interruptor de pé quando a
alocação do pedal está configurada de acordo.

 As imagens/cenas também podem ser sempre salvas pelo botão
correspondente no pedal multifuncional sem fio ( Página 266 Pedal
multifuncional sem fios).

Armazenar imagens (durante a radiação)
◆ Pressione esta tecla no teclado do braço em C.

– ou –

Pressione este botão no interruptor manual.
A imagem atual (ou a imagem da subtração no modo Sub/Roadmap) é
armazenada no banco de dados local. Todas as imagens salvas no decorrer
de um exame são armazenadas como uma série.
A imagem fluoroscópica salva é visualizada no monitor direito (de
referência).

4.5.2
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Armazenar imagens (após a radiação)
◆ Pressione esta tecla no teclado do braço em C.

– ou –

Pressione este botão no interruptor manual (mantenha pressionado < 2
segundos).
A imagem exibida (LIH) é armazenada no banco de dados local.
A LIH é exibida no monitor direito (de referência).

 Manter a tecla pressionada por > 2 segundos: salva a última cena gravada
(LSH).

Salvar e analisar uma cena
Nos modos de operação fluoroscopia, subtração e Roadmap, as cenas podem
ser salvas e analisadas (Congelamento da última imagem) durante o exame.

◆ Pressione esta tecla no teclado do braço em C (mantenha pressionado > 2
segundos).
– ou –

Pressione este botão no interruptor manual (mantenha pressionado > 2
segundos).
A cena atual (LSH) é armazenada no banco de dados local.
A LSH é exibida no monitor direito (de referência).

 Manter a tecla pressionada por < 2 segundos: salva a última imagem gravada
(LIH).

1 Pressione esta tecla.
A cena é novamente reproduzida (a velocidade de reprodução é igual à taxa
de armazenamento).
O LED da tecla acende.

 Se a função Autoreplay (Reprodução automática) estiver configurada no
aplicativo usado, a reprodução cine é iniciada automaticamente no fim da
exposição.

Salvar a cena

Analisar uma cena
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2 Prima novamente esta tecla.
A revisão da cena é interrompida.
O LED da tecla apaga.

3 Pressione uma destas teclas várias vezes para se deslocar para a frente/
para trás pelas imagens individuais da cena.

◆ Pressione uma dessas teclas para ir para a cena anterior/seguinte.

Alterar a exibição de imagens
Existem ferramentas disponíveis no teclado do braço em C para otimização
posterior da exibição de imagem.
Para obter informações detalhadas, consulte ( Página 144 Processamento de
imagens em 2D).

 CUIDADO

Qualidade de imagem reduzida devido à filtragem.
Risco de artefatos, por exemplo, implantes em metal podem possuir
um fenômeno estranho. Os filtros podem causar perda de qualidade da
imagem.
◆ Selecione cuidadosamente o fator de intensificação, a LUT e o filtro

passa-baixo.

1 Realce de contornos (4 níveis)

2 Brilho

3 Contraste

4 Seleção LUT (3 níveis)

Usar imagens de referência
Além das imagens em tempo real no monitor esquerdo, as imagens
selecionadas, por exemplo, as imagens usadas para comparação, podem ser
exibidas no monitor direito.

Alterar a cena

4.5.3
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Transferir imagens

Ao salvar, uma imagem ou cena é transferida automaticamente para o
monitor direito:
1 Salvar a imagem manualmente com a tecla Store (Armazenar) (durante/

após a radiação)
A imagem/LHI exibida é salva e transferida.
– ou –
Salvar a imagem automaticamente ("Automatic save" (Salvar
automaticamente) está ativo)
A LIH é salva e transferida após o término da radiação.

2 Salve a cena manualmente usando a tecla Store (Armazenar) (mantenha
pressionado por > 2 segundos).
A LSH é salva e transferida.
– ou –
Salvar a cena automaticamente ("Automatic save“ (Salvar
automaticamente) está ativo)
A LSH é salva e transferida após o término da radiação.

Ao usar a função Transfer A to B (Transferir A para B) é possível transferir
uma imagem para o monitor direito durante ou após a radiação sem salvá-la
simultaneamente.
◆ Pressione esta tecla.

A imagem exibida é transferida.

 Lembre-se de que a imagem transferida não foi salva e será perdida
permanentemente se outra imagem for adicionada.

Navegar pelas imagens
Se a função "Automatic save" (Salvar automaticamente) estiver ativa ou
várias imagens forem salvas, as imagens, além da exibida, estarão disponíveis
no monitor direito.
1 Rolar para imagem anterior/para cena anterior.

2 Rolar para próxima imagem/para próxima cena.

Automático

Manual
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Congelar a imagem de referência
A função Hold reference (Congelar referência) permite selecionar uma
determinada imagem para exibir permanentemente como a imagem de
referência no monitor direito.
1 Pressione esta tecla.

A exibição no monitor direito está "congelada" (etiquetada como "Hold Ref"
(Congelar ref.)).
A transferência de imagens adicionais e a rolagem para outras imagens
estão desativadas no monitor direito.

2 Pressione novamente a tecla para cancelar Hold reference (Congelar
referência).

 A função Hold reference (Congelar referência) é automaticamente ativada
para a primeira imagem transferida para o monitor direito utilizando o botão
Transfer A to B (Transferir A para B).
A função Hold reference (Congelar referência) é cancelada automaticamente
ao mudar para a exibição da visão geral da imagem ( Página 145 Exibir a
visão geral da imagem). Hold reference (Congelar referência) é restabelecido
quando a exibição da visão geral da imagem estiver fechada.

Imprimir/exportar imagens
É possível enviar a imagem exibida ou uma seleção de várias imagens para
a impressora padrão diretamente do braço em C simplesmente pressionando
uma tecla, ou exportar diretamente para o endereço padrão.

 A alocação da tecla Print/Export (Imprimir/Exportar) pode ser configurada
na User Setting (Configuração do usuário): pode ser atribuída a função de
impressão ou exportação ( Página 190 DICOM Properties (Propriedades
DICOM) - General (Geral)).

◆ Pressione esta tecla.
Se a exibição de quadro simples estiver selecionada, a imagem apresentada
no monitor direito é impressa/exportada.
Se a exibição de quadros múltiplos estiver selecionada, as imagens
selecionadas no carrinho do monitor serão impressas/exportadas
( Página 148 Selecionar imagens).

Como finalizar o exame
Depois de concluir as aquisições, a última imagem adquirida é exibida no
monitor esquerdo. Termine agora o exame do paciente atual.
Se desejar examinar o paciente seguinte logo a seguir, pode registrar
esse paciente de imediato. Neste caso, o exame do paciente atual é
automaticamente concluído.

4.6
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Fechar o paciente
Ao fechar o paciente o exame atual é encerrado. As imagens e os dados
do paciente salvos em um caso no banco de dados local são movidos para
Patient list (Lista de pacientes).
1 Pressione esta tecla no teclado do carrinho do monitor.

A caixa de diálogo Close Patient (fechar paciente) aparece no monitor
esquerdo.

2 Selecione a opção desejada.
Print rad. summary (Imprimir resumo de radiação): Imprime o relatório de
radiação na impressora padrão.
Export rad. summary (Exportar resumo de radiação): Envia o relatório de
radiação para o endereço padrão para exportação.

3 Clique neste botão ou pressione novamente a tecla Close Pat. (Fechar
paciente) no teclado do carro do monitor.
O exame é concluído. As imagens e os dados do paciente são removidos dos
monitores.
– ou –
Clique nesse botão para continuar o exame com um paciente registrado.

Examinar o paciente seguinte
1 Pressione este botão (<2 s)

A janela Data Entry Dialog (Caixa de diálogo de entrada de dados) é aberta
no monitor esquerdo.

2 Registrar o próximo paciente para exame ( Página 95 Registro do paciente).

4.6.1

4.6.2
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Outro paciente registrado
Se outro paciente ainda estiver registrado, a caixa de diálogo New patient
(Novo paciente) é exibida.

1 Selecione as opções desejadas para concluir o exame ( Página 123 Fechar o
paciente).

2 Clique em OK para fechar o paciente registrado no momento.
O novo paciente está registrado para exame.

Realizar exames especiais
Os modos de funcionamento opcionais que se seguem requerem procedimentos
especiais que divergem do exame padrão:
• Angiografia de subtração (Sub)
• Roadmap (Road)
• Aplicativos pediátricos

 Após uma operação incorreta, poderá ser necessário que o usuário repita
determinados procedimentos, por exemplo, administrar o meio de contraste.

Angiografia de subtração (Sub)
Durante o exame, as imagens sem meio de contraste (máscara) são subtraídas
continuamente a partir de imagens com agente de contraste e são exibidas no
monitor. Dependendo do fluxo do agente de contraste, as imagens exibem o
segmento vascular relevante sem sobreposição em tempo real.

Progressão
A angiografia de subtração está dividida em três fases:
• Fase A

Tempo até a máscara ser concluída (definido de forma permanente)

4.7

4.7.1
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• Fase B1
O tempo desde a exibição da “injeção” no monitor até o meio de contraste
atingir a área a ser examinada.

• Fase B2
O tempo da exposição atual da região de exame

Efetuar angiografia de subtração
✓ O paciente a ser examinado foi registrado.
1 Realize as configurações necessárias para o exame. ( Página 106 Definir as

configurações de exame)
2 Pressione este botão no teclado do braço em C.

O modo de funcionamento Subtraction (Subtração) é selecionado.
O LED do botão acende.

◆ Acione a radiação com o interruptor manual ou com o pedal atribuído.
Durante a criação da máscara, a imagem nativa é exibida em ambos os
monitores.

1 Mantenha o botão de acionamento da exposição pressionado.

2 Injete o agente de contraste assim que o símbolo da seringa aparecer na tela
e no painel de controle.
A imagem de subtração correspondente é exibida no monitor esquerdo e no
painel de controle.
Na imagem nativa no monitor direito, é possível ver o preenchimento
contínuo do vaso sanguíneo com agente de contraste.

 Mantenha o botão de acionamento da radiação pressionado até o vaso estar
preenchido com agente de contraste.
Dependendo da configuração da função Landmark (Ponto de referência), uma
determinada porcentagem do fundo anatômico é exibida nas imagens de
subtração.

◆ Solte o botão de acionamento da radiação.
Depois de desligar a radiação, a imagem de enchimento máximo é calculada e
exibida no monitor esquerdo.
As veias são destacadas na imagem nativa no monitor direito.

 A máscara (fase A), a série de subtração (fase B) e a imagem de enchimento
são salvas automaticamente.

Fase A

Fase B

Imagem de preenchimento
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Roadmap (Road)
Na primeira etapa do exame Roadmap, a imagem de enchimento é criada
como uma máscara a partir de uma subtração normal (fase A e fase B).
Na segunda etapa, a exibição do vaso em que o cateter deve ser posicionado
encontra-se sobreposta por imagens fluoroscópicas atuais (fase C).

Imagem de enchimento disponível
É possível utilizar a imagem de enchimento existente se já tiver efetuado uma
angiografia de subtração durante o exame atual ( Página 126 Roadmap
(Road)).
A disponibilidade da imagem de enchimento é mostrada no botão Road e no
ícone do interruptor de pedal no monitor. Nesse caso, o primeiro passo do
exame Roadmap não é necessário.

 Uma imagem de enchimento criada previamente também pode ser utilizada
se tiver alterado para um modo de funcionamento diferente (tal como o de
imagem única).

Criar uma nova imagem de enchimento
Caso não exista uma imagem de preenchimento adequada (por exemplo, de
uma angiografia de subtração anterior), será necessário criar uma nova.
✓ O paciente a ser examinado foi registrado.
1 Realize as configurações necessárias para o exame ( Página 106 Definir as

configurações de exame).
2 Pressione este botão no teclado do braço em C.

O modo Roadmap é selecionado.
O LED do botão acende.

◆ Acione a radiação com o interruptor manual ou com o pedal atribuído.
Durante a criação da máscara, a imagem nativa é exibida em ambos os
monitores.

1 Mantenha o botão de acionamento da exposição pressionado.

2 Injete o agente de contraste assim que o símbolo da seringa aparecer na
tela.
Na imagem nativa no monitor direito, é possível ver o preenchimento
contínuo do vaso sanguíneo com agente de contraste.
A imagem de subtração correspondente é exibida no monitor esquerdo.

4.7.2

Fase A

Fase B
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 Mantenha o botão de acionamento da radiação pressionado até o vaso estar
preenchido com agente de contraste.

1 Solte o botão de acionamento da radiação.
A radiação é interrompida.
A imagem de enchimento é calculada e exibida.

2 Inicie o posicionamento do cateter ( Página 127 Posicionar o cateter (Fase
C)).

Usar a imagem de enchimento da angiografia de subtração
✓ A angiografia de subtração (modo de funcionamento Subtraction

(Subtração)) foi efetuada em algum ponto durante o exame atual.
1 Pressione esta tecla no teclado do braço em C.

O modo Roadmap é selecionado.
O LED da tecla acende.

2 Inicie o posicionamento do cateter ( Página 127 Posicionar o cateter (Fase
C)).

 Se pressionar a tecla Sub (Subtração), a imagem de preenchimento será
descartada. Terá de criar novamente a imagem de enchimento.

Posicionar o cateter (Fase C)
Se os vasos forem facilmente discernidos, posicione o cateter na imagem de
enchimento por fluoroscopia.
1 Acione a radiação com o interruptor manual ou com o pedal atribuído.
2 Posicione o fio guia ou o cateter por controle fluoroscópico.

O monitor direito mostra a imagem fluoroscópica (nativa).
O monitor esquerdo mostra a imagem subtraída de Roadmap com cateter.

 É possível repetir a fluoroscopia sempre que necessário enquanto introduz o
cateter.

Uso pediátrico
O Cios Select pode ser usado para fins pediátricos. Tenha cuidados especiais ao
fazer a aquisição de imagens de pacientes fora da faixa de tamanho típica de
um adulto.
A Cios Select oferece
• uma grade contra radiação difusa removível
• aplicativos pediátricos específicos

Imagem de preenchimento

4.7.3
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Sugerimos o uso de aplicativos especiais disponíveis para uso pediátrico no
banco de dados do aplicativo fornecido com o sistema. Existem aplicativos
pediátricos individuais para cada grupo de aplicativos do banco de dados do
aplicativo padrão. Estes aplicativos pediátricos padrão podem ser usados para
a base do exame de todos os pacientes pediátricos (em geral para crianças até
14 anos de idade).
Recomenda-se remover a grade antidispersão em todos os pacientes
pediátricos até sete anos de idade, bem como em todos os aplicativos médicos
que são restritos às extremidades.
Para pacientes pediátricos com idade superior a sete anos é recomendado o
uso de uma grade antidispersão; caso contrário, a qualidade de imagem pode
ficar comprometida.
Se, dependendo da estatura do paciente, o kV aumentar acima dos 100
kV, sugerimos que alterne para o programa de adulto correspondente (caso
contrário, a qualidade de imagem pode ficar comprometida).
Dependendo das necessidades médicas do seu exame individual, considere
implementar medidas adicionais de redução de dose, como a maior redução
possível dos frames por segundo e do tempo de irradiação.
O cumprimento destas sugestões conduzirá a uma dose minimizada para o
paciente.
Para uma orientação das poupanças de dose, consulte a tabela seguinte com
uma comparação entre os protocolos pediátricos e padrão:
Objeto: PMMA de 10 cm diretamente localizado na cobertura do receptor da
imagem (sem a grade antidispersão para programas pediátricos)

Fluoro Sub

Aplicação (Grupo) Padrão -
Taxa de dose (mGy/
min)

Pediatria -
Taxa de dose (mGy/
min)

Padrão -
Taxa de dose (mGy/
min)

Pediatria -
Taxa de dose (mGy/
min)

Card. 1,4 0,2 1,6 0,4

Gastro 1,4 0,2 1,5 0,2

Informações gerais 0,8 0,2 1,1 0,2

Ortho 0,8 0,2 1,1 0,2

Uro 0,8 0,2 1,1 0,2

Vascular 0,8 0,2 1,0 0,2

Para estes aplicativos pediátricos existentes, recomendamos que se utilize as
seguintes configurações com estes grupos de pacientes pediátricos.
A idade do paciente pediátrico não é o único indicador que precisa ser levado
em consideração ao escolher entre as melhores configurações de raio X para
uma criança. Outros fatores, como o peso do paciente, o tamanho de seu corpo
e seu desenvolvimento fisiológico e neurológico podem ser indicadores mais
apropriados do que a idade cronológica.
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Recomendações para pacientes pediátricos:

Age (Idade) Exemplo Configurações recomendadas

Recém-nas-
cido/nasci-
mento - 1
mês

p. ex., 1-2 kg(2,2-4,4
lb) estimativa baixa

Use o aplicativo 2D com o nome
“pediátrico” e use apenas a predefini-
ção “dose baixa” sem grade.

0-1 ano p. ex., 1 ano de idade,
∼11 kg (24 lb); com-
primento reclinado:
100 cm (39,4 in)

1-2 anos

2-6 anos p. ex., 5 anos de
idade, ∼21 kg (46 lb);
altura em pé: 113 cm
(44,5 in)

Use o aplicativo 2D com o nome
“pediátrico” e use apenas a predefini-
ção “dose média” sem grade.

7-16 anos p. ex., 12 anos de
idade, ∼52 kg (115
lb); altura em pé: 156
cm (61,5 in)

Use o aplicativo 2D com o nome
“pediátrico” e use apenas a predefini-
ção “dose média” com uma grade.

16+ anos e
adultos

∼80 kg (176 lb);
altura em pé: 170 cm
(67,0 in)

Use os programas normais “adultos”
para todos os tipos de aquisição.
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Dados do paciente
Todas as aquisições (imagens, séries) preparadas como parte de um exame são
salvas em um caso no disco rígido do sistema de imagem (banco de dados
local). Você pode acessar estes dados de forma rápida e fácil usando a Patient
list (Lista de pacientes).

Quando se deve usar a Patient list (Lista de pacientes)
• Para examinar um paciente que já foi examinado anteriormente com seu

sistema e cujos dados continuam salvos no banco de dados local
( Página 101 Registrar pacientes anteriores)

• Para ver as imagens de um paciente de exames anteriores para compará-los
com os resultados atuais

• Para pós-processar ou adicionar comentários a imagens após um exame
• Para corrigir informações incorretas sobre um paciente que se encontram

armazenadas no sistema
• Para imprimir imagens de um paciente para fins de documentação
• Para arquivar dados e imagens do paciente ou para enviá-los para outra

localização em seu hospital por meio da rede

Dados externos
Para visualizar ou processar dados a partir de um suporte de armazenamento
externo ou de outro nó de rede, estes necessitam de ser importados em
primeiro lugar.

Pesquisa e seleção dos dados de paciente
Os casos de pacientes examinados anteriormente que estão salvos no banco de
dados local são exibidos na Patient list (Lista de pacientes).

5.1

5.1.1

5.1.2

5.1.3

Pós-processamento 5

Cios Select
Impressão nº ATSC-200.620.10.01.23

133



(1) Título da tabela
(2) Entradas de casos (lista de pacientes e seus casos)
(3) Visualização de imagens do caso selecionado

Sinalizador
Uma abreviatura na coluna Flag (Sinalizador) indica o status do caso:

Sinalizador Significado

A/a Todas/algumas imagens foram enviadas para o arquivo e
a recepção foi confirmada (desde que o arquivo funcione
com o DICOM Storage Commitment (Autorização de armaze-
namento DICOM))

C O caso está fechado (não são possíveis aquisições adicionais)

D/d Todas/algumas imagens foram transferidas para ou do
CD/DVD

P/p Todas/algumas imagens foram impressas

R/r Todas/algumas imagens lidas por meio da rede

S/s Todas/algumas imagens foram enviadas e a recepção foi
confirmada (desde que o destinatário trabalhe com a
DICOM Storage Commitment (Autorização de armazena-
mento DICOM))

# O caso está protegido contra exclusão
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Sinalizador Significado

* O caso foi recebido de HIS/RIS

Abrir a lista de pacientes
Use o teclado no carro do monitor para abrir a Patient list (Lista de pacientes).
◆ Pressione esta tecla.

A Patient list (Lista de pacientes) abre no monitor esquerdo.

Classificar dados
Você pode ordenar entradas da lista de acordo com as colunas exibidas:
1 Clique no cabeçalho da tabela para a coluna respectiva.

A lista é ordenada por ordem alfanumérica ascendente com base nesta
coluna.
Os casos com a mesma entrada na coluna de ordenação são ordenados
pela data e hora do exame.

2 Clique novamente no cabeçalho da tabela da mesma coluna.
A sequência de classificação é invertida.

Filtrar dados
É possível exibir somente casos que atendem a critérios específicos usando
filtros de bancos de dados. Os Flags (Sinalizadores) de casos individuais são
avaliados neste caso ( Página 133 Pesquisa e seleção dos dados de paciente).

1 Pressione esta tecla no teclado do carrinho do monitor.
A Manage Tool (Ferramenta de gerenciamento) é exibida no monitor
esquerdo.

2 Clique sobre este botão no cartão de subtarefas Patient (Paciente).
A janela Database Filter (Filtro do banco de dados) aparece no monitor
esquerdo.

Ativar um filtro
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3 Marque as caixas de seleção desejadas.
show (mostrar): exibe somente estudos com o sinalizador selecionado
hide (ocultar): oculta todos os estudos com o sinalizador selecionado

4 Confirme com OK para aplicar o filtro.

 Você pode delimitar especificamente a exibição da lista combinando vários
critérios de filtragem. Exemplo: Printed (Impresso) e Archived (Arquivado)
juntos com hide (esconder) mostra que os estudos não foram nem impressos,
nem arquivados.

1 Pressione esta tecla no teclado do carrinho do monitor.
A Manage Tool (Ferramenta de gerenciamento) é exibida no monitor
esquerdo.

2 Clique sobre este botão no cartão de subtarefas Patient (Paciente).
A janela Database Filter (Filtro do banco de dados) aparece no monitor
esquerdo.

3 Clique neste botão.
Todos os dados (não filtrados) são exibidos na Patient list (Lista de
pacientes).

Seleção de dados

1 Usando o carro do monitor no teclado, pressione a primeira letra do
paciente desejado.
É selecionado o primeiro nome com um nome do paciente adequado na
Patient list (Lista de pacientes).

2 Pressione essa mesma tecla de letra novamente para selecionar a próxima
entrada da lista para um paciente com essa primeira letra.

Desativar o filtro

Pesquisar pela primeira letra
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◆ Use as teclas de seta no teclado para selecionar o caso necessário.
– ou –
Clique na entrada da lista com o mouse.

Se o Multi study mode (Modo de vários casos) for configurado para listas
de pacientes, por sua vez, selecionar um caso seleciona todos os casos do
paciente.

Corrigir dados
De vez em quando, é necessário corrigir os dados do paciente para um exame.
Este é o caso particularmente com pacientes de emergência que são salvos no
banco de dados local com dados provisionais.

 Os dados dos pacientes em casos que já exportou ou enviou por meio da rede
não podem ser alterados no banco de dados local.

Abrir o diálogo de correção
Os dados do paciente e do exame são corrigidos na janela Data Entry Dialog
(Caixa de diálogo de entrada de dados).
1 Use as teclas de seta ou o mouse para selecionar o paciente desejado.

2 Pressione este botão.
A Manage Tool (Ferramenta de gerenciamento) é exibida no monitor
esquerdo.

3 Clique sobre este botão no cartão de subtarefas Patient (Paciente).
Os dados do paciente selecionado são transferidos para a janela Data Entry
Dialog (Caixa de diálogo de entrada de dados).

Janela Data Entry Dialog (Caixa de diálogo de entrada de dados)
Os dados do paciente e do exame do caso selecionado salvos no banco de
dados local são introduzidos na janela Data Entry Dialog (Caixa de diálogo de
entrada de dados).

Seleção direta

5.1.4
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Editar dados
Os campos que são exibidos e, desta forma, podem ser corrigidos dependem
das definições de configuração.
( Página 188 Registro do paciente)

◆ Utilize a tecla tab (pressione a tecla Shift para ir para trás) ou clique no
mouse para alterar para o campo necessário.

1 Pressione estas setas para mover o cursor um caractere de cada vez.

2 Pressione a tecla Backspace para excluir o caractere na frente do cursor.
– ou –

Marque os caracteres incorretos com as teclas de seta enquanto mantém a
tecla Shift pressionada e substitua com o teclado.

Alterar campos

Corrigir a entrada
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◆ Clique no botão de tela para confirmar as alterações.
A janela Data Entry Dialog (Caixa de diálogo de entrada de dados) fecha.
A Patient list (Lista de pacientes) é atualizada com base nas alterações.

Excluir dados
Você deverá excluir regularmente imagens arquivadas de que já não necessita
a partir do banco de dados local. Esta ação garante uma capacidade de
armazenamento suficiente em seu sistema.
Você pode excluir dados do seguinte modo:
• Exclusão automática

Dependendo das definições de configuração, as imagens são excluídas assim
que chegam a um status específico.
( Página 198 Excluir imagens automaticamente)

• Exclusão manual
Você pode selecionar casos individualmente e excluí-los independentemente
do status dos dados

Excluir dados manualmente
1 Selecione a entrada a ser excluída na Patient list (Lista de pacientes).
2 Certifique-se de que o caso selecionado tenha sido arquivado corretamente.

3 Pressione esta tecla.
O caso selecionado e todas as suas imagens são excluídos.

 No Multi study mode (Modo de vários casos), todos os casos do paciente
selecionado são selecionados e excluídos.

 Durante o pós-processamento de imagens, você pode excluir imagens ou séries
individuais de um caso usando a visão geral da imagem.
( Página 149 Excluir imagens/séries individuais)

Proteger dados contra exclusão
É possível proteger imagens no banco de dados local contra a exclusão
manual não intencional e a exclusão automática.

Salvar alterações

5.1.5

Pós-processamento 5

Cios Select
Impressão nº ATSC-200.620.10.01.23

139



1 Na Patient list (Lista de pacientes), selecione a entrada que deseja proteger
contra exclusão.

2 Pressione este botão no teclado do carrinho do monitor.
A Manage Tool (Ferramenta de gerenciamento) é exibida no monitor
esquerdo.

3 Clique sobre este botão no cartão de subtarefas Patient (Paciente).

1 Selecione a entrada protegida contra exclusão na Patient list (Lista de
pacientes).

2 Pressione este botão no teclado do carrinho do monitor.
A Manage Tool (Ferramenta de gerenciamento) é exibida no monitor
esquerdo.

3 Clique no botão ativado no cartão de subtarefas Patient (Paciente).

Importar dados
Se os dados e imagens do paciente desejado se encontrarem em dispositivos
removíveis ou em outros nós da rede, importe-os para o banco de dados local.
Os dados encontram-se disponíveis na Patient list (Lista de pacientes).

Configurar proteção contra exclusão

Remover a proteção contra exclusão

5.1.6
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Importar diálogo

(1) Seleção da fonte de dados
(2) Miniaturas do visor

(somente CD/DVD e suportes de armazenamento USB)
(3) Espaço em disco necessário no disco rígido

(somente CD/DVD e suportes de armazenamento USB)
(4) Barra de botões

Import (Importar): Inicia a importação de dados
Status: Exibe o status da transferência de dados
Close (Fechar): Fecha a janela de diálogo

Abrir a janela de diálogo de importação
◆ Clique neste botão no monitor esquerdo (parte inferior esquerda).

A janela de diálogo Import from... (Importar de...) é exibida.

Dados de dispositivos removíveis
Os dados de imagem em um suporte de dados no formato DICOM podem ser
lidos desde que tenha sido instalado e configurado um suporte apropriado.

1 Possui os suportes de dados necessários disponíveis.
Insira o CD/DVD na unidade.
Conecte a memória USB à entrada USB.

2 Selecione o suporte de dados aplicável tal como a fonte de dados na janela
de diálogo Import from... (Importar de...).
Os casos salvos no suporte de dados são listados.

Exibir dados salvos
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Se ativadas, as miniaturas são exibidas para o caso selecionado no
momento.

Exemplo: Exibir o conteúdo de um CD/DVD

1 Clique no caso necessário com o mouse.
Mantenha pressionada as teclas Ctrl ou Shift no painel de controle para
selecionar várias entradas.

2 Clique neste botão na janela de diálogo Import from... (Importar de...).
Os dados são lidos.

Dados na rede
É possível acessar dados de imagem em outras estações de trabalho ou em um
arquivo de longo prazo usando "Query & Retrieve" (Consulta e Recuperação).

◆ Na janela da caixa de diálogo Import from... (Importar de...), selecione a
entrada DICOM node (Nó DICOM) como a fonte de dados.
É exibida a janela de diálogo Query for retrieve (Consulta para
recuperação).

Importar dados

Abrir Query & Retrieve (Pesquisa e
Recuperação)
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(1) Campos de entrada para os critérios de pesquisa (tela de pesquisa)
(2) Seleção do nó de rede (fonte de dados)
(3) Lista de resultados de pesquisa

1 Como critérios de pesquisa, introduza os dados conhecidos do paciente e
procure detalhes adicionais, se necessário.

2 Selecione o nó de rede no qual deseja pesquisar pelos dados.
3 Clique neste botão.

Os pacientes e casos encontrados são apresentados em lista na área de
resultados.

Iniciar uma pesquisa
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(1) Detalhes sobre o caso selecionado no momento na lista de resultados
(2) Lista dos pacientes e casos encontrados
(3) Caso selecionado no momento

Se necessitar somente de uma seleção de imagens de um caso específico, exiba
as séries contidas no caso.
1 Selecione o caso correspondente na lista de resultados.
2 Clique neste botão.

Todas as séries do caso selecionado são listadas na área de resultados.
3 Use novamente este botão para exibir a lista de pacientes e casos

encontrados.

1 Selecione os dados desejados (casos ou séries) na lista de resultados com o
mouse.
Mantenha pressionada as teclas Ctrl ou Shift no painel de controle para
selecionar várias entradas.

2 Clique neste botão.
Os dados são lidos.

Processamento de imagens em 2D
Como parte do pós-processamento, você visualiza os resultados de um exame
e avalia-os usando funções de processamento em 2D. Também é possível
comparar o material de imagem a partir de vários exames de um paciente (tal
como o exame atual e um exame anterior).

Exibir séries

Importar dados

5.2
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Carregar e exibir imagens
Durante um exame em progresso, é possível editar somente as imagens do
paciente registrado. Fora de um exame, é possível carregar as imagens de
qualquer paciente para processamento.

Carregar imagens
Na Patient list (Lista de pacientes) você tem acesso às imagens dos exames
anteriores armazenados no banco de dados local. Selecione um ou mais casos
do paciente desejado aqui.
( Página 133 Pesquisa e seleção dos dados de paciente)
Com um exame a decorrer, todas as imagens salvas já estão carregadas. Se
necessário, poderá carregar imagens adicionas a partir de exames anteriores
do paciente registrado.

 Se as imagens necessárias não estiverem mais no banco de dados local,
primeiro importe os dados da origem externa.
( Página 140 Importar dados)

Use o teclado no carro do monitor para abrir a Patient list (Lista de pacientes).
1 Pressione esta tecla.
2 Procure o paciente desejado.
3 Clique duas vezes no paciente com o mouse.
As imagens selecionadas são carregadas e exibidas nos monitores.

Exibir a visão geral da imagem
Na exibição da visão geral da imagem, o layout do monitor muda
especificamente para pós-processamento em 2D. Você possui acesso direto
a todas as imagens carregadas e poderá selecioná-las para processamento,
tanto individualmente como em qualquer outra combinação.

Se um paciente não estiver registrado, as imagens são exibidas na visão geral
da imagem após o carregamento. Com um exame a decorrer, você poderá
precisar mudar da exibição de imagens ao vivo para a exibição da visão geral
de imagens.
◆ Pressione esta tecla no teclado do carrinho do monitor.

– ou –

No monitor esquerdo, clique no botão 4x4 Layout (inferior esquerdo).

5.2.1

Ativar a visão geral
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Por padrão, as exibições seguintes estão definidas nos monitores:
• Monitor esquerdo

– Layout 4x4 com todas as imagens carregadas, ordenadas por tempo de
exposição

– Visualização em pilha
– 1ª série selecionada (o 1º segmento de imagens fica destacado)

• Monitor direito
– Visualização 1x1 da 1ª série (selecionada)

A visão geral de imagens pode ser desativada somente no decurso de um
exame.
◆ Pressione novamente este botão.

A exibição de imagens em tempo real é ativada.
– ou –
No monitor esquerdo, clique no botão ativado 4x4 Layout (inferior
esquerdo).

 O sistema alterna automaticamente para a visualização de imagem em tempo
real durante o acionamento da radiação.

Alterar o modo de exibição
É possível selecionar entre as seguintes visualizações das imagens carregadas
no monitor esquerdo:
• Visualização em pilha: Uma série por segmento de imagem.

A visualização em pilha é adequada como uma visão geral de casos
carregados e para a comparação direta de imagens a partir de várias séries.

• Visualização de imagens lado a lado: Uma imagem da série selecionada por
segmento de imagem.
A exibição de imagens lado a lado é adequada para a visualização
detalhada de uma série selecionada (imagem por imagem).

◆ Pressione esta tecla para alternar entre a exibição em pilha e a exibição de
imagens lado a lado.

Na exibição em pilha, os segmentos de imagem que contêm uma cena são
identificados por um ícone na parte inferior direita. Clicar duas vezes na cena
alterna para a exibição de imagens lado a lado.

Layout do monitor

Desativar a visão geral

Alterar a exibição
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Rolar
Na visão geral no monitor esquerdo você especifica qual a imagem que deve
ser exibida no monitor direito.

1 Selecione o modo de visualização adequado:
Visualização de imagens lado a lado, se desejar mostrar uma imagem
diferente nas séries atuais.
Visualização em pilha, se desejar exibir uma série diferente.

2 Use o mouse para se deslocar até a imagem ou série desejada aparecer na
visão geral da imagem no monitor esquerdo.

3 Clique no segmento de imagem relevante.
A imagem selecionada é exibida no monitor direito.

Se desejar mostrar imagens de outras séries na visualização de imagens lado a
lado, pode deslocar-se pela série sem alternar para a visualização em pilha.
◆ Pressione uma das teclas repetidamente, se necessário.

Visualizar imagem em tela inteira
Basicamente, a imagem selecionada na visão geral é exibida como uma
imagem inteira no monitor direito. Porém, se a função Hold reference
(Congelar referência) estiver ativada, a exibição do monitor permanece
inalterada. Neste caso, use a função Full image (Imagem total) para exibir
a imagem desejada no tamanho original no monitor esquerdo.

◆ Pressione esta tecla.

 Usando as teclas da série Next/Previous (Próximo/anterior), você pode alternar
para outras séries na visualização de imagem completa.

◆ Pressione esta tecla.
A visão geral da imagem no monitor esquerdo muda para o modo de
exibição mais recente (lado a lado ou em pilha).

Alterar imagem/séries

Série seguinte/anterior

Ativar a imagem inteira

Desativar a função de imagem total
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 Fora de um exame em andamento (nenhum paciente registrado), você pode
ativar e desativar a exibição de imagem total usando o botão de layout 4x4
ativado (parte inferior esquerda da tela).

Analisar uma cena
Após um exame, pode iniciar o modo de filme para verificar a qualidade das
cenas que acabou de adquirir.
Normalmente, uma cena é revisada no monitor direito. Se a função Hold
reference (Congelar referência) estiver ativa, a revisão será realizada no
monitor esquerdo. O sistema alterna automaticamente para o layout 1x1.

1 Mostre a cena desejada.
Se a revisão automática de cenas (Auto replay (Reprodução automática))
for desativada, o processo de revisão é interrompido.

2 Pressione esta tecla.
A cena é novamente reproduzida (a velocidade de reprodução é igual à taxa
de armazenamento).

1 Pressione esta tecla para interromper o processo de análise.

2 Pressione a tecla para retroceder/avançar em uma única imagem.

◆ Pressione uma dessas teclas para ir para a cena anterior/seguinte.

Selecionar imagens
Você necessita de selecionar imagens antes de as editar. É possível realizar
seleções únicas e múltiplas.
◆ Selecione o modo de visualização adequado: ( Página 146 Alterar o modo

de exibição):
• Visualização de imagens lado a lado, se desejar selecionar várias imagens

na série atual.
• Visualização em pilha, se desejar selecionar uma ou mais séries.

Iniciar a revisão

Rolar imagem a imagem

Cena diferente

5.2.2
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Seleção única
◆ Clique com o mouse na imagem ou série pretendida.

 Se o monitor esquerdo tiver sido alterado para o modo de imagem total, a
imagem exibida será selecionada.

Seleção múltipla
A função Multiselection (Seleção múltipla) permite selecionar imagens a partir
de uma ou mais séries individualmente. As imagens de uma seleção múltipla
são marcadas em ambos os monitores por um ponto branco.

1 Mantenha pressionada a tecla Ctrl.
2 Na visão geral da imagem, clique nas imagens desejadas ou nas séries em

sequência.
– ou –
Pressione a tecla Enter para adicionar a imagem ou série selecionada na
visão geral da imagem à seleção múltipla.

1 Na visão geral da imagem, clique na primeira imagem/série desejada.
2 Mantenha pressionadas as teclas Ctrl e Shift.
3 Selecione a última imagem/série necessária.

Todas as imagens/séries no meio também são selecionadas.

1 Mude o modo de exibição, se necessário.
2 Selecione imagens/séries adicionais usando a seleção múltipla.

As imagens recém-selecionadas são adicionadas à seleção múltipla definida
previamente.

1 Mantenha pressionada a tecla Ctrl.
2 Na visão geral da imagem, clique nas imagens desejadas ou nas séries que

serão desmarcadas em sequência.
– ou –
Pressione a tecla Enter para que as imagens ou séries sejam desmarcadas.

Excluir imagens/séries individuais
Enquanto a Patient list (Lista de pacientes) é usada para excluir casos
completos ( Página 139 Excluir dados), você pode usar a visão geral da
imagem para selecionar imagens ou séries individuais para exclusão.
1 Mude para a exibição em pilha, se necessário.
2 No teclado do carro do monitor, pressione as teclas Alt e D.

É exibida uma caixa de mensagem.

Imagens/séries individuais

Imagens/séries sequenciais

Complementar a seleção

Desmarcar imagens

5.2.3
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3 Clique nas imagens/séries que serão excluídas na visão geral da imagem.
As imagens selecionadas ficam marcadas com um X.

4 Clique em OK para excluir as imagens selecionadas.

Alterar a exibição de imagens
Nas imagens carregadas, você pode adaptar os valores de janela (contraste e
brilho), exibir as seções ampliadas e centrar as regiões de interesse no meio da
imagem. Você também pode girar e inverter imagens.

 CUIDADO

Parâmetros de processamento de imagens incorretos ou excessivos.
Risco de qualidade de imagem limitada nas imagens de raios X
resultantes. Risco de decisão incorreta durante intervenção ou artefatos.
◆ Aplique parâmetros de processamento de imagem cuidadosamente,

tais como o realce de contornos e o janelamento e verifique-os sempre
cuidadosamente.

◆ Verifique sempre a qualidade da imagem antes de tomar uma decisão
de intervenção.

Seleção de imagens para processamento
As alterações na exibição de imagens afeta todas as imagens de uma série
individual. As funções da imagem não podem ser aplicadas a várias séries ao
mesmo tempo.
◆ Exiba uma imagem da série necessária (seleção única).

Janelamento de imagens
Usando as configurações de janelamento, você estabelece um intervalo de
escala de cinza no qual a imagem é exibida. Isto permite destacar a região de
interesse e o tipo de tecido relevante.

5.2.4
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Durante o janelamento, você otimiza o brilho da imagem (alterando o centro
de ajuste à imagem ao longo da escala de cinza) e o contraste da imagem
(alterando a largura da janela).
Os valores de janela definidos são exibidos na parte inferior direita da imagem.

(1) WW: Largura da janela – Contraste
(2) WC: Centro da janela – Brilho

1 Pressione uma dessas teclas para reduzir/aumentar o brilho.
Manter a tecla pressionada reduzirá/aumentará continuamente o brilho.

2 Pressione uma dessas teclas para reduzir/aumentar o contraste.
Manter a tecla pressionada reduzirá/aumentará continuamente o contraste.

 As teclas definem os valores numéricos de brilho. Se a impressão de imagem
fica mais clara ou mais escura depende de qual tela é selecionada (osso preto
ou branco).

1 Coloque o cursor do mouse na imagem necessária no monitor esquerdo.
2 Mova o mouse, mantendo pressionado o botão central do mesmo:
(1) Brilho – (Centro +)
(2) Contraste – (Largura +)
(3) Brilho + (Centro –)
(4) Contraste + (Largura –)

Usando as configurações de valores da janela, é possível selecionar três
configurações predefinidas para os valores da janela usando LUTs (tabelas
de linearização). Os valores podem ser configurados especificamente para um
aplicativo.
◆ Pressione esta tecla, várias vezes, se necessário, para alternar entre as LUTs.

Alterar os valores de janela

Janelamento usando o mouse

Configurações dos valores da janela
fixos (LUTs)
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Realçar extremidades
É possível pós-processar imagens desfocadas com um filtro. O realce de
contornos é um filtro adaptativo que destaca todas as estruturas (contornos)
existentes na imagem. Para imagens com muito ruído, recomenda-se a
configuração do realce de contornos para o seu nível inferior ou desativá-lo
totalmente.
◆ Se necessário, pressione esta tecla várias vezes.

Cada vez que esta tecla é pressionada, as configurações do filtro mudam
para baixo, médio, alto ou desativado.

Aplicar zoom e panorâmica nas imagens
É possível ampliar seções de imagens em que esteja particularmente
interessado (fazer zoom). A imagem ampliada pode ser estendida para que
a seção relevante fique no centro da imagem (deslocamento).

◆ Se necessário, pressione esta tecla várias vezes.
Cada vez que esta tecla é pressionada, o nível de zoom muda, isto é, de 1
(imagem total) para 1,5, para 2.

Após fazer zoom, se a área da imagem relevante se encontrar fora do
segmento da imagem, aplique panorâmica em conformidade.
◆ Pressione a tecla de seta para a direção na qual o conteúdo da imagem a ser

exibido está localizado.
(1) Teclas de seta verticais: Enquadrar para cima/para baixo
(2) Teclas de seta horizontais: Enquadrar para a esquerda/direita

 O deslocamento panorâmico da imagem é possível somente com um fator de
zoom > 1x.

◆ Reponha o nível de zoom para 1 (imagem total).

Rodar/espelhar imagens
As funções de girar e inverter permitem que você compare facilmente as
imagens de séries que foram adquiridas em uma orientação diferente.

Aplicar zoom na imagem

Aplicar panorâmica na imagem

Repor zoom/panorâmica
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1 Pressione uma destas teclas.
A cada toque curto da tecla, a rotação da imagem aumenta 1° na direção
correspondente.
Pressionar a tecla por um longo período aumenta ou diminui continuamente
o ângulo de rotação. A rotação é parada em 90°.
– ou –
Utilize o botão para alternar para a exibição de imagem total, se necessário.

2 Posicione o ponteiro do mouse na imagem e gire-a enquanto pressiona o
botão esquerdo do mouse.

◆ Pressione uma destas teclas.
A imagem é invertida na vertical/horizontal.

Avaliar imagens
Usando funções de avaliação gráficas, você pode medir distâncias,
comprimentos e ângulos de estruturas relevantes, bem como adicionar
anotações. O monitor esquerdo alterna automaticamente para o layout 1x1.
Quando a avaliação é concluída, o layout do monitor original é restaurado.

 As medições não são possíveis para imagens importadas de outras
modalidades.

Selecionar imagens para avaliação
As avaliações gráficas podem ser realizadas somente em uma imagem única
de cada vez.
◆ Exiba a imagem necessária (seleção individual).

Exibir as funções de avaliação
Quando avalia imagens no carrinho do monitor, é possível realizar todas as
funções de avaliação diretamente na tela esquerda com o mouse. Utilize o
teclado somente para introduzir texto.
1 Clique neste botão no monitor esquerdo (parte inferior esquerda).

Os botões para avaliação com o mouse são exibidos (parte superior
esquerda).

Rodar uma imagem

Inverter uma imagem

5.2.5
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2 Clique no botão para escolher a função necessária.

Etapas gerais de trabalho
Durante a avaliação gráfica, você usa objetos gráficos (tais como linhas e
campos de texto) que desenha na imagem no monitor esquerdo. Os objetos
gráficos são salvos na imagem automaticamente.
A seguir são apresentadas as etapas básicas que você usará com os objetos
gráficos, independentemente da função de avaliação.

Você necessita de selecionar um objeto gráfico existente para o processar.

1 Clique neste botão.
A função "Selection" (Seleção) é ativada.

2 Clique no objeto gráfico.
O destacamento dos pontos de referência (vértices, ponto central) indica que
o objeto gráfico foi selecionado.

1 Selecione o objeto gráfico.
2 Pressione o botão do mouse e arraste e solte o ponto central para a posição

desejada.

1 Selecione o objeto gráfico.
2 Pressione o botão do mouse e arraste e solte os vértices na direção

necessária.

1 Selecione o objeto gráfico.

2 Clique neste botão.
O objeto gráfico selecionado é excluído.

◆ Clique neste botão.
Todos os objetos gráficos na imagem são excluídos.

Calibração
Se você realizar avaliações com as medições da distância, deve calibrar a
imagem.

 CUIDADO

Interpretação incorreta de resultados.
Decisão de intervenção incorreta!
◆ Durante a calibração do comprimento ou ao medir ou interpretar

distâncias nas imagens, observe que as imagens adquiridas
representam projeções bidimensionais de objetos reais.

Selecionar

Aplicar panorâmica

Alterar as dimensões

Excluir (individual)

Excluir (tudo)
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 CUIDADO

Erro de operação
Radiação desnecessária
◆ Siga as instruções do procedimento de calibração.

Objeto de calibração: Para uma precisão melhorada, é recomendada o uso de
um objeto de calibração que seja o maior possível, mas que possa ser exibido
completamente. Os contornos do objeto de calibração devem ser claramente
reconhecíveis e as suas dimensões conhecidas.

 CUIDADO

Risco de introdução da calibração incorreta. Exibição da calibração
incorreta.
Medição incorreta de objetos gráficos. Decisão de intervenção incorreta!
◆ O usuário deve introduzir cuidadosamente o comprimento conhecido

do objeto de calibração. O objeto de calibração deve ser perpendicular
ao feixe de raios X.

 Observe que a precisão da calibração diminui se o objeto de calibração e o
objeto medido não se encontrarem no mesmo plano.

1 Clique neste botão e desenhe uma linha de distância ao longo do objeto de
calibração.
Tenha cuidado ao marcar os pontos inicial e final com a máxima precisão
de pixel possível, de forma a atingir uma precisão de medição ideal (a linha
a ser calibrada precisa ser selecionada/marcada).

2 Clique neste botão.
A caixa de diálogo Calibrate (Calibrar) é exibida.

3 Insira a distância (em mm).
4 Clique em OK.

É exibida uma escala de comprimento na imagem e é aplicada às imagens
restantes da série.
As distâncias já desenhadas são atualizadas.

Efetuar a calibração
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Medir a distância
Com uma linha de distância é possível medir a distância entre dois pontos em
uma imagem. Proceda com cuidado ao configurar os pontos iniciais e finais
para obter a precisão mais alta possível.
As condições ideais para medição da distância são as seguintes:
• Objeto disposto diretamente no receptor da imagem
• Os pontos de referência têm a distância máxima possível na imagem, ou

seja, um objeto de referência grande na mesma proporção foi usado
• As medições do objeto de referência são conhecidas com alta precisão

(menos de 0,1 mm)
• Os pontos de referência e de medição estão exatamente no plano de

referência
• O usuário define uma linha de referência e uma linha de medição com uma

precisão de um elemento de imagem (pixel)
Na realidade, essas condições normalmente não são atendidas.

 Os resultados da medição dependem (entre outros) dos seguintes fatores de
influência:
• A calibração de referência e a medição de distância precisam ser realizadas

no mesmo plano (o mais próximo possível) e esse plano precisa estar
paralelo ao plano do detector.

• A precisão da medição chega a 5% nas seguintes condições: O objeto de
referência tem pelo menos 50 mm de largura e seu tamanho é conhecido
com uma precisão de ±1 mm. A inclinação real entre a medição e o plano
do detector não deve exceder 5°. O plano do objeto a ser medido deve estar
localizado dentro de no máx. 1 cm daquele do objeto de referência, e não
deve ter uma distância do isocentro maior que 10 cm em direção à ampola.

• Além disso, existem influências que emergem da capacidade de
reconhecimento dos próprios objetos e da precisão do usuário em registrar
os objetos na tela. São recomendados objetos de referência grandes e com
bordas exatas com altos contrastes. O usuário é responsável por manter
esses impactos o menor possível.

1 Clique neste botão.
2 Clique no ponto inicial da linha.
3 Clique no ponto final desejado.

A linha da distância é definida.
O comprimento (em mm) e o número sequencial do objeto gráfico são
exibidos no ponto final da linha.

 A distância medida e exibida no monitor não corresponde à dimensão
geométrica real do objeto, uma vez que não foi efetuada qualquer calibração.
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Medir um ângulo
É possível definir um ângulo por meio de duas linhas, as linhas do ângulo
desenhadas na imagem. Proceda com cuidado ao configurar os pontos iniciais
e finais para obter a precisão mais alta possível.
As condições ideais para medição do ângulo são as seguintes:
• Objeto disposto diretamente no receptor da imagem
• Os pontos que definem os ângulos têm a máxima distância possível na

imagem
• O usuário define uma linha de referência e uma linha de medição com uma

precisão de um elemento de imagem (pixel)
• Os pontos de referência e de medição estão exatamente no plano de

referência
Na realidade, essas condições normalmente não são atendidas.

 Os resultados das medições angulares dependem (entre outros) dos seguintes
fatores de influência:
• A medição angular só é realizada em um plano de projeção paralelo ao

plano do detector. A precisão da medição neste plano de projeção chega a
±1°, se o comprimento das linhas do ângulo desenhado for pelo menos ¼ da
largura da imagem.

• Além disso, existem influências que emergem da precisão do usuário em
registrar os objetos na tela. Recomenda-se desenhar ângulos com linhas o
mais compridas possível. O usuário é responsável por manter esses impactos
o menor possível

1 Clique neste botão.
2 Desenhe a primeira linha na imagem configurando o ponto inicial e o ponto

final.
A primeira linha do ângulo é definida.

3 Desenhe a linha seguinte na imagem configurando o ponto inicial e ponto
final.
O ângulo é definido.
O ângulo desenhado (em °) e o número sequencial do objeto gráfico são
exibidos nos pontos finais das linhas.
É indicado tanto um ângulo interno como externo, dependendo do ponto
inicial e do ponto final da segunda linha.

 A precisão de uma medição de ângulo depende das interações do usuário e
não pode ser especificada aqui de forma absoluta. Consulte também a caixa
de informações na seção ( Página 157 Medir um ângulo).
A precisão pode ser melhorada aumentando as distâncias entre os pontos
inicial e final das linhas desenhadas.
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Fazer anotações em imagens
Além da identificação lateral e das áreas relevantes ou anormais de anotação
em uma imagem, é possível adicionar comentários às imagens. Os comentários
aparecem sempre centrados no contorno inferior da imagem e são transferidos
automaticamente para todas as imagens da série.
◆ Clique neste botão.

A caixa de diálogo de entrada para texto e comentários é exibida.

Ao identificar o lado do paciente, você evita um erro na orientação da imagem.
A identificação lateral é aplicada automaticamente às imagens restantes da
série.
1 Selecione o lado do paciente apropriado na caixa de diálogo de texto e

comentários.
2 Utilizando o mouse, clique na localização apropriada na imagem (por

exemplo, na extremidade da imagem).
A identificação selecionada L (E) ou R (D) é introduzida na posição do
ponteiro do mouse.

1 Selecione a anotação da lista de seleção Text (Texto).
– ou –
Clique no campo de texto da lista de seleção Text (Texto) e substitua o texto
exibido usando o teclado.

2 Clique na posição desejada na imagem.

1 Selecione o texto da lista de seleção Comment (Comentário).
– ou –
Clique no campo de texto da lista de seleção Comment (Comentário) e
substitua o texto exibido com o teclado.

2 Para excluir um comentário das imagens, utilize esta tecla (Backspace) para
excluí-lo do campo de texto da lista de seleção Comment (Comentário).

É possível salvar os textos e os comentários usados frequentemente como
modelos e selecioná-los a partir da lista, conforme necessário.
1 Introduza o texto no campo de texto da lista de seleção correspondente.
2 Clique neste botão.

O texto é adicionado à lista como uma nova entrada.

Configurar a identificação lateral

Inserir anotações

Acrescentar um comentário

Criar textos predefinidos
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Podem ser criadas até 20 entradas nas listas de seleção Text (Texto) e
Comment (Comentário).

1 Selecione a entrada de que já não necessita a partir da lista de seleção
correspondente.

2 Clique neste botão.
O texto é eliminado da lista.

Salvar imagens
Após concluir o pós-processamento de um exame anterior, todas as alterações
na imagem são salvas quando fechar o paciente. Se desejar salvar estados
intermédios, salve manualmente as imagens na fase de processamento
necessária. As imagens são salvas como cópias do original no caso
correspondente.

 Para salvar imagens enquanto um exame se encontra em andamento, consulte
( Página 118 Salvar e exibir imagens).

Salvar uma única imagem
✓ Pré-requisito: Várias imagens não são selecionadas ( Página 149 Seleção

múltipla).
1 Exiba a imagem necessária (seleção individual).
2 Pressione esta tecla.

Salvar múltiplas imagens
Com a seleção de imagem apropriada, você pode salvar uma porção ou todas
as imagens de uma ou mais séries, bem como todos os segmentos de séries.

1 Selecione as imagens/séries desejadas na seleção múltipla
( Página 149 Seleção múltipla).

2 Pressione esta tecla.

1 Mostre a cena.
2 Utilize as teclas Ctrl e Shift para selecionar as imagens sequenciais

desejadas.
3 Pressione esta tecla.

As imagens são salvas como uma cena nova.

Excluir textos predefinidos

5.2.6

Imagens/séries

Cena parcial
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Processamento da subtração
Sempre que é efetuada a subtração, são adquiridas duas exposições de raios
X da região de interesse, uma com agente de contraste e outra sem agente de
contraste. De seguida, ambas as exposições são subtraídas.
Na imagem de subtração, as áreas com a mesma atenuação e as áreas com
uma atenuação (ligeiramente) diferente, por exemplo, vasos com agente de
contraste, podem ser claramente distinguidas.

Funções de pós-processamento
As funções seguintes estão disponíveis para pós-processar imagens de
subtração durante ou após um exame.
• Anatomical background (Fundo anatômico)
• Change mask (Alterar máscara)
• Pixel shift (Desvio de pixels)

Carregar e exibir imagens
As imagens nativas de exames adquiridas no modo de funcionamento
Subtraction (Subtração) ou Roadmap (opcional) são guardadas no banco
de dados local juntamente com as imagens de subtração. Os dois tipos de
imagens podem ser exibidos ao mesmo tempo em ambos os monitores.

Carregar imagens
Com um exame a decorrer, as imagens necessárias para o processamento
de subtração já se encontram carregadas e salvas. Para processamento
subsequente, carregue os dados de subtração a partir do banco de dados local.
1 Abra a Patient list (Lista de pacientes).
2 Clique duas vezes no caso de subtração do paciente desejado.

As imagens selecionadas são carregadas e exibidas nos monitores.

Alterar o layout do monitor
Depois de carregar as imagens, a exibição de 2 canais é ativada com ambos
os monitores em um layout de 1x1. A tela esquerda mostra as imagens
de subtração e a tela direita as imagens nativas correspondentes. Esta
configuração pode ser alterada, se necessário.
◆ Pressione esta tecla várias vezes, se necessário, para alternar entre os

layouts do monitor.

5.3

5.3.1

5.3.2

5 Pós-processamento

160 Manual do Usuário
Impressão nº ATSC-200.620.10.01.23



• Exibição de 2 canais (apenas para exibição de imagem inteira no monitor
esquerdo): Exibição simultânea da imagem de subtração (monitor
esquerdo) e imagem nativa correspondente (monitor direito).

• Exibição de 1 canal – imagens nativas: Apenas imagens nativas são
mostradas em ambos os monitores. Se aplica particularmente quando
a visão geral da imagem é ativada no monitor esquerdo.

• Exibição de 1 canal – imagens de subtração: Apenas imagens
de subtração são mostradas em ambos os monitores. Se aplica
particularmente quando a visão geral da imagem é ativada no monitor
esquerdo.

Visualizar imagens
Após alternar o monitor para a visualização de 1 canal, use a visualização de
visão geral da imagem para mostrar as imagens necessárias.
1 Ative a visão geral da imagem, se necessário.
2 Utilize as funções de exibição da imagem da mesma forma que para os

exames padrão (sem subtração).
Alterar o modo de exibição ( Página 146 Alterar o modo de exibição)
Rolagem ( Página 147 Rolar)
Na exibição em pilha, a imagem do Peak OP (imagem OP com o valor mais
alto) da respectiva série é exibida.
Analisar uma cena ( Página 148 Analisar uma cena)
Na exibição de 2 canais, a cena de subtração é apresentada no monitor
esquerdo e a cena nativa correspondente no monitor direito.

Alterar a exibição de imagens
Como nos exames padrão (sem subtração), você pode ajustar à janela, aplicar
zoom/panorâmica, rodar e inverter imagens de subtração e nativas.
( Página 150 Alterar a exibição de imagens)

5.3.3

Pós-processamento 5

Cios Select
Impressão nº ATSC-200.620.10.01.23

161



5 Pós-processamento

162 Manual do Usuário
Impressão nº ATSC-200.620.10.01.23



Documentação
6.1 Impressão em película/papel 164

6.1.1 Selecionar imagens 164
Imagem individual 164
Seleção múltipla 164

6.1.2 Imprimir usando configurações padrão 165
Iniciar a impressão 165

6.1.3 Imprimir com configurações alteradas 166
Alterar as configurações de impressão 166
Exibir uma visualização da impressão 167
Iniciar a impressão 167

6.2 Exportação 168
6.2.1 Procedimentos de exportação 168

Exportação manual 168
Exportação automática 168

6.2.2 Destinos de exportação 169
Dispositivo removível 169
Outra estação de trabalho 169
Arquivo 170

6.2.3 Visão geral das capacidades de transferência 170
6.2.4 Selecionar imagens 171

Imagens de um exame em progresso ou pós-processamento 172
Casos completos 172

6.2.5 Preparar os dispositivos removíveis 172
Trabalhar com suportes de dados 172
Unidades 173
Inserir um CD/DVD 173
Conectar o suporte de armazenamento USB 173

6.2.6 Exportar usando configurações padrão 173
Iniciar a exportação 174

6.2.7 Exportar com configurações alteradas 174
Caixa de diálogo “Export” (Exportar) 175
Alterar configurações de exportação 175
Iniciar a exportação 177
Estabelecer configurações padrão 178

6.3 Verificar a transferência de dados 178
6.3.1 Indicadores na barra de status 178
6.3.2 Trabalhos de visualização e processamento 179

Lista de status do trabalho 179
Influenciar o desempenho do trabalho 180

6.4 Relatórios 181
6.4.1 Selecionar um caso 182
6.4.2 Relatório de resumo de radiação 182

Abrir o relatório 183
Exportar o relatório 183
Imprimir um relatório 183

6

Documentação 6

Cios Select
Impressão nº ATSC-200.620.10.01.23

163



Impressão em película/papel
É possível imprimir as imagens de um caso em película ou papel para
documentação e relatório.

 Certifique-se de que a impressora esteja ligada antes de enviar imagens para
impressão.

 O processo de impressão em película e em papel é o mesmo, exceto no
que respeita à utilização de diferentes dispositivos de saída. Se a expressão
"impressão em película" ou "impressão em papel" for usada isoladamente a
seguir, a descrição se aplica igualmente ao outro processo.

Impressão padrão
Você pode imprimir a imagem exibida ou uma seleção de várias imagens
pressionando simplesmente um botão. O trabalho de impressão é realizado
com configurações padrão (procedimento de impressão simplificado).
Alterar as configurações de impressão
Se desejar verificar ou alterar os ajustes antes de imprimir, use o
"procedimento de impressão melhorado". É possível exibir uma visualização
de impressão e adaptar o layout da mesma, por exemplo. Em uma segunda
etapa, você encaminha o trabalho de impressão para a impressora desejada.

Selecionar imagens
Antes de iniciar um trabalho de impressão, é necessário selecionar as imagens.
Você possui acesso às imagens carregadas no momento na visão geral da
imagem no carro do monitor. São possíveis seleções de imagens únicas e
múltiplas.
( Página 148 Selecionar imagens)
◆ Selecione o modo de visualização adequado:

Visualização de imagens lado a lado, se desejar selecionar várias imagens
na série atual.
Visualização em pilha, se desejar selecionar uma ou mais séries.

Imagem individual
◆ Clique no segmento de imagem relevante na visão geral da imagem.

 Se o monitor esquerdo tiver sido alterado para o modo de imagem total, a
imagem exibida será selecionada.

Seleção múltipla
1 Pressione e mantenha pressionada a tecla Ctrl.

6.1
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2 Na visão geral da imagem, clique nas imagens desejadas ou nas séries em
sequência.
As imagens de uma seleção múltipla são marcadas em ambos os monitores
por um ponto branco.
– ou –
Pressione a tecla Enter para adicionar a imagem ou série selecionada na
visão geral da imagem à seleção múltipla.

Imprimir usando configurações padrão
As configurações padrão seguintes são usadas com o procedimento de
impressão simplificado:
• Tamanho e layout da página (particionamento da página) de acordo

com as definições de configuração da Default Printer (Impressora
padrão) ( Página 193 DICOM Properties (Propriedades DICOM) - Printing
(Impressão)).

• Tratar de imagens de subtração e da exibição do texto de imagem tal
como no último trabalho de impressão. Essas configurações podem ser
alteradas no procedimento de impressão aprimorado ( Página 166 Alterar
as configurações de impressão).

Iniciar a impressão

 A alocação da tecla Print/Export (Imprimir/Exportar) pode ser configurada
nas User Settings (Configurações do usuário): pode ser atribuída a função
de impressão ou exportação ( Página 190 DICOM Properties (Propriedades
DICOM) - General (Geral)).

◆ Pressione esta tecla no teclado.
O trabalho de impressão é iniciado.
Em Patient list (Lista de pacientes), as imagens selecionadas são marcadas
com “printing” (imprimir) (sinalizador “p”).
Quando o trabalho de impressão é concluído, as imagens ficam marcadas
como “printed” (impressas) (sinalizador “P”).

 Após a impressão, as imagens são liberadas para exclusão automática, se
necessário. Dependendo do nível de espaço no disco rígido, as imagens são
excluídas na data especificada.
( Página 198 Excluir imagens automaticamente)

 O sinalizador "printed" (impresso) é definido logo que as imagens sejam
transferidas com sucesso para o driver da impressora. Nem todas as
impressoras (por exemplo, impressoras a papel) podem resolver os problemas
de impressão sozinhas. As impressões efetuadas das imagens podem ser
perdidas! Antes de excluir as imagens, certifique-se de que as impressões
estejam disponíveis.

6.1.2
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Imprimir com configurações alteradas
No procedimento de impressão melhorado você pode alterar as seguintes
configurações:
• Seleção da impressora
• Configurações de layout
• Exibição de texto da imagem
• Tratar as imagens de subtração
• Número de cópias

Caixa de diálogo de entrada para configurações de impressão

(1) Configurações de impressão
(2) Botões para imprimir, visualizar a impressão e para o status de impressão

◆ Clique neste botão no monitor esquerdo (parte inferior esquerda).
A caixa de diálogo de entrada para configurações de impressão é exibida no
monitor.

Alterar as configurações de impressão
A caixa de diálogo de entrada para configurações de impressão contém
inicialmente as configurações usadas para a última sessão de impressão.

 As alterações nas configurações para imagens de subtração e para exibição
de texto de imagem são usadas como novas configurações padrão para
impressão padrão.

A lista de seleção Printer (Impressora) contém o papel e as impressoras DICOM
configurados no sistema.
◆ Selecione a impressora desejada.

Layouts de impressão individuais sob um nome individual são criados na
configuração de cada impressora ( Página 196 Cartão Print Layout (Layout
de impressão)).

6.1.3
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◆ Selecione as configurações de layout na lista de seleção.
Name (Nome): Layouts de impressão armazenados para a impressora
selecionada
Size (Tamanho): Tamanhos das páginas disponíveis para a impressora
selecionada
Layout: Partições da página disponíveis para a impressora selecionada

O escopo das informações de texto de imagem é definido na configuração para
cada layout de impressão.
( Página 196 Configurações de texto da imagem)
1 Selecionar a opção Anonymous (Anônimo) indica que deseja evitar a

atribuição das imagens impressas a um paciente.
“Anonymous” (Anônimo) aparece na cópia impressa em papel em vez do
nome do paciente. Os restantes dados demográficos são ocultados.

2 Selecione a opção Hide Text (Ocultar texto) se todo o texto de imagem tiver
que ser ocultado em uma cópia impressa.

Normalmente, as imagens de subtração são impressas na visualização nativa.

◆ Se necessário, selecione a visualização subtraída para impressão.

◆ Defina o número de cópias.
É possível imprimir até 9 cópias por trabalho de impressão.

Exibir uma visualização da impressão
Na visualização da impressão, você pode ver como as imagens serão exibidas
posteriormente na película exposta ou na cópia impressa em papel. Também é
possível alterar a posição das imagens individuais, se necessário.
1 Clique neste botão na caixa de diálogo de entrada para as configurações de

impressão.
As imagens aparecem no monitor esquerdo no layout de impressão
selecionado.

2 Use a roda do mouse para exibir as páginas individuais do trabalho de
impressão.

3 Use a função de arrastar e soltar do mouse para dispor as imagens no
layout de página selecionado.

Iniciar a impressão
◆ Clique neste botão na caixa de diálogo de entrada para as configurações de

impressão.
O trabalho de impressão é iniciado.
Em Patient list (Lista de pacientes), as imagens selecionadas são marcadas
com “printing” (imprimir) (sinalizador “p”).

Exibição de texto da imagem

Imagens de subtração

Número de cópias
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Quando o trabalho de impressão é concluído, as imagens ficam marcadas
como “printed” (impressas) (sinalizador “P”).

 Após a impressão, as imagens são liberadas para exclusão automática, se
necessário. Dependendo do nível de espaço no disco rígido, as imagens são
excluídas na data especificada.
( Página 198 Excluir imagens automaticamente)

 O sinalizador "printed" (impresso) é definido logo que as imagens sejam
transferidas com sucesso para o driver da impressora. Nem todas as
impressoras (por exemplo, impressoras a papel) podem resolver os problemas
de impressão sozinhas. As impressões efetuadas das imagens podem ser
perdidas! Antes de excluir as imagens, certifique-se de que as impressões
estejam disponíveis.

É possível registrar e influenciar o processamento do trabalho para trabalhos
de impressão nas impressoras DICOM.
◆ Clique neste botão na caixa de diálogo de entrada para as configurações de

impressão.
A Job status list (Lista de status do trabalho) é aberta.
( Página 179 Lista de status do trabalho)

Exportação
Após um exame ou pós-processamento, as imagens salvas são armazenadas
no disco rígido (banco de dados local).
Nesta seção será explicado como salvar os dados de imagem e do paciente
do banco de dados local, como enviá-los na rede e salvá-los em suportes de
dados.

Procedimentos de exportação

Exportação manual
Durante um exame ou pós-processamento, é possível exportar a imagem
exibida ou uma seleção de várias imagens. É possível definir o destino de
exportação e o formato dos dados na caixa de diálogo no monitor esquerdo.

Exportação automática
Dependendo da definição da configuração, no final do exame as
imagens obtidas são enviadas automaticamente para um endereço padrão
( Página 192 DICOM Properties (Propriedades DICOM) - Sending (Envio)).
Para exportação manual, você pode alterar o endereço padrão e exportar
configurações usadas na caixa de diálogo.

Status de impressão

6.2

6.2.1

6 Documentação

168 Manual do Usuário
Impressão nº ATSC-200.620.10.01.23



Destinos de exportação
Dependendo da configuração do trabalho, você seleciona um dos seguintes
destinos de exportação no procedimento de exportação melhorado.

Dispositivo removível
Você grava dados em dispositivos removíveis para salvá-los a curto prazo ou
para transmiti-los.
Os seguintes tipos de suportes são suportados para salvar dados:
• DVD-R (menos R), DVD+R
• CD
• Suporte de armazenamento USB (discos rígidos externos, cartões de

memória)
O uso acidental de outros suportes de armazenamento, por ex., DVD-RW, pode
resultar em uma mensagem de erro ou na funcionalidade deteriorada.

 CUIDADO

Risco de o suporte de CD/DVD-R usado para a exportação ficar
danificado ou ilegível em outras unidades de CD/DVD.
Perda de dados ou perda de dados aparente.
◆ Use dispositivos removíveis somente como suportes de transferência.

Apenas mídias de dados aprovados pela Siemens Healthineers podem
ser usadas.

 No geral, não use suportes de armazenamento que necessitem da sua própria
fonte de alimentação. Além disso, não use mídia de armazenamento USB
contendo um arquivo autorun.inf.

 Como regra, não é possível acionar radiação durante o processo de gravação
para CD/DVD. Em casos excepcionais (emergências), pode accionar radiação
no modo de funcionamento de fluoroscopia. Porém, a radiação pode ser
interrompida.
Além disso, o processo de exportação de imagens subtraídas para CD/DVD
é interrompido durante o acionamento da radiação e outros procedimentos
de processamento intensivo (por exemplo, reproduzir LSH). Nesses casos, as
imagens são armazenadas como dados brutos.
Recomenda-se fortemente que inicie o processo de gravação fora do horário de
exames (por exemplo, no final do expediente).

Outra estação de trabalho
Se o seu sistema fizer parte de uma rede, é possível enviar os dados de paciente
e exame para outras estações de trabalho por meio da rede. Aqui, os dados
podem ser processados ou usados para diagnóstico.

6.2.2

Documentação 6

Cios Select
Impressão nº ATSC-200.620.10.01.23

169



Arquivo
Para arquivar, você envia o paciente e os dados de exame selecionados para
um nó de rede DICOM que foi estabelecido como um arquivo. É possível
importar novamente os dados arquivados em qualquer momento para o seu
banco de dados local.

 CUIDADO

Uso do disco rígido do sistema de imagem como arquivo a longo prazo.
Perda de dados da imagem.
◆ Não use o disco rígido do sistema de imagem como arquivo a longo

prazo. Siga os regulamentos locais relativos ao arquivamento de
imagens de raios X, levando em consideração o uso dos nós de arquivo
DICOM.

 CUIDADO

Perda de dados da imagem.
Risco de exposição à radiação desnecessária!
◆ O disco rígido do sistema de imagem não é adequado para

arquivamento de longo prazo de dados de pacientes e de imagens.
Existem requisitos legais relativos ao período de arquivamento, à
disponibilidade dos dados e à proteção dos dados (integridade
dos dados), bem como recomendações relativas à proteção contra
incêndios ou danos causados pela água para o arquivamento de dados
de imagem. O operador do arquivo é responsável pela observância
destes regulamentos.

◆ Devido aos avanços no desenvolvimento técnico e nos requisitos legais,
o armazenamento dos dados de imagem e o acesso aos mesmos
pode não ser possível simplesmente com uma tecnologia de suporte
e de armazenamento. Assim sendo, a migração de dados poderá ser
necessária sob responsabilidade do usuário do arquivo digital.

Visão geral das capacidades de transferência
A figura abaixo apresenta as opções de cópia de segurança e de transferência
de dados que se encontram disponíveis.

6.2.3

6 Documentação

170 Manual do Usuário
Impressão nº ATSC-200.620.10.01.23



(1) Exporte para nós de rede DICOM (Arquivo ou outra estação de trabalho)
(2) Exporte para dispositivos removíveis (CD/DVD, suporte USB)
(3) Importe a partir dos nós de rede DICOM (Pesquisa e recuperação)

( Página 142 Dados na rede)
(4) Importar a partir de dispositivos removíveis

( Página 141 Dados de dispositivos removíveis)

 É possível que nem todas as opções de transferência se encontrem disponíveis
no seu sistema. Os dispositivos e os nós de rede disponíveis dependem da
configuração individual do seu sistema e das opções instaladas.

Selecionar imagens
Antes de iniciar um trabalho de exportação, você necessita de selecionar as
imagens.

 Você pode somente exportar objetos que se encontrem armazenados no banco
de dados local. Se for necessário transferir dados a partir de um suporte para o
outro, estes devem ser importados em primeiro lugar. Porém, exportar dados a
partir de outras modalidades não é possível.

6.2.4

Documentação 6

Cios Select
Impressão nº ATSC-200.620.10.01.23

171



Imagens de um exame em progresso ou pós-processamento
Você possui acesso às imagens carregadas no momento na visão geral da
imagem no carro do monitor. São possíveis seleções de imagens únicas e
múltiplas.
( Página 148 Selecionar imagens)
◆ Selecione o modo de visualização adequado:

Visualização de imagens lado a lado, se desejar selecionar várias imagens
na série atual.
Visualização em pilha, se desejar selecionar uma ou mais séries.

◆ Clique no segmento de imagem relevante na visão geral da imagem.

 Se o monitor esquerdo tiver sido alterado para o modo de imagem total, a
imagem exibida será selecionada.

1 Pressione e mantenha pressionada a tecla Ctrl.
2 Na visão geral da imagem, clique nas imagens desejadas ou nas séries em

sequência.
As imagens de uma seleção múltipla são marcadas em ambos os monitores
por um ponto branco.
– ou –
Pressione a tecla Enter para adicionar a imagem ou série selecionada na
visão geral da imagem à seleção múltipla.

Casos completos
Para salvar ou arquivar casos completos, selecione os conjuntos de dados em
Patient list (Lista de pacientes).
( Página 133 Pesquisa e seleção dos dados de paciente)
1 Pressione esta tecla.
2 Pesquise o paciente, ordenando e filtrando a lista, conforme necessário.
3 Selecione um caso ou os casos necessários.

Preparar os dispositivos removíveis
Dependendo da rotina usada, uma ou várias unidades e conexões dos suportes
de dados externos serão conectados ao seu sistema.

Trabalhar com suportes de dados
Siga as instruções do fabricante para o manuseio e armazenamento dos CD/
DVDs.

Imagem individual

Seleção múltipla

6.2.5
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Unidades
O seu sistema é fornecido com um gravador de CD/DVD para armazenamento
de dados.

Inserir um CD/DVD
Os CDs/DVDs podem ser gravados somente em um dos lados.
◆ Coloque o CD/DVD na unidade com a etiqueta virada para cima.

 Nunca encerre o Cios Select ou desconecte o carro do monitor do sistema do
braço em C enquanto os dados estão sendo gravados em um CD/DVD.

Conectar o suporte de armazenamento USB

 CUIDADO

Risco de conexão/desconexão de dispositivos USB durante a exposição.
Este comportamento pode levar à instabilidade do sistema. Esta ação
poderá também causar impacto em outros processos, nomeadamente
em trabalhos de exposição a decorrer. Perda de dados, interferência no
processo de exposição.
◆ Não insira nem desconecte dispositivos USB durante a exposição ou

outros processos críticos.

 CUIDADO

Risco de desconexão de dispositivos USB durante a transferência de
dados em curso.
Possível perda de dados e danos no suporte de dados.
◆ Não desconecte o dispositivo USB durante a transferência ativa de

dados (tal como exportação).
◆ Use dispositivos removíveis somente como suportes de transferência.

Os dispositivos removíveis não são permitidos para fins de
arquivamento.

◆ Conecte um plugue USB à entrada USB.

Exportar usando configurações padrão
Durante um procedimento de exportação simplificado são usadas as
configurações estabelecidas como padrão. Essas configurações padrão
podem ser alteradas no procedimento de exportação aprimorado
( Página 175 Alterar configurações de exportação).

6.2.6
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Iniciar a exportação

 A alocação da tecla Print/Export (Imprimir/Exportar) pode ser configurada
nas User Settings (Configurações do usuário): pode ser atribuída a função
de impressão ou exportação ( Página 193 DICOM Properties (Propriedades
DICOM) - Printing (Impressão)).

◆ Pressione esta tecla no teclado.
O trabalho de exportação é iniciado.

Após a conclusão bem-sucedida do trabalho de exportação para um nó de
rede, as imagens selecionadas são marcadas como enviadas (sinalizador “S”)
ou como arquivadas (sinalizador “A”) em Patient list (Lista de pacientes).

 Após a exportação, as imagens são liberadas para exclusão automática, se
necessário. Dependendo do nível de espaço no disco rígido, as imagens são
excluídas na data especificada.
( Página 198 Excluir imagens automaticamente)

 O sinalizador “sent” (enviado) ou “archived” (arquivado) é definido logo
que as imagens sejam transferidas com êxito para os nós de rede. Mesmo
quando o destinatário trabalha com Storage Commitment (Autorização
de armazenamento), os sinalizadores identificam somente o recebimento e
armazenamento dos dados no disco rígido do destinatário. Uma interpretação
incorreta dos sinalizadores pode resultar na perda de dados durante o período
de armazenamento prescrito. Por este motivo, siga estes requisitos reguladores
relativos ao procedimento de arquivamento.

 Observe que as imagens exportadas não são transmitidas como dados brutos,
mas incluem todas as etapas de processamento aplicadas. Estas não podem
ser restituídas para o seu estado original. Não utilize estas imagens para o
diagnóstico primário!

Exportar com configurações alteradas
No procedimento de exportação melhorado você pode alterar as seguintes
configurações:
• Seleção dos destinos de exportação
• Formato dos dados
• Propriedades de imagem
• Tratar as imagens de subtração
• Salvar com um DICOM Viewer (Visualizador DICOM)

6.2.7
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Caixa de diálogo “Export” (Exportar)
◆ Clique neste botão no monitor esquerdo (parte inferior esquerda).

A caixa de diálogo Export (Exportar) aparece no monitor.

(1) Configurações de exportação
(2) Capacidade de armazenamento ou dispositivos removíveis
(3) Botões para exportar, verificar o status de exportação e fechar

Alterar configurações de exportação
Na caixa de diálogo Export (Exportar), é possível inserir, em primeiro lugar, as
configurações que serão usadas como padrão.

◆ Selecione o suporte de destino desejado na lista de seleção Target Type
(Tipo algo).
• DICOM node (Nó DICOM): outra estação de trabalho, arquivo, PACS
• CD/DVD: DVD ou CD inserido
• USB device (Dispositivo USB): Conectado ao suporte de dados USB

Destino de exportação
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 Quando a gravação de DVD está ativa, a exportação para DVD não é possível.

Ao selecionar "DICOM node" (Nó DICOM) você necessita de introduzir um
endereço de rede configurado no sistema como o destino.
◆ Selecione o nó de rede a partir da lista de seleção Target (Alvo).

Os sistemas e aplicativos nos quais os dados exportados podem ser abertos e
processados dependem do formato dos dados.
◆ Selecione o formato de dados na lista de seleção Format (Formato).

• Private (Privado): formato que é lido somente pelos sistemas de imagem
FLC

• DICOM: formato de arquivo padronizado na imagem médica
• TIFF: formato de gráficos PC
• AVI: Formato de vídeo PC

 Quando é selecionado "DICOM node" (Nó DICOM) como o destino de
exportação, pode ser usado somente o formato DICOM.

Dependendo do formato de dados, as imagens podem ser preparadas antes
da exportação de forma diferente em termos de gráficos e texto, incorporando
também o tamanho dos arquivos.

 Quando é selecionada a opção Private (Privado) como formato de dados, os
dados devem ser exportados no seu estado original.

◆ Selecione as propriedades da imagem na área Export images as (Exportar
imagens como).
• Processed (Processado): são usadas alterações na exibição da imagem

em comparação com a original (tais como valores da janela, rotação/
espelho da imagem, zoom, panorâmica, filtro de contorno) e os gráficos
de avaliação são “gravados” na imagem.

• Anonymized (Tornado anônimo): Aparece “Anonymous” (Anônimo) na
imagem em vez do nome do paciente. Os restantes dados demográficos
são ocultados.

• Downsized (Reduzido): Os arquivos são reduzidos em 50% na resolução
da imagem e a profundidade de bits para 8 bits/pixel.

 Para salvar o brilho e o contraste da imagem, selecione Processed
(Processado).

É possível exportar imagens de um tipo de imagem específico ou de vários tipos
de imagem a partir de séries de subtração.

Endereço de exportação

Formato dos dados

Propriedades de imagem

Imagens de subtração
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◆ Selecione os tipos de imagem na área Export subtracted images as:
(Exportar imagens subtraídas como:) .
• Subtracted (Subtraído): imagens na visualização subtraída
• Native (Nativo): imagens nativas sem máscara e sem imagem PeakOP

São possíveis dois formatos de arquivos diferentes se o relatório de resumo de
radiação for exportado no formato DICOM.
◆ Selecione o formato de arquivo na área Export Dose Report as: (Exportar

imagens subtraídas como:) .
• DICOM Dose SR (Relatório de dose DICOM): Relatório estruturado (SR

DICOM)
• DICOM SC: Imagem com texto “gravado”.

Ao exportar um dispositivo removível, um DICOM Viewer (Visualizador DICOM)
é salvo no CD/DVD ou no suporte USB juntamente com os dados de imagem.
Isto permite visualizar as imagens exportadas em qualquer computador. O
DICOM Viewer (Visualizador DICOM) inicia diretamente a partir do suporte de
dados (automaticamente após a inserção/conexão). Não é efetuada nenhuma
instalação no computador em questão.
◆ Desmarque esta opção se não desejar salvar o DICOM Viewer (Visualizador

DICOM).

◆ Especifique o escopo das imagens que serão exportadas.
• Selected (Selecionado): todas as imagens selecionadas (em especial as

imagens selecionadas individualmente)
• Marked (Marcado): todas as imagens marcadas
• All (Tudo): todas as imagens do caso

Se for indicado um dispositivo removível como o destino de exportação, a
capacidade de armazenamento atual e o espaço em disco necessário são
exibidos.
1 Use a tela para verificar se existe espaço suficiente disponível no suporte.
2 Altere o suporte de dados, se necessário, antes de iniciar a exportação.

Iniciar a exportação
◆ Clique neste botão na caixa de diálogo Export (Exportar).

O trabalho de exportação é iniciado.
Após a conclusão bem-sucedida do trabalho de exportação para um nó de
rede, as imagens selecionadas são marcadas como enviadas (sinalizador “S”)
ou como arquivadas (sinalizador “A”) em Patient list (Lista de pacientes).

Relatório de resumo de radiação

DICOM Viewer (Visualizador DICOM)

Escopo de dados

Verificar o espaço em disco
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 Após a exportação, as imagens são liberadas para exclusão automática, se
necessário. Dependendo do nível de espaço no disco rígido, as imagens são
excluídas na data especificada.
( Página 198 Excluir imagens automaticamente)

 O sinalizador “sent” (enviado) ou “archived” (arquivado) é definido logo
que as imagens sejam transferidas com êxito para os nós de rede. Mesmo
quando o destinatário trabalha com Storage Commitment (Autorização
de armazenamento), os sinalizadores identificam somente o recebimento e
armazenamento dos dados no disco rígido do destinatário. Uma interpretação
incorreta dos sinalizadores pode resultar na perda de dados durante o período
de armazenamento prescrito. Por este motivo, siga estes requisitos reguladores
relativos ao procedimento de arquivamento.

Você pode registrar e influenciar o processamento do trabalho para todos os
trabalhos de exportação.
◆ Clique neste botão na caixa de diálogo Export (Exportar).

A Job status list (Lista de status do trabalho) é aberta.
( Página 179 Lista de status do trabalho)

Estabelecer configurações padrão
A exportação de trabalhos para exportação automática e para envio do
relatório de resumo de radiação no final do exame é realizada usando
configurações padrão.
1 Selecione as configurações de exportação desejadas na caixa de diálogo

Export (Exportar).
2 Selecione a opção Set as Default (Definir como padrão).

3 Clique neste botão.
As configurações padrão alteradas são armazenadas.

Verificar a transferência de dados
Todos os trabalhos para importação, exportação e impressão de dados em
papel/película são realizados em segundo plano.
O processamento dos trabalhos pode ser visto na barra de status, permitindo
reagir em caso de erro.

Indicadores na barra de status
O ícone correspondente é exibido na barra de status no monitor esquerdo
(parte inferior esquerda) para transferências de dados em progresso. Os ícones
indicam a ação a ser realizada e se ocorreu ou não um erro.

Status de exportação

6.3

6.3.1
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Ação Não ativo Ativo Erro

Gravar para
CD/DVD

Sem ícone Sem ícone

Leitura a partir
de CD/DVD

Sem ícone Sem ícone

Gravar no dispo-
sitivo USB

Sem ícone Sem ícone

Ler a partir do
dispositivo USB

Sem ícone Sem ícone

Exportar para o
nó de rede
DICOM (enviar)

Sem ícone

Importar a partir
de nós de rede
DICOM (receber)

Sem ícone Sem ícone

Impressão em
papel/película
na impressora
DICOM

Sem ícone

Trabalhos de visualização e processamento
Na Job status list (Lista de status do trabalho) é possível saber mais sobre os
trabalhos seguintes sendo executados em plano de fundo – ordenados por tipo
de transferência:
• Impressão em papel/película na impressora (DICOM Film (Película DICOM))
• Exportar para o nó de rede DICOM (DICOM Send (Enviar DICOM))
• Importar a partir de nós de rede DICOM (DICOM Retrieve (Recuperação

DICOM))
• Gravar para CD/DVD
• Leitura a partir de CD/DVD
• Gravar para suporte de armazenamento USB
• Ler a partir do suporte de armazenamento USB

Lista de status do trabalho
Estão disponíveis vários métodos de trabalho para abrir a Job status list (Lista
de status do trabalho):
◆ Clique no botão Status na caixa de diálogo Import from (Importar de),

Export (Exportar) ou imprima as configurações.
– ou –
Clique no ícone para a transferência de dados aplicável no monitor
esquerdo.

6.3.2
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A Job status list (Lista de status do trabalho) é exibida. É exibida uma ficha
de tarefas para a transferência de dados aplicável.

(1) Guias para selecionar o tipo de transferência
(2) Detalhes e status dos trabalhos de transferência
(3) Área para mostrar o decurso do processamento do trabalho
(4) Botões para excluir a lista ou a seleção e fechar

Influenciar o desempenho do trabalho
As etapas de trabalho disponíveis na lista dependem do tipo de transferência e
do status de um trabalho.

 Os trabalhos de todos os usuários do sistema são exibidos na Job status
list (Lista de status do trabalho). O nome do paciente também é exibido. É
recomendável excluir esta lista manualmente.

Algumas ações estão limitadas aos trabalhos de transferência selecionados na
lista.
◆ Clique nos trabalhos desejados na lista (pressione e mantenha pressionada

a tecla Ctrl para uma seleção múltipla)

Os trabalhos de exportação falhados para os nós de rede DICOM podem
ser repetidos com as mesmas configurações ou redirecionados para um novo
endereço.
◆ Clique em Send (Enviar).

Selecionar trabalhos

Reiniciar o DICOM Send (Envio DICOM)
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Os trabalhos selecionados são reiniciados com o endereço de destino
original.
– ou –
Clique em Redirect (Redirecionar).
Os trabalhos selecionados são deslocados para o nó de rede DICOM definido
no momento na caixa de diálogo Export (Exportar).

◆ Clique em Abort (Cancelar).
Todos os trabalhos de transferência são cancelados e o início de outros
trabalhos planejados na lista são evitados.

 Uma transferência de dados em curso para a qual existem imagens adicionais
(tais como um trabalho de impressão com múltiplas imagens em uma página)
não é cancelada.

◆ Clique em Clear List (Limpar lista).
Todos os trabalhos que foram concluídos ou para os quais a preparação de
transferência de dados foi concluída estão ocultos.
– ou –
Clique em Clear selected (Limpar selecionados).
Dos trabalhos selecionados na lista, são ocultados todos os que foram
concluídos ou para os quais a preparação da transferência de dados foi
concluída.

Relatórios
Determinados dados de exame são salvos na forma de relatórios estruturados.
O Cios Select disponibiliza os seguintes tipos de relatório:
• Relatório de resumo de radiação
Uso: Os relatórios servem para documentar os dados do exame e de
tratamento. Geralmente, estes são criados de forma automática. Dependendo
do tipo de relatório, é possível ler, editar/complementar, imprimir e exportá-lo.
Pré-requisito: O exame de um paciente registrado é o pré-requisito para a
existência de um relatório.
Formatos: Os relatórios são salvos em dois formatos diferentes. Isto permite
que sejam abertos em aplicativos diferentes.
• Capturas secundárias (SC DICOM)

Permite carregar para um visualizador, por exemplo; compatível com PACS.
• Relatório estruturado (Dose DICOM)

Formato de dados que é compatível com outros sistemas DICOM; os
relatórios devem ser exportados para estes sistemas no formato DICOM-SR.

Cancelar trabalhos

Limpar listas

6.4
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Selecionar um caso
É criado um relatório de resumo de radiação no banco de dados local para
cada caso.
◆ Selecione uma imagem ou série do caso desejado na visão geral da imagem.

– ou –
Na Patient list (Lista de pacientes), selecione o caso se os dados aplicáveis
não tiverem sido carregados.

Relatório de resumo de radiação
O relatório de resumo de radiação contém os valores acumulados para o
número de exposições, duração e dose no decurso de um exame. A criação
deste relatório é um processo totalmente automático.

(1) Dados do paciente e do exame, dados de radiação cumulativos
(2) Informações detalhadas nas séries e imagens obtidas
(3) Botões para se deslocar no relatório, para exportar e imprimir o mesmo,

bem como para fechar a caixa de diálogo

6.4.1

6.4.2
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Abrir o relatório
✓ Pré-requisito: Um caso ou uma série/imagem está selecionado(a).
◆ Clique neste botão no monitor esquerdo (parte inferior esquerda).

O relatório de resumo de radiação é exibido no monitor.

Exportar o relatório
As configurações padrão estabelecidas na caixa de diálogo Export to...
(Exportar para...) são usadas ao exportar o relatório. Isto do formato do
arquivo é particularmente verdade quando o formato DICOM é definido.
◆ Clique neste botão.

O relatório é exportado para o endereço padrão.

Imprimir um relatório
Quando você envia o relatório diretamente para a impressora predefinida,
as configurações estabelecidas para a impressão padrão são usadas. Para
usar outras configurações de impressora ou uma impressora diferente, abra a
visualização da impressora em primeiro lugar.

1 Desmarque a opção Print on filmsheet (Imprimir em folhas de película), se
necessário.

2 Clique neste botão.
O relatório é impresso na impressora predefinida.

1 Selecione a opção Print on filmsheet (Imprimir em folhas de película).

2 Clique neste botão.
O relatório é aberto na visualização de impressão. Altere as configurações
de impressão necessárias e inicie o trabalho de impressão aqui
( Página 166 Alterar as configurações de impressão).

Impressão padrão

Alterar as configurações de impressão
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Configurações do usuário

Abrir/fechar uma janela de configuração
1 Pressione esta tecla no teclado do carrinho do monitor.

A Manage Tool (Ferramenta de gerenciamento) é exibida no monitor.

2 Clique neste botão no cartão de subtarefas Settings (Configurações) na
Manage Tool (Ferramenta de gerenciamento).
É visualizado o menu para definir as configurações do usuário.

3 Clique duas vezes no ícone de configurações necessário para abrir as
respectivas janelas de configuração.

4 Altere as configurações conforme desejado.
5 Clique em Apply (Aplicar) para aceitar suas alterações.
6 Clique em OK para confirmar suas alterações e fechar a janela de

configurações.
7 Clique em Cancel (Cancelar) para rejeitar suas alterações e fechar a janela

de configurações.
8 Pressione esta tecla novamente para fechar a Manage Tool (Ferramenta de

gerenciamento).

Informações do local
Na caixa de diálogo Site Info (Informações do local), você estabelece
configurações específicas do local, tal como o nome e o endereço das suas
instalações.

7.1

7.1.1

7.1.2
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Institution name (Nome da instituição)
◆ Introduza o nome do seu hospital ou consultório (64 caracteres no máximo).

 Uma alteração do Institution Name (Nome da instituição) não terá qualquer
efeito nas imagens já adquiridas.

Institutional Department Name (Nome do departamento institucional)
◆ Introduza o nome do seu departamento ou enfermaria (64 caracteres no

máximo).

Hospital Address (Morada do hospital)
◆ Introduza o endereço do seu hospital ou consultório.

Patient Demographic Data (Dados demográficos do paciente)
◆ Selecione os dados do paciente a exibir no monitor, para além do nome do

paciente:
Accession No. (Nº de admissão)
Request ID (ID da solicitação)
Patient ID (ID do paciente)
Date of birth (Data de nascimento)
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Poupança de luz do dia
◆ Selecione Automatic activation (Ativação automática).

Quando a Automatic activation (Ativação automática) é selecionada, o
sistema alterna automaticamente para o tempo de poupança da luz do dia.

Application selection (Seleção de aplicação)
◆ Marque a caixa de seleção Select default application after patient close

(Selecionar a aplicação padrão após fechar o paciente).
Quando a opção Select default application after patient close (Selecionar
a aplicação padrão após fechar o paciente) é selecionada, o sistema alterna
automaticamente para a aplicação padrão após fechar o paciente.

Registro do paciente
Na caixa de diálogo Patient Registration Input Fields (Campos de entrada de
registro do paciente), você estabelece quais as informações que podem ser
inseridas durante o registro do paciente.
As entradas podem ser realizadas somente com o mouse.

◆ Ativar ou desativar as respectivas entradas.
Visible (Visível): A entrada será apresentada na janela Data Entry Dialog
(Caixa de diálogo de entrada de dados).

7.1.3
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Mandatory (Obrigatório): A entrada deve ser concluída na janela Data Entry
Dialog (Caixa de diálogo de entrada de dados). (A entrada será exibida em
negrito na janela Data Entry Dialog [Diálogo de entrada de dados].)

Formato de exibição do nome
Define as partes do nome do paciente a ser exibidas:
1 Clique em Change (Alterar).
2 Selecione as partes do nome do paciente que deverão ser exibidas (no

máximo cinco).
3 Clique na caixa de seleção correspondente se for necessário colocar uma

vírgula entre as partes do nome.

4 Clique em OK.
A composição do nome do paciente que foi estabelecida é exibida.
Esta composição será usada ao exibir os nomes dos pacientes em imagens e
em cópias impressas/folhas de película.

DICOM Properties (Propriedades DICOM)
Na caixa de diálogo DICOM Properties (Propriedades DICOM), você estabelece
as configurações para as funções DICOM, tais como salvar, enviar e imprimir
imagens.

7.1.4
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DICOM Properties (Propriedades DICOM) - General (Geral)

Waiting time (Tempo de espera): o tempo que o sistema de imagem aguarda
para uma autorização de armazenamento após um caso/imagens terem sido
enviadas para um servidor de arquivo.
Number of retries (Número de tentativas): se o servidor de arquivo não se
encontrar disponível, o sistema de imagem efetua o número de tentativas
selecionado.
Se um nó DICOM para o qual a autorização de armazenamento está
configurada não enviar uma confirmação dentro do tempo de espera/número
de tentativas configurado, nenhum dos sinalizadores S (Sent (Enviado)) ou A
(Archived (Arquivado)) é definido.

RIS Timer (Temporizador do RIS): É possível configurar o intervalo de
atualização (em minutos) para receber os dados da lista de trabalho a partir
de HIS/RIS (sistema de informação do hospital/radiológica).
Configurações possíveis: atualizar: 0 ... 1440 minutos (24 horas), 0 = nenhuma
atualização
Modalities to query (Modalidades a consultar): seleção de modalidade/
modalidades a usar para consultas de listas de trabalho.
Qualquer modalidade com um nome de duas letras pode ser inserida para a
consulta da lista de trabalho (Other (Outra)).

Nesta área você define a alocação para a tecla Print/Export (Imprimir/
exportar).

Storage Commitment (Compromisso
de armazenamento)

Worklist query (Consulta da lista de
trabalho)

Simple transfer button (Botão de
transferência simples)
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• Simple print (Impressão simples): Pressionar a tecla Print/Export (Imprimir/
Exportar) envia as imagens selecionadas para a impressora padrão.

• Simple export (Exportação simples): Pressionar a tecla Print/Export
(Imprimir/ Exportar) envia as imagens selecionadas para o endereço de
exportação padrão.

DICOM Properties (Propriedades DICOM) - Protocol codes (Códigos de
protocolo)

Para Fechar MPPS, você pode definir códigos do protocolo.

1 Inserir o código: Code Value (Valor do código), Code Meaning (Significado do
código), Code Designator (Designador do código), Code Version (Versão do
código).

2 Em seguida, clique em Insert (Inserir).
É criado um novo Protocol Code (Código do protocolo).

◆ Selecione a entrada a excluir na lista Protocol Code (Código de protocolo) e,
em seguida, clique em Remove (Remover).

Adicionar um novo código de
protocolo

Eliminar um código de protocolo
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DICOM Properties (Propriedades DICOM) - Sending (Envio)

Seleção em que as imagens são enviadas automaticamente:
• Off (Desligado): Nenhuma imagem será enviada de forma automática.
• All (Tudo): Todas as imagens adquiridas serão enviadas de forma

automática.
• Marked (Marcado): Somente as imagens marcadas serão enviadas de forma

automática.

Images for autosending (Imagens para
envio automático)
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DICOM Properties (Propriedades DICOM) - Printing (Impressão)

Default Printer (Impressora padrão):
• Target (Alvo): Selecionar um das impressoras configuradas
• Layout: Selecionar um dos layouts DICOM definidos no momento
(Especificação: primeiro layout da impressora predefinida)

Examination Properties (Propriedades do exame)
Ative o teste de desempenho especial para verificar seu sistema de raios X na
caixa de diálogo Examination Properties (Propriedades do exame).

Def. pre.
Offset (Deslocamento): Você pode definir um deslocamento que será
considerado ao aplicar a função de colimador digital.

7.1.5
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Nominal Power Shot (Disparo de energia nominal)
Enable Nominal Power Shot (Ativar o disparo de energia nominal): Para
hospitais VA (Veteran's Health Administration [Administração da saúde dos
veteranos]) nos Estados Unidos, é necessário verificar a energia nominal de
uma exposição a raios X a 100 kV para 100 ms de acordo com a norma IEC.
Quando esta função está ativa, o gerador cria uma exposição com a energia
nominal ao acionar uma exposição de imagem única. A função é desativada
novamente de forma automática após acionar uma exposição.
Para ativar a função, proceda do seguinte modo:
1 A marca de seleção para Enable Nominal Power Shot (Ativar o disparo de

energia nominal) deve ser definida nas configurações de usuário.
2 O paciente deve ser registrado.
3 Deve-se selecionar um novo aplicativo (independente de qual seja).

O Nominal Power Shot (Disparo de energia nominal) está ativo uma vez.
(Imagem simples e 100 kV são exibidos neste momento).

Image display and print properties (Propriedades de exibição
de imagens e de impressão)
Na caixa de diálogo Image Display and Print Properties (Propriedades de
exibição de imagens e de impressão), você estabelece as informações a serem
exibidas nas imagens quando mostradas no monitor e na cópia impressa.

7.1.6

7 Configuração

194 Manual do Usuário
Impressão nº ATSC-200.620.10.01.23



Cartão Display Layout (Layout de exibição)

Display image text (Mostrar o texto da imagem): mostra os elementos de texto
selecionados na imagem no monitor.

Image layout (Layout da imagem)
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Cartão Print Layout (Layout de impressão)

• Name (Nome): Imprime o nome do layout.
• Type (Tipo): tipo de layout da impressão (papel, DICOM)
• Size (Tamanho): tamanho do papel/folha de película em polegadas
• Layout: partição da página
• Enlarge patient name (Ampliar nome do paciente): imprimir o nome do

paciente em um formato maior que o outro texto

Configurações de texto da imagem

Informações do paciente:
• Patient name (Nome do paciente): nome e sobrenome do paciente
• Patient ID (ID do paciente): número de identificação do paciente
• Date of birth (Data de nascimento): data de nascimento do paciente
• Ward (Enfermaria): enfermaria do exame
• Request ID (ID da solicitação)
• Accession No. (Nº de admissão)

Informações da exposição:
• Dose area product (Produto área-dose): produto área-dose
• kV: Exposição de kV
• mA/mAs: Exposição mA/mAs

Image layout (Layout da imagem)

Superior esquerdo

Inferior esquerdo
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• Dose value/Sensitivity class (Valor da dose/Classe de sensibilidade): Valor
da dose ou sensibilidade

• II/FD image size (Tamanho da imagem II/FD): nível de entrada do formato/
zoom

• Image angles (Ângulos de imagem) (não aplicável ao Cios Select)
• Image no. (Nº. da imagem): número da imagem
• Application (Aplicativo): nome do programa do aplicativo
• Slice thickness (Espessura do corte) (não aplicável ao Cios Select)

• Comment (Comentário): comentário da imagem

Informações do sistema:
• Institution name (Nome da instituição): ( Página 186 Informações do local)
• System Type (Tipo de sistema): nome do produto
• Software Version (Versão do software): Versão do produto
• Physician 1 (Médico 1): Médicos examinadores
• Date of exposure (Data da exposição): data da aquisição
• Time of exposure (Hora da exposição): Data e hora da aquisição

Informações da imagem:
• Matrix size (Tamanho da matriz): matriz de imagens
• Image type (Tipo de imagem): Tipo de imagem
• Mask Number (Número da máscara): número da imagem da máscara
• LUT level (Nível de LUT): nome da tabela de conversão (LUT)
• Edge level (Nível dos contornos): nome do módulo de realce de

extremidades
• Window values (Valores da janela): valores da janela

– WW: Window Width (Largura da janela)
– WC: Window Center (Centro da janela)
Window values (Valores da janela): para imagens subtraídas:
– WC: Contraste da janela
– WB: Brilho da janela

• Pixel shift values (Valores de desvio de pixels): Valores de desvio de pixels
X:.../Y:...

Dose Indicator (Indicador de dose): exibe o indicador de dose na imagem do
monitor.

Centro inferior

Superior direito

Inferior direita

Indicadores da imagem
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Label "left/right" (Etiqueta "esquerda/direita"): selecione texto para as
etiquetas de lateralidade, dependendo da prática regional.
• L/R:

– Visualização L (Inglês: Left (Esquerda) ou alemão: Links) para a etiqueta
esquerda

– Visualização R (inglês: Right (Direita) ou alemão: Rechts) para a etiqueta
direita

• G/D:
– Visualização G (francês: Gauche) para a etiqueta esquerda
– Visualização D (francês: Droite) para a etiqueta direita

• SIN/DX:
– Visualização SIN (latim: sinister) para a etiqueta esquerda
– Visualização DX (latim: dexter) para a etiqueta direita

Excluir imagens automaticamente
Na caixa de diálogo Image Delete (Excluir imagem), você estabelece as regras
para a exclusão automática de imagens no banco de dados local.

Auto delete (Exclusão automática)
Enable auto delete (Habilitar exclusão automática): ativa a função de
exclusão automática da imagem.

Etiquetagem

7.1.7
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Se habilitada, você pode definir as regras de exclusão automática.
• Hard disc fill level (Nível de espaço no disco rígido): nível de espaço do disco

rígido (dependendo da "extensão da memória" da chave de licença) para a
ativação da eliminação automática (60% a 90%)

• Deletion size (Tamanho da exclusão): proporção do volume do disco rígido a
ser eliminado (10% a 40%)

• Activation time (Tempo de ativação): tempo de ativação para eliminação
automática (hh:mm:ss)

• Activation date (Data da ativação): dia da ativação para a exclusão
automática (Daily/Weekly (Diariamente/Semanalmente) com item de
seleção para o dia)

• Conditions (Condições): condição(ões) para a eliminação automática das
imagens (qualquer combinação das seguintes condições):
– Images sent (Imagens enviadas): elimina todas as imagens que foram

enviadas para um nó DICOM (com ou sem confirmação da recepção).
– Images filmed (Imagens impressas em película): eliminar todas as

imagens impressas em papel/película.
– Images stored on CD/DVD (Imagens armazenadas em CD/DVD): eliminar

todas as imagens armazenadas no CD/DVD.
Pelo menos uma condição necessita de ser definida para ativar a função de
eliminação automática.
• User confirmation (Confirmação do usuário): obter a confirmação do

usuário antes de iniciar a eliminação automática (mostrar caixa de diálogo
de confirmação).

Senha para acionamento da radiação
Na caixa de diálogo Radiation Release Passcode (Código de acesso para o
acionamento da radiação), você altera a senha necessária para acionar a
radiação.

1 Insira a senha antiga.
2 Insira uma nova senha (número de quatro dígitos).
3 Repita a entrada da nova senha.
4 Clique em OK.

7.1.8
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Verificações de funcionamento e de segurança
Para assegurar que o Cios Select está pronto a operar e que todas as funções
de segurança estão funcionando corretamente, é necessário efetuar
verificações funcionais e de segurança regulares.

Verificações diárias

Antes do exame
1 Verifique o plugue de alimentação. Se o plugue de alimentação estiver

danificado, o Cios Select não deve ser usado.
2 Verifique o cabo de alimentação. Se o cabo de alimentação estiver

danificado, o Cios Select não deve ser usado.
3 Verifique o funcionamento dos freios de bloqueio do sistema do braço em C

e do carrinho de monitor, bem como a direção do sistema do braço em C.
4 Verifique o contrabalanço do braço em C após liberar os freios.
5 Verifique os alto-falantes quanto ao seu funcionamento correto. Um sinal

sonoro deverá ser emitido ao inicializar o sistema.
6 Verifique se todos os indicadores de radiação estão funcionando

corretamente.
7 Inspecione o compartimento do intensificador de imagem e o tanque único

para verificação de danos mecânicos.
8 Certifique-se de que a grade antidifusão esteja corretamente fixada na

entrada do intensificador de imagem.

Verificar a função EMERGENCY STOP (PARADA DE EMERGÊNCIA) para
movimentos motorizados do sistema
1 Ligue o Cios Select.
2 Mova a coluna de elevação e pressione o botão EMERGENCY STOP

(PARADA DE EMERGÊNCIA) ao mesmo tempo.
O movimento de elevação é interrompido.
É exibida uma mensagem no monitor indicando que a EMERGENCY STOP
(PARADA DE EMERGÊNCIA) foi acionada.

3 Solte o botão EMERGENCY STOP (PARADA DE EMERGÊNCIA) novamente.
4 Pressione uma das teclas para mover a coluna de elevação.

O movimento de elevação é habilitado novamente.

Verificações mensais

Verificação do funcionamento do controle da taxa de dose
É possível verificar a função do controle da taxa de dose sem um objeto
usando o simples procedimento descrito em baixo. Um valor de kV ≤ 45 kV
deve ser estabilizado:

8.1

8.1.1

8.1.2
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1 Abra os colimadores da íris e de encaixe até a máxima abertura.
2 Pressione a tecla Tech Lock (Bloqueio).
3 Selecione 110 kV com as teclas +/-.
4 Pressione a tecla Tech Lock (Bloqueio) novamente.

A função de parada é cancelada e o controle da taxa de dose automática é
novamente conectado.

5 Acione a radiação no modo de fluoroscopia.
A tensão da ampola é reduzida para um valor ≤ 45 kV.
A imagem do monitor não é sobre-exposta.

Verificações antes de exames especiais (p. ex. de coração
aberto ou ao crânio)
◆ Certifique-se de que existe uma ligação condutora adicional entre o sistema

do braço em C e um ponto de equalização potencial, p. ex. a mesa do
paciente.

Calibração

Administração e calibração de rede
1 Pressione esta tecla no teclado do carrinho do monitor.

A Manage Tool (Ferramenta de gerenciamento) é exibida no monitor.
2 Clique no cartão de subtarefas Settings (Configurações) no monitor.
3 Clique no cartão de subtarefas Service (Serviço) no monitor.

4 Clique duas vezes neste botão.
A tela Service login (Logon de serviço) aparece.

Calibrar a câmera de medição de dose
A câmera de medição de dose é calibrada regularmente como parte do
contrato de manutenção (o mais tardar, a cada 5 anos). No caso de não
ter um contrato de manutenção, o Serviço de assistência técnica da Siemens
Healthineers ou o fabricante pode calibrar a câmera de medição da dose.

8.1.3
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Plano de manutenção para verificação do sistema
Os testes e inspeções requeridos pelas leis e regulamentações nacionais, como
os regulamentos DHHS ou RöV (testes de constância) não fazem partes das
atividades referidas neste plano de manutenção.
Se as leis ou os regulamentos nacionais especificarem verificações e/ou
manutenção mais frequentes, elas deverão ser cumpridas.
Os trabalhos de manutenção devem ser realizados somente por pessoal
técnico especializado. Para manter o sistema em boas condições,
recomendamos a assinatura de um contrato de manutenção. Se tiver alguma
dúvida com relação à manutenção/ao contrato de manutenção, entre em
contato com o Serviço de assistência técnica da Siemens Healthineers.

 Observe as informações relevantes em ( Página 21 Manutenção e inspeção).

Intervalos de manutenção

Informações gerais
A primeira manutenção de um novo sistema é efetuada após 24 meses e inclui
todas as atividades de manutenção.
A manutenção regular é realizada em intervalos de 24 meses. Esta é composta
por várias etapas de manutenção que devem ser realizadas:

Procedimentos a
serem realizados

Função Intervalo

Inspeção visual
externa

Danos, todo o sistema
Danos ao sistema e conexão em rede

24 meses

Segurança mecâ-
nica

Revestimento, proteções do cabo,
braço em C, movimentos do braço
em C, suporte da grade/grade tro-
cável do intensificador de imagem,
freios. Rodas, colunas de elevação,
botão emergency stop (parada de
emergência), etiquetas de aviso, eti-
quetas de identificação, monitores,
opções (se disponível – por ex., loca-
lizador de luz laser)

24 meses

8.1.5
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Procedimentos a
serem realizados

Função Intervalo

Segurança elé-
trica

Cabos e plugues, indicador de fluo-
roscopia, sinal sonoro de aviso, inter-
ruptor de corte forçado da radiação,
interruptor de acionamento da radi-
ação, indicador da radiação, íris de
radiação, descarregador de tensão
de borracha, monitores, opções (por
exemplo, dispositivo de medição de
produto área-dose e/ou do kerma do
ar), qualidade de imagem de todo o
sistema, verificações de acordo com
a norma IEC 62353

24 meses

Manutenção Ventilação do sistema, limpeza do
sistema

24 meses

Inspeção dos
valores de opera-
ção

Leitura e avaliação do registro de
eventos

24 meses

Inspeção do fun-
cionamento

Funções de controle, indicadores do
monitor de posições do colimador
de encaixe/abertura da trajetória do
feixe, opções

24 meses

Conservação Compartimento 24 meses

As funções mencionadas são requisitos mínimos

Baterias
Intervalos de substituição das baterias (UPS e PC)

Procedimentos a
serem realizados

Função Intervalo

Inspeção dos
valores de opera-
ção

Baterias de
chumbo-gel da
UPS
Bateria do bios
do PC

Primeira substituição após 42 meses,
substituições seguintes a cada 48
meses

As funções mencionadas são requisitos mínimos

Teste de dose e consistência
Efetue o teste do produto área-dose após efetuar o seguinte procedimento:

Preparação
1 Abra completamente o colimador (formato total).
2 Selecione o modo de funcionamento "Fluoroscopy" (Fluoroscopia).
3 Coloque a régua de chumbo no centro do intensificador de imagem.

8.1.7
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4 Acione a radiação, definindo o colimador da íris para aproximadamente 15
cm de comprimento da extremidade.

5 Mantenha o tamanho do campo (mostrado na régua de chumbo) constante.

 O colimador da íris já não poderá ser ajustado.

6 Remova a régua de chumbo.
7 Centralize o dispositivo de medição de dose no intensificador de imagem

(veja a figura).

Dispositivo de medição de dose

Medição da dose
1 Acione a radiação durante um período curto e, em seguida, ative a tecla

Tech Lock (Bloqueio) e defina para 70 kV.
2 Registre o produto área-dose – valor "A" (µGycm2) – mostrado no monitor.
3 Defina o produto área-dose medido para "0" no dispositivo de medição.
4 Acione a radiação para aproximadamente 10 s e registre a dose medida

(cGy).
5 Registre o produto área-dose – valor "B" – mostrado no monitor.
6 Subtraia o valor "A" ao valor "B".

Cálculo
Produto área-dose medido = dose medida (cGy) x 225 cm²
◆ Compare o valor medido com o produto área-dose exibido no monitor.
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 Com um ajuste correto, os valores exibidos e calculados estão de acordo com
um desvio máximo de +/- 25%. Se o desvio exceder esta porcentagem, informe
o Serviço de assistência técnica.

Assistência por meio de conexão à rede
O Cios Select deve ser conectado a uma rede (DSL ≥ 1 Mbit/s) para ativar as
medidas de serviço de acesso remoto.

Assistência remota
Se os direitos forem concedidos em conformidade, o Serviço de assistência
técnica da Siemens Healthineers pode acessar o Cios Select para atividades de
manutenção e instalação por meio de uma conexão à rede ativa.

Atualizações de software por meio de acesso remoto

 CUIDADO

A instalação do software interfere com funções do sistema.
Interrupção do exame do paciente e perda de dados do paciente.
◆ Não inicie a instalação enquanto trabalha com pacientes.

 CUIDADO

Falha na instalação do pacote de atualizações.
Uma instalação de software malsucedida significa que o sistema se
encontra em um estado indefinido.
◆ Pare de usar o sistema e notifique o Serviço de assistência técnica

UPTIME.

 CUIDADO

Não reiniciar após uma sessão de assistência.
As alterações no ambiente de assistência podem não entrar em vigor
sem uma reinicialização do sistema.
◆ Reinicie o sistema após uma sessão de assistência.

Configurar os direitos de acesso
Na janela Remote Service (Assistência remota) você concede ao pessoal de
assistência direitos de acesso para que estes possam realizar a manutenção
em uma sessão remota.

8.2

8.2.1
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 O paciente deve estar fechado; caso contrário, poderão ocorrer problemas ao
acessar os painéis de controle.

1 Pressione esta tecla no teclado do carrinho do monitor.
A Manage Tool (Ferramenta de gerenciamento) é exibida no monitor.

2 Clique no cartão de subtarefas Settings (Configurações) no monitor.

3 Clique duas vezes no ícone Telephone (Telefone).
A janela Remote Service (Assistência remota) é exibida.

4 Clique em uma das opções a seguir para definir o tipo de acesso:
• Full access (Acesso total): O serviço de assistência recebe direitos de

acesso total ao seu sistema.
• Limited access (Acesso limitado): O serviço de assistência recebe acesso

limitado, ou seja, este poderá ver mensagens de erro e repor senhas.
• No access (Nenhum acesso) (padrão): O serviço não possui acesso ao seu

sistema.
5 Clique em OK para aplicar todas as configurações e fechar janela.
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6 Pressione esta tecla novamente para fechar a Manage Tool (Ferramenta de
gerenciamento).

Suporte do aplicativo
Se desejar suporte on-line para o seu sistema, poderá conceder acesso ao Cios
Select da seguinte forma:
1 Clique com o botão direito do mouse em i icon (ícone i) (1) no monitor:

A tela Headquarter Support Applications (Aplicativos de suporte da sede)
abre:

2 Clique em Remote Assistance (Assistência remota).
Aparece a janela Remote Assistance (Assistência remota).

3 Para ativar o acesso remoto ao sistema, clique em I agree (Concordo).
A janela de diálogo com instruções e campos de entrada para o início da
sessão de serviço remoto é aberta.
Se você clicar em I do not agree (Eu não concordo), o acesso remoto ao
sistema é rejeitado e a solicitação é cancelada.

8.2.2
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4 Insira o Connection ID (ID de conexão) e o Password (Senha) que você
recebeu do Serviço.

5 Clique em Continue (Continuar).
O técnico que efetuou o pedido recebe o direito de controlar a interface do
usuário.
O status de assistência remota é exibido na área de status.

Transmitir mensagens de erro
mensagens de erro diretamente para a fábrica ou salvá-las em uma unidade
USB.

Transmitir mensagens de erro para a fábrica
1 Clique no ícone i.

A tela Headquarter Support Applications (Aplicativos de suporte da sede)
abre.

8.2.3
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2 Em Send to factory (Enviar para fábrica), marque a caixa de seleção
apropriada.

3 Também é possível inserir um comentário, marcando a caixa de seleção
adequada e inserindo o texto.

4 Confirme com OK.
A mensagem e/ou os arquivos de log são enviados.

 Se, no momento, o sistema não se encontrar conectado à rede, os arquivos
são colocados em uma pasta de transferência no sistema. Os arquivos são
enviados da próxima vez que uma conexão à rede for estabelecida.

Salvar para uma unidade USB
1 Insira a unidade USB em um slot USB livre no carro do monitor.
2 Clique na caixa correspondente e confirme com OK.

Os arquivos de log serão salvos na unidade USB.

Atualização de software
A instalação de uma atualização de software pode ser iniciada por qualquer
usuário. Cada pacote de atualização de software disponível no sistema é
indicado por uma janela padrão, a chamada SD GUI (Software Distribution
Graphical User Interface - Interface gráfica do usuário para distribuição do
software).

8.3
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1 Pressione Install (Instalar)

Uma caixa de diálogo adicional é mostrada, que precisa ser confirmada

 O botão Defer (Adiar) fechará a janela e fornecerá a atualização do software
durante a próxima inicialização do sistema.

2 Pressione OK para iniciar a atualização do software

 Pressionar Cancel (Cancelar) fechará a caixa de diálogo e a SD GUI e não
acionará a atualização do software.
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O progresso da instalação e o tempo estimado de instalação são exibidos na
próxima janela. Esta janela permanece exibida durante todo o processo de
instalação.

3 Siga as instruções no monitor e não desligue o sistema

Após a conclusão da instalação da atualização do software, uma
reinicialização automática do sistema é acionada. Durante a inicialização
do sistema, a seguinte caixa de diálogo é exibida para indicar que tarefas
adicionais serão realizadas em segundo plano.

4 Siga as instruções no monitor e não desligue o sistema

A atualização do software concluída com sucesso é exibida para o usuário

Houve falha na atualização do software, mas a recuperação
do sistema foi bem-sucedida
No caso de qualquer erro durante a instalação da atualização do software,
o sistema será automaticamente revertido para o estado inicial (antes da
atualização do software). A recuperação bem-sucedida é indicada pela
seguinte tela:

8.3.1
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◆ Pressione o botão OK

A janela será fechada e o sistema está pronto para uso

Falha na atualização do software e recuperação do sistema
Caso haja falha na atualização do software e na tentativa de recuperar o
sistema ao seu estado inicial, o sistema é bloqueado. A tela a seguir é exibida:
◆ O sistema não pode ser operado. Informe o seu administrador para entrar

em contato com o departamento de serviço

 Mesmo depois de desligar e ligar o sistema novamente, a tela mostrará a
mesma mensagem. Não há como confirmar esta tela, o sistema deve ser
reparado por um engenheiro de serviço

Limpeza e desinfecção
Antes da limpeza e desinfecção do Cios Select, o sistema deve ser
desconectado da fonte de alimentação e desligado.

 CUIDADO

Atuação inadvertida do pedal.
Risco de radiação!
◆ Desligue o sistema antes de limpar.

Antes de cada exame, limpe todas as peças que entrem em contato com o
paciente para evitar a contaminação do Cios Select. Certifique-se também de
que todos os depósitos de poeira no compartimento do intensificador da
imagem, o tanque único e o braço em C são removidos antes de cada
tratamento. Siga as instruções de limpeza conforme descritas abaixo.

 CUIDADO

Limpeza inadequada.
Risco de infecção!
◆ Após lidar com pacientes com doenças altamente infecciosas, limpe as

rodas da unidade, além da limpeza regular.

8.3.2
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Limpar as partes do sistema
1 Limpe as peças do sistema com um pano úmido.
2 Para umedecer, use somente água ou água morna ou uma solução aquosa

diluída composta por água e um detergente doméstico.

 Os agentes de limpeza e desinfetantes contendo derivados de cloro podem
descolorir os cabos, mas não vão impactar negativamente as funções do
sistema.

 Nunca mergulhe peças do sistema (com exceção do interruptor de pé) em
líquido ou proceda à autoclavagem de peças do sistema!
Observe as respectivas classes de proteção e de ingredientes ativos a este
respeito.

Limpar as superfícies da tela/monitores TFT
As superfícies da tela podem ser limpas a qualquer momento.
1 Limpe a tela do monitor com um pano de algodão umedecido com água.
2 Seque imediatamente a tela do monitor com um pano de algodão macio.
3 Esfregue manchas com agentes de contraste rapidamente.

Desinfecção
Para desinfetar superfícies, recomendamos soluções líquidas de desinfetantes
de superfícies comuns à base de aldeído e/ou surfactantes anfotérico como,
por exemplo, Tensodur 103, Kohrsolin ou Cidex.
Determinados desinfetantes substitutos à base de fenol ou cloro podem
corroer os materiais e, por isso, não são recomendados.

 CUIDADO

Uso de agentes de limpeza inadequados.
Risco de contaminação.
◆ Use somente os agentes de limpeza e desinfetantes recomendados.

 CUIDADO

Uso de agentes de limpeza abrasivos, líquidos ou sprays.
Risco de choque elétrico ou danos no sistema.
◆ Use somente os agentes de limpeza e desinfetantes recomendados.
◆ Não permita que quaisquer fluidos de limpeza entrem nas aberturas do

sistema (por exemplo, aberturas de ar, intervalos entre as coberturas).
◆ Siga as instruções de limpeza e desinfecção.

8.4.1
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 Preste atenção ao Manual do Usuário do desinfetante.

 Algumas substâncias existentes nos desinfetantes são conhecidas como sendo
perigosas para a saúde. A concentração dessas substâncias no ar não pode
exceder o limite definido por lei. Recomenda-se que siga as instruções de
funcionamento do fabricante para estes produtos (classes de ingrediente
ativo).

Fluxos de trabalho
Os dois fluxos de trabalho seguintes foram elaborados para lidar com as
necessidades da rotina clínica:

• Fluxo de trabalho de limpeza rápida
Este fluxo de trabalho envolve a limpeza de peças do sistema próximas à
área esterilizada.

• Fluxo de trabalho de limpeza completa
Este fluxo de trabalho envolve a limpeza de todas as peças do sistema.

 Não utilize nenhum pincel, já que eles danificam os rótulos pregados ao
sistema.

O fluxo de trabalho de limpeza rápida deve ser realizado após cada cirurgia. O
procedimento leva aproximadamente entre 2 e 10 minutos.
1 Use um pano de limpeza e agentes de desinfecção aprovados.
2 Limpe/desinfete todas as peças próximas ao campo esterilizado.
3 Inclua as seguintes peças do sistema no procedimento de limpeza:

• O braço em C (detector, tanque único, superfície do braço em C)
• A unidade de eletrônicos (o lado voltado para o braço em C)
• Todos os elementos de controle (unidade de controle do braço em C,

painel de controle do carrinho do monitor, interruptor manual, pedal)
• As alças no braço em C e no carrinho do monitor
• O carrinho do monitor (o lado voltado para a mesa cirúrgica)

O fluxo de trabalho de limpeza completa leva até 30 minutos para que se
garanta uma limpeza completa. O procedimento de limpeza também pode ser
realizado fora da área da sala de operações.
1 Use um pano de limpeza e agentes de desinfecção aprovados.
2 Limpe/desinfete todas as peças envolvidas no fluxo de trabalho de limpeza

rápida.

Fluxo de trabalho de limpeza rápida

Fluxo de trabalho de limpeza
completa
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3 Inclua as seguintes peças do sistema no procedimento de limpeza:
• Todas as peças do sistema que possam ser atingidas com a mão e o

pano de limpeza (exceto abaixo da unidade de eletrônicos, da unidade do
carrinho do monitor e os foles e cortinas sob a unidade horizontal)

• Todas as rodas, cabos e tomadas

Classes de proteção/medidas de proteção
Componentes do sis-
tema

Classe de proteção Medidas de proteção

Conjunto da ampola de
raios X (tanque único)

IPX3 impermeável proteger com cobertura
estéril

Braço em C IPX3 impermeável proteger com cobertura
estéril

Interruptor de pé
padrão

IPX8 protegido contra a
imersão além de 1 m

separar do chassi antes
da limpeza

Interruptores manuais IPX1 com proteção con-
tra poeira e respingos
de água

separar do chassi antes
da limpeza

Pedal sem fios1) IPX8 protegido contra a
imersão além de 1 m

separar do chassi antes
da limpeza

 CUIDADO

Coloque o líquido no sistema.
Risco de perigo elétrico ou danos para o sistema.
◆ Não coloque o líquido no sistema.

Classes de ingrediente ativo
As seguintes classes de ingrediente ativo podem ser usadas para limpar e
desinfetar o Cios Select.

Classe do ingrediente ativo Aldeídos, alquilaminas, compostos
quaternários, derivados de guani-
dina, compostos de peróxido, áci-
dos orgânicos, derivados do cloro,
álcool, benzeno, líquidos de lava-
gem de louça, detergentes domésti-
cos comuns

8.5

8.6

1) Opcional
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A Siemens Healthineers reserva-se o direito de alterar o projeto e as
especificações sem aviso prévio.

Curvas e diagramas

Curvas de aquecimento e resfriamento do ânodo

Curva de aquecimento e resfriamento com refrigerador quadrado

(1) Capacidade de aquecimento [J]
(2) Tempo [s]
(3) Resfriamento

Curvas de aquecimento e refrigeração da unidade de tanque único

9.1

9.1.1
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Curvas de emissão de foco pequeno (0,6)

Características de filamento e emissão de F1

(1) Corrente do tubo [mA]
(2) Corrente do filamento [A]
(3) Tensão do filamento [V]
(4) Característica de filamento
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Curvas de emissão de foco grande (1,0)

Características de filamento e emissão de F2

(1) Corrente do tubo [mA]
(2) Corrente do filamento [A]
(3) Tensão do filamento [V]
(4) Característica de filamento

Curvas de fluoroscopia
As propriedades seguintes da curva de fluoroscopia estão disponíveis no
sistema para uso clínico.
Os valores base seguintes aplicam-se a todos os sistemas e a todas as curvas
de fluoroscopia:
• kV mínimo = 40
• kV máximo = 110

 As correntes (mA) mostradas nas tabelas seguintes indicam valores efetivos.

Sistema com o gerador de 2,3 kW (potência de pico)

A energia média máxima de curvas de características de fluoroscopia normal é
de 600 W. As curvas de características com o complemento HL possuem uma
energia média máxima de 1000 W (limitada a uma radiação de 30 s).

9.1.2

Curvas de características para
fluoroscopia
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Curva de carac-
terísticas

mA mín.
(30 f/s contínuo)

mA máx.
(30 f/s contínuo)

kV Ø mA energia Ø (W)

FL- Card1) 0,2 7,5 80 4,2 336

FL- Card HL2) 0,2 13 80 7,9 632

FL-HC1) 0,2 8,4 74 7,9 584,6

FL-HC HL2) 0,2 14 76 13 988

FL IOD1) 0,2 8,9 74 7,9 584,6

FL IOD HL2) 0,2 15 76 13 988

FL LD1) 0,2 5,3 90 1,5 135

FL- S1) 0,2 5,3 85 2,6 221

FL-S HL2) 0,2 8,9 86 4,4 378,4

1) Com a mesma dose do receptor de imagem
2) Com a mesma dose do receptor de imagem

Taxa de dose na entrada do intensificador de imagem
A taxa de dose é definida pelo fabricante, dependendo do formato do
intensificador de imagem, e medida por baixo da grade contra radiação difusa
na entrada do intensificador de imagem. Consulte o protocolo de aceitação
§16 RöV relativamente aos valores da dose específica do sistema (somente na
República Federal da Alemanha). A taxa de dose é definida no intervalo de kV
entre 70 e 80 kV usando um fantoma técnico.

Desvio do valor da taxa de dose
Dependendo do objeto examinado, surgem dados diferentes de fluoroscopia
(kV, mA). Uma vez que a ampliação do intensificador de imagem depende da
qualidade de radiação (kV), os valores da taxa de dosagem na entrada do I.I.
variam para a mesma luminância no monitor de saída do I.I.
Quando examinar um paciente no modo de fluoroscopia, os valores de
radiação difusa adicionais são produzidos em comparação com os valores
do fantoma, afetando a taxa de dose na entrada do intensificador de imagem.

Definição do valor da taxa de dose
Se desejar, a posição preferencial para a taxa de dose pode ser novamente
programada.

9.1.3
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Informação dosimétrica

Força do kerma de ar
Os valores de referência da taxa de kerma do ar foram medidos a uma
distância de 30 cm (ponto de referência de entrada do paciente) da entrada
do receptor de imagens com um fantoma PMMA de 20 cm (equivalente a um
paciente típico), de acordo com a norma IEC 60601-2-43:2017, 203.5.2.4.5.101.

Programa1)

com grade contra radiação
difusa

Nível de
zoom

Nível da
dose

Tensão
[kV]

Corrente
[mA]

Frequência
de pulso
[p/s]

Exibição da
taxa de dose
[µGy/s]

FL_Card Zoom 0 baixo 80 1,7 30 81,99

médio 80 3,0 30 133

alto 80 5,6 30 252,6

Zoom 1 baixo 80 3,5 30 157,6

médio 96 5,9 30 267,2

alto 100 6,6 30 411

FL HC Zoom 0 baixo 67 5,3 30 143,2

médio 69 7,0 30 209,5

alto 76 7,9 30 309,6

Zoom 1 baixo 69 7,9 30 233,5

médio 75 7,9 30 297,1

alto 91 6,3 30 412,5

FL IOD Zoom 0 baixo 66 5,6 30 154,7

médio 67 8,9 30 231,8

alto 76 7,9 30 310,9

Zoom 1 baixo 68 8,9 30 252,3

médio 75 7,9 30 297,8

alto 88 6,6 30 412

9.1.4

Fluoroscopia
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Programa1)

com grade contra radiação
difusa

Nível de
zoom

Nível da
dose

Tensão
[kV]

Corrente
[mA]

Frequência
de pulso
[p/s]

Exibição da
taxa de dose
[µGy/s]

FL LD Zoom 0 baixo 87 1,2 30 67,57

médio 91 1,6 30 102,8

alto 96 2,6 30 189

Zoom 1 baixo 93 1,8 30 120,3

médio 96 2,6 30 188

alto 102 4,2 30 351,3

FL_S Zoom 0 baixo 79 2,1 30 89,33

médio 83 2,5 30 122

alto 90 3,1 30 200,2

Zoom 1 baixo 85 2,6 30 138

médio 91 3,3 30 211,7

alto 100 4,2 30 352,2

Cardiac interv (Intervalo
cardíaco)2)

Zoom 0 baixo 80 22 10 55,74

médio 80 3,0 30 133,5

alto 80 5,6 30 269,4

Gastro interv (Intervalo
gastro)2)

Zoom 0 baixo 86 15 10 46,43

médio 91 1,6 30 103

alto 96 2,6 30 189,2

Vasc interv (Intervalo vas-
cular)2)

Zoom 0 baixo 64 24 7,5 63,29

médio 66 24 10 110

alto 67 24 10 187,3

A taxa kerma ar mais alta3)

FL HC, High dose (FL HC,
dose alta)
(Configuração manual)

Zoom 0 alto 110 8,9 30 970

Zoom 1 alto 110 8,9 30 970

1) Válido apenas como entregue de fábrica. Reserva-se o direito de alterações
técnicas.
2) Programa recomendado para procedimentos de intervenção.
3) Maior taxa kerma ar que pode ser entregue.
As informações dosimétricas acima dependem das configurações da
ortopantomografia.
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Os valores de referência da taxa de kerma do ar foram medidos a uma
distância de 30 cm (ponto de referência de entrada do paciente) da entrada
do receptor de imagens com um fantoma PMMA de 10 cm (equivalente a um
paciente típico) de acordo com a norma IEC 60601-2-43:2017, 203.5.2.4.5.101.

Programa1)

sem grade antidispersão
Nível de
zoom

Nível da
dose

Tensão
[kV]

Corrente
[mA]

Frequência
de pulso
[p/s]

Exibição da
taxa de dose
[µGy/s]

Ortho Pediatric (pediátrico
orto)

Zoom 0 baixo 60 5,3 10 5,553

médio 63 5,6 10 7,228

alto 70 6,3 10 11,48

Zoom 1 baixo 65 5,9 10 8,166

médio 70 6,3 10 11,34

alto 78 7,0 10 16,97
1) Válido apenas como entregue de fábrica. Reserva-se o direito de alterações
técnicas.
2) Programa recomendado para procedimentos de intervenção.
3) Maior taxa kerma ar que pode ser entregue.
As informações dosimétricas acima dependem das configurações da
ortopantomografia.

Programa1) com grade contra radia-
ção difusa

kV mAs Força do kerma do ar de referência
(mGy/fotograma)

Exposição em cassete2)
Potência máx. 2,5 kW 100 kV, 25 mA,
> 100 ms

100 140 12,4

1) Válido apenas como entregue de fábrica. Reserva-se o direito de alterações
técnicas.
2) Maior taxa de kerma no ar que pode ser entregue.

Informação dosimétrica de acordo com a norma IEC 60601-2-43:2017

• Especificações para sistemas de intervenção de acordo com a norma EN/IEC
60601-2-43

• Intensidade de referência de kerma no ar e intervalos de intensidade de
kerma no ar de acordo com a norma EN/IEC 60601-2-43

Todas as curvas que se seguem foram registradas da seguinte forma:
• Projeção vertical do feixe (unidade da ampola acima)
• DFI de 100 cm

Pediátrico

Radiografia, modo de cassete

Condições de medição

Curvas de isokerma
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• Fantoma PMMA 25 cm x 25 cm x 25 cm eixos do feixe central centrados/
alinhados

• A superfície de entrada do fantoma se situa no PONTO DE REFERÊNCIA DE
ENTRADA DO PACIENTE

• Tamanho do campo de radiação de 10 cm x 10 cm na entrada do fantoma
PMMA

• Curvas de isokerma 100 cm e 150 cm acima do chão
• Radiação difusa das curvas de isokerma em µGy/(Gy cm²) a 110 kV/5,3 mA e

contínuo de acordo com a norma IEC 60601-2-43:2017
Os valores em µGy/(µGy m²) de acordo com a norma IEC 60601-2-43:2017
podem ser calculados mediante um fator de 0,01.

Cios Select 100 cm vertical µGy/(Gy cm2)
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Cios Select 100 cm horizontal μGy/(Gy cm2)

Cios Select 150 cm vertical µGy/(Gy cm2)
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Cios Select 150 cm horizontal μGy/(Gy cm2)

Precauções com CEM - 2ª edição
O equipamento elétrico médico está sujeito a precauções especiais no
que diz respeito à CEM. Estes sistemas devem ser instalados e colocados
em funcionamento de acordo com as informações de CEM incluídas nos
documentos fornecidos.
Os equipamentos de comunicações por RF portáteis e móveis podem afetar
equipamentos elétricos médicos.

 Equipamentos permanentemente conectados ou cabeamento do sistema que
não podem ser removidos pelo usuário não estão listados. Este cabeamento
faz parte do sistema e foi submetido a todas as medições de CEM. Sem este
cabeamento, o equipamento ou sistema não funcionaria.

 O uso de outros acessórios, transdutores e cabos que não os especificados
(exceto transdutores e cabos vendidos pelo fabricante do equipamento ou
sistema para substituir componentes internos) pode aumentar a emissão ou
reduzir a imunidade do equipamento ou sistema.

9.2
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 O uso deste equipamento adjacente a ou empilhado sobre outros
equipamentos deve ser evitado, pois pode resultar em funcionamento
inadequado. Caso tal uso seja necessário, este equipamento e o outro
equipamento devem ser observados para verificar se estão funcionando
normalmente.

 O equipamento ou sistema pode ser interrompido por outros equipamentos
mesmo que os outros equipamentos atendam aos requisitos da norma
nacional correspondente.

Diretrizes e declaração do fabricante – Emissões eletromag-
néticas
O sistema foi concebido para uso no ambiente eletromagnético abaixo
especificado. O cliente ou o usuário do sistema deve se certificar de que ele
seja usado em um ambiente deste tipo.

Testes de emissões Conformidade Ambiente eletromagnético – diretri-
zes

Emissões RF
GB 4824

Grupo 1 O Cios Select utiliza energia de RF
apenas para o seu funcionamento
interno. Assim, as suas emissões RF
são muito baixas e não deverão cau-
sar qualquer interferência em equipa-
mentos eletrônicos próximos.

Emissões RF
GB 4824

Classe A O Cios Select é adequado para uso em
todos os estabelecimentos, exceto os
domésticos e os edifícios com propósi-
tos domésticos cujo fornecimento de
energia está diretamente conectado à
rede de energia pública de baixa ten-
são.

Emissões de corrente harmônicas
GB 17625.1

Não aplicável

Flutuações de tensão/emissões com
cintilação
GB 17625.2

Não aplicável

Diretrizes e declaração do fabricante – Imunidade
eletromagnética
O sistema foi concebido para uso no ambiente eletromagnético abaixo
especificado. O cliente ou o usuário do sistema deve se certificar de que ele
seja usado em um ambiente deste tipo.

9.2.1

9.2.2
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Testes de imunidade Nível de teste IEC 60601 Nível de conformidade Ambiente eletromagné-
tico – diretrizes

Descarga eletrostática
(ESD)
GB/T 17626.2

Contato ± 6 kV
± 8 kV de ar

Contato ± 6 kV
± 8 kV de ar

Os pisos deverão ser
de madeira, concreto ou
cerâmica. Se os pisos esti-
verem cobertos por mate-
rial sintético, a umidade
relativa deverá ser de
pelo menos 30%.

Transiente elétrico
rápido/burst
GB/T 17626.4

± 2 kV para cabos de ali-
mentação
± 1 kV para linhas de
entrada/saída

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

A qualidade da rede elé-
trica deve ser a de um
ambiente comercial ou
hospitalar típico.

Surtos
GB/T 17626.5

± 1 kV de linha para linha
±2 kV de linha para terra

± 1 kV de linha para linha
±2 kV de linha para terra

A qualidade da rede elé-
trica deve ser a de um
ambiente comercial ou
hospitalar típico.

Quedas de tensão, inter-
rupções curtas e varia-
ções de tensão nas linhas
de entrada de forneci-
mento de energia
GB/T 17626.11

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

Não aplicável Equipamento com uma
corrente de entrada
nominal superior a 16
A por fase podem estar
isentos do teste de queda
de tensão.

<5% UT por 5 s
(>95% de queda em UT)

<5% UT por 5 s
(>95% de queda em UT)

A qualidade da rede elé-
trica deve ser a de um
ambiente comercial ou
hospitalar típico.
Caso o usuário do sis-
tema precise continuar
a operação durante inter-
rupções de corrente, reco-
mendamos que o sistema
inclua uma fonte de ali-
mentação ininterrupta.

Campo magnético da
frequência de potência
(50/60 Hz)
GB/T 17626.8

3 A/m 3 A/m O campo magnético de
frequência de corrente
deverá estar aos níveis
característicos de um
local normal em um
ambiente comercial ou
hospitalar típico.

OBSERVAÇÃO: UT é a tensão da corrente CA antes da aplicação do nível de teste.
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Diretrizes e declaração do fabricante – Imunidade à
interferência eletromagnética
O sistema foi concebido para uso no ambiente eletromagnético abaixo
especificado. O cliente ou o usuário do sistema deve se certificar de que ele
seja usado em um ambiente deste tipo.

Testes de imunidade Nível de teste IEC 60601 Nível de conformidade Ambiente eletromagné-
tico – diretrizes

Os equipamentos de
comunicações de RF por-
táteis e móveis não deve-
rão ser usados perto
de qualquer parte do
sistema (incluindo os
cabos), devendo estar à
distância de separação
recomendada calculada
a partir da equação apli-
cável à frequência do
transmissor.
Recommended separa-
tion distance: (Distância
de separação recomen-
dada:)

RF conduzida
GB/T 17626.6

3 Vrms
(150 kHz–80 MHz)

3 V d = 1,2√P

9.2.3
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Testes de imunidade Nível de teste IEC 60601 Nível de conformidade Ambiente eletromagné-
tico – diretrizes

RF irradiada
GB/T 17626.3

3 V/m
80 MHz–2,5 GHz

3 V/m d = 1,2√P 80 MHz a 800
MHz
d = 2,3√P 800 MHz a 2,5
GHz
em que P é a potência de
saída nominal máxima
do transmissor em watts
(W), de acordo com o
fabricante do transmis-
sor, e d é a distância de
separação recomendada
em metros (m).
As forças de campo dos
transmissores de RF fixos,
como determinado por
um estudo de campo ele-
tromagnéticoa, deverão
ser inferiores ao nível de
conformidade em cada
intervalo de frequência.b
Podem ocorrer interferên-
cias em torno de equipa-
mentos marcados com o
seguinte símbolo:

OBSERVAÇÃO 1: a 80 MHz e 800 MHz, é aplicável o maior intervalo de frequência.
OBSERVAÇÃO 2: estas instruções podem não se aplicar em todas as situações. A propagação eletromagnética é
afetada pela absorção e reflexo das estruturas, objetos e pessoas.

a. As intensidades do campo de transmissores fixos, tais como estações de base para telefones por rádio (celular/sem
fio) e rádios móveis terrestres, radioamador, transmissão de rádio AM e FM e de TV não podem ser previstos teorica-
mente com precisão. Para avaliar o ambiente eletromagnético gerado por transmissores de RF fixos, deve ser efetuado
um estudo de campo eletromagnético. Se a força do campo medido no local no qual o Cios Select é utilizado exceder o
nível de conformidade de RF aplicável acima referido, o Cios Select deverá ser observado para verificar o funciona-
mento normal. Caso seja observado um desempenho anormal, podem ser necessárias medidas adicionais, tais como a
reorientação ou mudança de local do Cios Select.
b. No intervalo de frequência de 150 kHz a 80 MHz, as forças do campo deverão ser inferiores a 3 V/m.

Distâncias de separação recomendadas entre dispositivos de
telecomunicações de RF portáteis e móveis e o Cios Select
O Cios Select foi concebido para utilização num ambiente eletromagnético no
qual os distúrbios de RF radiada sejam controlados. O cliente ou o usuário do
Cios Select podem ajudar a evitar a interferência eletromagnética mantendo a
distância mínima entre o equipamento de comunicações de RF portátil e móvel
(transmissores) e o Cios Select tal como recomendado abaixo - de acordo com
a saída de energia máxima do equipamento de comunicações.

9.2.4

9 Informações técnicas

234 Manual do Usuário
Impressão nº ATSC-200.620.10.01.23



Potência de saída nomi-
nal máxima do transmis-
sor

Distância de separação de acordo com a frequência do transmissor
m

w 150 kHz a 80 MHz
d = 1,2√P

80 MHz a 800 MHz
d = 1,2√P

800 MHz a 2,5 GHz
d = 2,3√P

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,38 0,38 0,73

1 1,2 1,2 2,3

10 3,8 3,8 7,3

100 12 12 23

Para transmissores cuja potência nominal máxima de saída não esteja relacionada acima, a distância de separação
recomendada d em metros (m) pode ser estimada usando a equação aplicável à frequência do transmissor, onde P é a
potência nominal máxima de saída do transmissor em (W) de acordo com o fabricante do transmissor.
OBSERVAÇÃO 1: A 80 MHz e 800 MHz, deve ser usada a maior distância de separação de frequência aplicável.
OBSERVAÇÃO 2: estas instruções podem não se aplicar em todas as situações. A propagação eletromagnética é
afetada pela absorção e reflexo das estruturas, objetos e pessoas.

Precauções com a CEM - 4ª edição
De acordo com o Padrão IEC 60601-2-54, o produto oferece o seguinte /
Desempenho essencial
• Precisão dos fatores de carregamento
• Reprodutibilidade da saída de radiação
• Sistema de controle automático
• Desempenho de formação de imagens
De acordo com o Padrão IEC 60601-2-43, o produto oferece o seguinte /
Desempenho essencial
• Gerenciamento de recuperações
• Documentação da dose de radiação
O equipamento elétrico médico necessita de precauções especiais no que diz
respeito à CEM. A informação da CEM incluída nos documentos fornecidos
deve ser seguida quando apropriado.
Os equipamentos de comunicações por RF portáteis e móveis podem afetar
equipamentos elétricos médicos.
Acessórios, transdutores e cabos listados neste documento não afetam a
conformidade do sistema de acordo com IEC 60601-1-2:2014.

9.3
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 O cabeamento fixo do produto que não pode ser removido pelo usuário não
é listado. Este cabeamento faz parte do sistema e foi submetido a todas
as medições de CEM. Sem este cabeamento, o equipamento ou sistema não
funcionaria.

 O uso de outros acessórios, transdutores e cabos que não os especificados
(exceto transdutores e cabos vendidos pelo fabricante do equipamento ou
sistema para substituir componentes internos) pode aumentar a emissão ou
reduzir a imunidade do equipamento ou sistema.

Diretrizes e declaração do fabricante – Emissões eletromag-
néticas
O sistema foi concebido para uso no ambiente eletromagnético abaixo
especificado. O cliente ou o usuário do sistema deve se certificar de que ele
seja usado em um ambiente deste tipo.

Emissão (IEC 60601-1-2:2014)

Item Limite padrão de referência Observações

Emissão conduzida
(150 kHz - 30 MHz)
Terminal da rede elétrica de CA

Grupo 1
Classe A

-

Emissão irradiada
(30 MHz - 1 GHz)

Grupo 1
Classe A

Distância de medição: 10 m

Diretrizes e declaração do fabricante – Imunidade à
interferência eletromagnética
O sistema foi concebido para uso no ambiente eletromagnético abaixo
especificado. O cliente ou o usuário do sistema deve se certificar de que ele
seja usado em um ambiente deste tipo.
O sistema cumpre com os Requisitos de desempenho essencial de acordo com
o IEC 60601-1-2:2007.

Imunidade (IEC 60601-1-2:2014)

Item Nível de teste padrão de referência Observações

Descarga eletrostática,
descarga de ar

IEC 61000-4-2
± 2,0 kV, ± 4,0 kV, ± 8,0 kV,
± 15,0 kV

-

Descarga eletrostática,
descarga de contato

IEC 61000-4-2
± 8,0 kV

-

9.3.1

9.3.2
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Imunidade (IEC 60601-1-2:2014)

Item Nível de teste padrão de referência Observações

RF irradiada
campos eletromagnéticos

IEC 61000-4-3
80 MHz - 2,7 GHz: 3 V/m,
1 kHz, 80% AM

-

Transiente elétrico rápido (Burst)
Linhas de alimentação elétrica

IEC 61000-4-4
± 2,0 kV
Frequência de repetição de 100 kHz

-

Transiente elétrico rápido (Burst)
Portas de entrada/saída de sinal

IEC 61000-4-4
± 1,0 kV
Frequência de repetição de 100 kHz

-

Sobretensão
Linhas de alimentação elétrica
linha para aterramento

IEC 61000-4-5
± 0,5 kV, ± 1,0 kV, ± 2,0 kV

-

Sobretensão
Linhas de alimentação elétrica
linha para linha

IEC 61000-4-5
± 0,5 kV, ± 1,0 kV

-

Interferências conduzidas,
induzidas por campos de RF

IEC 61000-4-6
1 kHz, 80% AM
3 V; 150 kHz - 80 MHz
6 V; em ISM e rádio amador
bandas entre 150 kHz e 80 MHz

-

Campos magnéticos IEC 61000-4-8
30 A/m, 50 Hz ou 60 Hz

-

Quedas de tensão e interrupções cur-
tas
interrupções na fonte de alimentação
linhas de entrada

Interrupções breves de tensão:
0% UT 250/300 ciclos
(fase única)

-
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Imunidade (IEC 60601-1-2:2014)

Item Nível de teste padrão de referência Observações

Campos de proximidade de equipa-
mentos de comunicações por RF sem
fio

IEC 61000-4-3
385 MHz: 27 V/m; modulação de
pulso de 18 Hz
450 MHz: 28 V/m; Modulação de fre-
quência com desvio de ± 5 kHz sinu-
soidal de 1 kHz
710, 745, 780 MHz: 9 V/m; modulação
de pulso de 217 Hz
810, 870, 930 MHz: 28 V/m; modula-
ção de pulso de 18 Hz
1.720, 1.845, 1.970 MHz: 28 V/m;
modulação de pulso de 217 Hz
2.450 MHz: 28 V/m; modulação de
pulso de 217 Hz
5.240, 5.500, 5.785 MHz: 9 V/m;
modulação de pulso de 217 Hz

-

Descrição de componente de RF
Intervalo de frequên-
cia Largura de banda Tipo de modulação Potência radiada efetiva

Pedal sem
fios

2,400–2,4835 GHz 2,400–2,4835 GHz BT 4.0 LE (Baixa energia
de Bluetooth)

Potência máxima de
transmissão de 7 mW

WLAN 2412–2480 MHz
4920–5875 MHz

2412–2480 MHz
4920–5875 MHz

WLAN IEEE 802.11 Geralmente 100 mW, máx.
de 200 mW

Declaração de ambiente de CEM
O Cios Select é adequado apenas para ambiente de instalação profissional
destinada à prestação de cuidados de saúde de acordo com a IEC60601-1-2 ed.
4.

Equipamento adjacente ou empilhado

 O uso deste equipamento adjacente a ou empilhado sobre outros
equipamentos deve ser evitado, pois pode resultar em funcionamento
inadequado. Caso tal uso seja necessário, este equipamento e o outro
equipamento devem ser observados para verificar se estão funcionando
normalmente.

9.3.3

9.3.4

9.3.5

9 Informações técnicas

238 Manual do Usuário
Impressão nº ATSC-200.620.10.01.23



Lista de cabos, transdutores e acessórios
O cabeamento fixo do produto, que não pode ser removido pelo usuário,
não é referido. Este cabeamento faz parte do produto e estava presente em
todas as medições de CEM. Sem este cabeamento, o produto não funciona
completamente. Quaisquer desvios ou adições a este documento serão
incluídos nos documentos fornecidos específicos para o respectivo produto.

Uso de outros acessórios, cabos e transdutores
O uso de acessórios, transdutores e cabos diferentes dos especificados
ou dos fornecidos pelo fabricante deste equipamento pode resultar em
maiores emissões eletromagnéticas ou menor imunidade eletromagnética
deste equipamento e resultar em funcionamento inadequado.

Equipamento de telecomunicações de RF móvel

 O equipamento de comunicações por RF portátil (incluindo periféricos, tais
como cabos de antena e antenas externas) deve ser utilizado a não menos
que 30 cm (12 polegadas) de qualquer parte do sistema, incluindo os cabos
especificados pelo fabricante. Caso contrário, pode haver uma degradação do
desempenho deste equipamento.

Observação sobre o equipamento CISPR 11 classe A
As características de emissões deste equipamento o tornam adequado para
uso em áreas industriais e em hospitais (CISPR 11 classe A). Caso seja utilizado
em um ambiente residencial (para o qual normalmente é necessária a norma
CISPR 11 classe B), este equipamento pode não oferecer proteção adequada
para os serviços de comunicações por radiofrequência. O usuário pode precisar
tomar medidas de mitigação, tais como a mudança de local ou a reorientação
do equipamento.

Instruções para manter a segurança básica e desempenho
essencial em relação às interferências eletromagnéticas para
a vida útil esperada
Realize uma inspeção visual anual dos conectores, parafusos e porta de
gabinete de condução acessíveis para garantir que sua conexão elétrica
não tenha se deteriorado. Em caso de degradação, ligue para a Assistência
Técnica da Siemens para substituir ou reparar a peça correspondente. Com
isso, é assegurado que as medidas de projeto relativas à compatibilidade
eletromagnética do equipamento permanecem efetivas durante toda a vida
útil.

Uso de equipamento próximo aos emissores

 Este equipamento foi testado em relação à imunidade à RF radiada somente
em frequências selecionadas; o uso de emissores perto de outras frequências
poderia resultar em operação inadequada.

9.3.6
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Fabricante de equipamento original
Fabricante de equipamento original (OEM — Original Equipment
Manufacturer), software de código aberto (OSS — Open Source Software) de
terceiros em produtos Siemens Healthineers

Introdução
O produto pode conter software de OEM e OS licenciado e desenvolvido por
terceiros (dependendo da configuração e das opções do sistema).
Estes arquivos OEM e/ou OS estão protegidos por direitos autorais. Seu direito
de usar o software de OEM e/ou OS além da mera execução do programa
Siemens Healthineers é regido pelos termos relevantes da licença de software
de OEM e/ou OS.
A conformidade com estas condições de licenciamento autoriza o uso do
software de OEM e/ou OS conforme fornecido na respectiva licença. Em caso
de conflitos entre as condições de licenciamento da Siemens Healthineers e as
condições da licença de software de OEM e/ou OS, as condições de software de
OEM e/ou OS regem as porções do software de OEM e/ou OS do software.
As licenças de software de OEM e/ou OS (condições de licença) estão
disponíveis nos CDs/DVDs (código aberto/conceito legal) e são fornecidas
juntamente com o sistema.

Somente para software de código aberto (OSS)
O software de código aberto é licenciado sem custos (ou seja, a prática dos
direitos de licenciamento é livre de custos, mas podem ser cobradas taxas para
recuperar os custos suportados pela Siemens Healthineers). Se os programas
contidos neste produto forem licenciados sob a Licença Pública Geral (GPL)
da GNU, a Licença Pública Geral Inferior (LGPL) da GNU ou outra licença
de código aberto que necessite de código fonte, o código correspondente é
fornecido juntamente com o dispositivo no CD/DVD.
Garantia relativamente ao uso posterior do software de terceiros:
A Siemens Healthineers não concede qualquer garantia relativamente aos
programas de software de OEM e/ou OS neste dispositivo se tais programas
forem usados de uma forma diferente da execução do programa na forma
prevista pela Siemens Healthineers. As licenças mencionadas anteriormente
definem a garantia (se houver) concedida pelos autores ou licenciantes do
software de OEM e/ou OS. A Siemens Healthineers se isenta especificamente
de qualquer garantia relativa a defeitos causados por alterações efetuadas no
programa de software de OEM e/ou OS ou na configuração do produto. Se o
software de OEM e/ou OS violar a propriedade intelectual de terceiros, você
não poderá efetuar qualquer reclamação de garantia à Siemens Healthineers.
Está disponível suporte técnico somente para software que não tenha sido
modificado.

9.4
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Dados do sistema

Todo o sistema

Dados gerais

Requisitos de energia 100 V (- 6% - +10%), 50/60 Hz (± 1 Hz)
110 V, 120 V, 127 V, 200 V, 220 V, 230 V, 240 V (± 10%);
50/60 Hz (± 1 Hz)

Proteção dos fusíveis da unidade (internos) Fusível de ativação lenta de 100 V a 127 V 20 A
Fusível de ativação lenta de 200 V a 240 V 15 A

Consumo máximo de energia 4,6 kW

Impedância da linha interna Ri máx. 0,3 Ohm para 100–127 V
Ri máx. 0,8 Ohm para 200–240 V

Consumo de energia em espera (para 230 V) 300 W

Memória de aquisição no disco rígido 300.000 imagens

Condições ambientais de funcionamento Intervalo de temperatura: +10 °C a +35 °C
Umidade relativa: 20% a 75%, sem condensação
Pressão barométrica: 700 hPa a 1060 hPa

Condições ambientais para transporte e armazenamento Faixa de temperatura: -20 °C a +40 °C
Umidade relativa: 10% a 75%, sem condensação
Pressão barométrica: 700 hPa a 1060 hPa

 Para condições ambientais que se enquadram nos valores especificados, não é
necessário tempo de espera para a operação de radiação.
Para condições ambientais fora dos valores especificados, é necessário um
tempo de espera entre uma a doze horas para acionamento da radiação,
dependendo da localização do sistema.

Dimensões e peso

Chassi (C x L x A) 185,5 cm x 80 cm x 172,8 cm (73,0 pol. x 31,5 pol. x 68,0
pol.)

Carrinho do monitor (C x L x A) 68,6 cm x 73,6 cm x 178,6 cm (27 pol. x 29,1 pol. x
70,3 pol.)

Sistema do braço em C (sem acessórios) 275 kg (605 lbs)

Carro do monitor (incluindo 2 monitores, UPS) 150 kg (330 lbs)

9.5

9.5.1
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Classificação

Proteção contra choques elétricos Classe 1, parte não aplicada de acordo com a norma IEC
60601-1

Proteção contra a entrada de fluidos Conjunto da ampola de raios X: IPX3, impermeável
Braço em C: IPX3, impermeável
Interruptor de pé padrão: IPX8, contra a imersão acima de
1 m
Pedal sem fios: proteção IPX8 contra a imersão além de
1 m
Interruptor manual: IPX1 com proteção contra poeira e
respingos de água

Modo de funcionamento Fluoro
Imagem individual
SUB
Roadmap

Valores de corrente/tensão

Tensão (V CA) Consumo de corrente a longo prazo
(A)

Consumo de corrente a curto prazo
(A)

100
110
120
127
200
220
230
240

13
12
11
11
(7)
6,5
(6)
(6)

26
25
23
22
22
21
20
20

Geração de radiação

Gerador de raios X

 Os valores na tabela fornecem os limites técnicos da geração de raios X. Se
estes valores limite podem ou não ser alcançados durante a operação clínica
depende dos valores de configuração definidos.

Tipo de gerador Gerador de alta frequência (gerador de alta frequência de
2,5 kW)

Potência nominal de saída de pico 2,5 kW (100 kV, 25 mA, 100 ms)

Frequência de controle do inversor De 25 kHz a 44 kHz

9.5.2
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Intervalo de kV 40 kV a 110 kV

Intervalo de mA Imagem individual de 0,2 mA a 14 mA

0,2 mA–14 mA fluoroscopia contínua

Fluoroscopia pulsada de 3 mA a 24 mA

Largura de pulso Imagem individual de 7 ms a 160 ms

Fluoroscopia pulsada de 7 ms a 40 ms

Capacidade de armazenamento de calor do tanque único
(físico)

800.000 J/1100 kHU

Intervalo de mAs Intervalo mAs (Somente em modo de cassete)
mAs máx. 110 mAs para 100 V a 127 V
mAs máx. 160 mAs para 200 V a 240 V

Frequência de pulso Taxa de quadros variável de 0,5; 1; 2; 3; 5; 7,5; 10; 30 f/s em
modo fluoro contínuo

Tolerâncias de kV ± 10%

Tolerâncias de mA ± 20% (mínimo ± 0,1 mA)

Tolerâncias de mAs ± (10% + 0,2 mAs)

Conjunto da ampola de raios X (tanque único)
O conjunto da ampola de raios X e o receptor de imagem estão
geometricamente alinhados para que o cone de radiação emitida (eixo de
radiação) fique sempre perpendicular ao plano do receptor de imagens.

Tipo de tubo Monobloco S3P (tanque único com ampola de ânodo fixo
de dupla focagem)

Valor nominal do ponto focal 0,6/1,0

Tensão nominal 110 kV

Capacidade de armazenamento de calor anódico (IEC 613) 75.000 J (101.000 HU)

Dissipação de calor do ânodo 40.800 J/min (55.000 UH/min)

Ângulo do ânodo ótico 9°

Filtragem inerente (IEC 601) Al de 3 mm com 70 kVp/Cu de 0,1 mm

Capacidade de armazenamento de calor do tanque único
(físico)

800.000 J (1.100.000 HU)

Dissipação contínua de calor 80 W
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Receptor de imagem
SIRECON 23-S3P Diâmetro nominal 23 cm (9")

Formato de zoom 16 cm (6")

Eficiência quântica detectável (DQE) 65% (IEC 61262-5)

Grade antidispersão na entrada do I.I.

Grade fixa com anel de suporte do cassete Pb r8 N40, fo 90

Grade fixa com laser Pb r17 N70, fo 100

Grade removível com anel de laser Pb r17 N70, fo 100

Fator de atenuação m = 1,54

Componentes da unidade

Braço em C

Movimento orbital 130° (-40° a +90°)

Angulação ± 190°

Movimento horizontal 20 cm (7,9 pol.)

Profundidade da imersão 76,4 cm (30,1 pol.)

Intervalo de rotação ± 12°

Movimento vertical 43 cm (16,9"), motorizado

Distância fonte-I.I. 100 cm (39,4 pol.)

Espaço livre 78 cm (30,7 pol.) com grade anexada

Sistema do colimador

Colimador da íris (chumbo) Para colimação concêntrica, sem radiação

Diafragma de encaixe semitransparente (chumbo) Para colimação simétrica, sem radiação, com rotação ili-
mitada

Corrente de imagens

Matriz de vídeo 1k²

Sistema de imagem 360° (contínua)

Sensor CCD 1024 x 1024 pixels

9.5.3

9.5.4
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Monitores

Exibição de imagem Exibição de TFT

Exibição de imagem 1280 x 1024 (pixels)

Diagonal da tela 48 cm (19")

Brilho (calibração DICOM), típico 400 cd/m2 para monitor com alto brilho2)

180 cd/m2 para monitor padrão

Brilho máx., típico ≥700 cd/m2 para monitor com alto brilho1)

≥350 cd/m2 para monitor padrão

Ângulo de visualização horizontal/vertical 178°/178°

Câmera de medição de dose (medidor DAP)

Tecnologia Câmera do semicondutor

Área ativa Retângulo - 90 mm x 90 mm

Resolução da DAP 0,01 μGym2

Medição máxima do DAP 0,1 μGym2/s - 2500 μGym2/s

Reprodutibilidade < 1%

Intervalo de energia 40 kV - 150 kV ± 6%

Equivalente de atenuação (Filtragem inerente) < 0,30 mm Al

Linearidade da taxa de dose ≥ 10 μGym2, 2%
<10 μGym2, 5%

Leitura de medições 20 segundos depois de ligar

Ambiente de trabalho Intervalo de temperatura: +10 °C a +70 °C
Umidade relativa: 15% a 75% (sem condensação)
Pressão barométrica: 700 hPa a 1060 hPa

Opções do equipamento

Suporte do cassete

Suporte do cassete Formato: 24 cm x 30 cm (9,5" x 12")

Localizador de luz de laser para intensificador de imagem (opcional)

Classe do laser Classe 1 (IEC 60825-1:2014)

Tipo de laser Laser semicondutor (diodo laser)

9.5.5
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Comprimento de onda 635 nm

Cor Vermelho

Saída de energia 5 mW

Divisor de vídeo DVI

Saídas DVI (2x)

Condições de uso As telas ou monitores usados deverão ser compatíveis
com a norma SXGA 1280 x 1024 a 60 Hz

Lista de normas a serem mantidas em relação à
segurança elétrica e mecânica
A Siemens certifica por este meio que o Cios Select cumpre as seguintes
normas geralmente reconhecidas sobre a segurança elétrica e mecânica:

Organização padrão Número e data de
referência

Título da norma

IEC 60601-1:2012 ed. 3.1 Equipamentos médicos elétricos – Parte 1: Requisitos gerais de segu-
rança, 2012 (Medizinische elektrische Geräte - Teil 1: Allgemeine Fest-
legungen für die Sicherheit)

IEC 60601-1-2 4º 2014 Equipamentos médicos elétricos – Parte 1–2: Requisitos gerais para
a segurança básica e desempenho essencial - Norma colateral: Com-
patibilidade electromagnética - Requisitos e testes (Medizinische elek-
trische Geräte - Teil 1-2: Allgemeine Festlegungen für die Sicherheit
einschließlich der wesentlichen Leistungsmerkmale - Ergänzungsnorm:
Elektromagnetische Verträglichkeit - Anforderungen und Prüfungen

IEC 60601-1-3: 2013, edi-
ção 2.1

Equipamentos médicos elétricos – Parte 1–3: Requisitos gerais para
a segurança básica e desempenho essencial - Norma colateral: Prote-
ção contra a radiação nos equipamentos de raios X para diagnóstico
(Medizinische elektrische Geräte - Teil 1-3: Allgemeine Festlegungen
für die Sicherheit einschließlich der wesentlichen Leistungsmerkmale –
Ergänzungsnorm: Strahlenschutz von diagnostischen Röntgengeräten)

IEC 62366-1: 2015 Dispositivos médicos - Aplicação do uso da engenharia em dispositivos
médicos (Medizinische Geräte - Anwendung der Gebrauchstauglichkeit
auf Medizinprodukte)

ISO 14971:2012 Dispositivos médicos - Aplicação do gerenciamento de risco a dispositi-
vos médicos (Medizinprodukte - Anwendung des Risikomanagements
auf Medizinprodukte)

IEC 62304: 2015 Software para dispositivos médicos - Processos do ciclo de vida do
software (Medizingeräte-Software - Software-Lebenszyklus-Prozesse)

9.6
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Organização padrão Número e data de
referência

Título da norma

IEC 60601-2-28:2017 edi-
ção 3.0

Equipamentos médicos elétricos – Parte 2–28: Requisitos particulares
para a segurança básica e desempenho essencial de conjuntos de
ampolas de raios X para o diagnóstico médico (Medizinische elek-
trische Geräte - Teil 2-28: Besondere Festlegungen für die Sicherheit
einschließlich der wesentlichen Leistungsmerkmale von Röntgenstrah-
lern für die medizinische Diagnostik)

IEC 60601-2-54: 2015 Equipamentos médicos elétricos – Parte 2–54: Requisitos especiais
para a segurança básica e para o desempenho essencial do equipa-
mento de raios X para radiografia e radioscopia (Medizinische elektris-
che Geräte - Teil 2-54: Besondere Festlegungen für die Sicherheit und
die wesentlichen Leistungsmerkmale von Röntgengeräten für Radio-
graphie und Radioskopie)

IEC/PAS 61910-1:2014 IEC PAS 61910-1 Primeira edição 07/2007, Equipamento médico elé-
trico – Documentação da dose de radiação - Parte 1: Equipamento
para radiografia e radioscopia (Medizinische elektrische Geräte -
Dokumentation der Strahlendosis - Teil 1: Einrichtungen für Radiogra-
phie und Radioskopie)

DICOM PS 3.1 - 3.20 (2011) Conjunto de imagem digital e comunicações na medicina (DICOM)
(Digitale Bildgebung und Kommunikation in der Medizin (DICOM) Satz)

IEC 60825-1:2014 Segurança de produtos laser — Parte 1: Classificação do equipamento
e requisitos (Sicherheit von Laserprodukten - Teil 1: Klassifizierung von
Anlagen und Anforderungen)

IEC 60601-2-43:2017, edi-
ção. 2,1

Equipamentos médicos elétricos – Parte 2–43: Requisitos especiais
para a segurança básica e para o desempenho essencial do equipa-
mento de raios X para procedimentos de intervenção (Medizinische
elektrische Geräte - Teil 2-43: Besondere Festlegungen für die Sicher-
heit einschließlich der wesentlichen Leistungsmerkmale von Röntge-
neinrichtungen für interventionelle Verfahren)

Etiquetas

 Todas as etiquetas exibidas nos manuais de usuário são apenas exemplos e
podem diferir das etiquetas anexas ao sistema e aos componentes.

Sistema do braço em C
As etiquetas mostradas abaixo estão permanentemente fixadas nos seguintes
subconjuntos.

9.7

9.7.1
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(1) Estrutura de percurso do braço em C
(2) Sistema de base (chassis)
(3) Braço de suporte horizontal
(4) Intensificador de imagem (I.I.)
(5) Tanque único

Exemplo de etiqueta de identificação do sistema:

(1) SN (NS): Nº de série
(2) CONFIG (CONFIGURAÇÃO): Dispositivo configurável
(3) MD: Dispositivo médico
(4) UDI: identificação exclusiva do dispositivo
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Estrutura de percurso do braço em C

Etiqueta de monobloco S3P

Etiqueta de revisão da unidade principal

Etiqueta de ligação equipotencial

Perigo de esmagamento dos pés

Etiqueta do conector de pedal

Sistema de base (chassis)

Etiqueta de identificação do sistema

Informações técnicas 9
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Etiqueta Combi

Etiqueta da unidade principal

Etiqueta de revisão do sistema

Etiqueta da ANVISA do Brasil (somente para o Brasil)

Etiqueta do Brasil (apenas para o Brasil)

Etiqueta EAC

Essa etiqueta é apenas para a União Econômica Euroasiática (UEE) com a
declaração de EAC realizada.

9 Informações técnicas
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Etiqueta MoH (apenas para Arábia Saudita)

Cuidado! Leia o Manual do Usuário

Perigo de esmagamento das mãos

Etiqueta de energia

Etiqueta da Ucrânia (somente para a Ucrânia)

Etiqueta da Coreia

Informações técnicas 9
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Etiqueta do fabricante coreano

Etiqueta da Malásia registrada

Etiqueta do nome (somente para a Malásia)

Etiqueta de especificação do país (apenas para a Indonésia)

Utilização da etiqueta de aviso relativa a inclinações

Etiqueta do peso da unidade principal

Emissão de radiação DHHS
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Etiqueta DHHS (somente para os EUA)

Etiqueta de ID CCP

Segundo conjunto de etiquetas de CCP

Etiqueta de ID do gerador

Segundo conjunto de etiquetas do gerador

Braço de suporte horizontal

Perigo de esmagamento das mãos

Etiqueta de seta

Informações técnicas 9
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Etiqueta de ID do colimador

Etiqueta de revisão do colimador

Segundo conjunto de etiquetas de ID do colimador

Segunda etiqueta de ID do DAP

Segundo conjunto de etiquetas de ID do DAP

Etiqueta de posicionamento zero

Etiqueta horizontal

Etiqueta de rotação

Etiqueta angular

Etiqueta vertical
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Etiqueta orbital

Intensificador de imagem (I.I.)

Etiqueta não sentar

Etiqueta de radiação laser (somente para a grade com laser)

Etiqueta de radiação laser (somente para o sistema com localizador de luz laser)

Informações técnicas 9
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Etiqueta de ID do intensificador de imagem

Etiqueta de HHS

Tanque único

Etiqueta de alta tensão

Etiqueta de perigo de superfície quente

Etiqueta de aviso de radiação

Etiqueta sem etapas
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Etiqueta de IPX3

Carrinho de monitor

Etiquetas do carrinho

Etiqueta de ID do TCP

Segundo conjunto de etiquetas de TCP

Etiqueta de revisão

Etiqueta de cuidado

Cuidado! Leia o Manual do Usuário

Etiqueta de aterramento

9.7.2
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Etiqueta do peso do carro

Etiqueta de emissão de radiação DHHS (apenas para os EUA)

Etiqueta DHHS (apenas para os EUA)
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Opções
10.1 Pacote de segurança avançada para proteger o sistema de

aquisição de imagens e os dados do paciente (HIPAA) 260
10.1.1 Fazer login no sistema 261
10.1.2 Realizar um login de emergência 261
10.1.3 Alterar a senha 262
10.1.4 Alterar uma senha que está expirando 263

10.2 Conexão à rede sem fio (WLAN) 264
10.2.1 Ativar a WLAN 264
10.2.2 Operação por meio do cabo de Ethernet 265

10.3 Espaçador 265
10.4 Cabo de aterramento 266
10.5 Pedal multifuncional sem fios 266

10.5.1 Usando o pedal multifuncional sem fio 268
10.5.2 Selecionar o modo de funcionamento 268
10.5.3 Acionar radiação 269
10.5.4 Armazenar imagens (durante a radiação) 269
10.5.5 Armazenar imagens (após a radiação) 269
10.5.6 Substituindo as baterias 269
10.5.7 Armazenamento para transporte 270

10.6 Cobertura estéril no intensificador de imagens, tanque único e
braço em C 271
10.6.1 Prendendo a tampa esterilizada 271

10.7 Localizador de luz laser 273
10.7.1 Medidas de proteção 273

10.8 Divisor de vídeo DVI 273
10.9 Impressora 273
10.10 Disco de retículos 274

10.10.1 Instalar o disco do retículos para Cios Select 274
10.11 Suporte do cassete 275

10.11.1 Montagem do suporte do cassete 276
10.11.2 Introduzindo o cassete 277
10.11.3 Seleção da exposição direta 277
10.11.4 Colimações para exposição do cassete ou salvar a

posição do diafragma 277
Excluir a posição de diafragma salva 277

10.11.5 Configurar os dados de exposição 278
10.11.6 Acionar exposição 278
10.11.7 Removendo o cassete 278
10.11.8 Remover o suporte do cassete 279
10.11.9 Mudar para outro modo de funcionamento 279
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 Qualquer pessoa que conecte outro equipamento ao dispositivo médico está
a configurar o sistema e, por este motivo, é responsável por assegurar que
a configuração do sistema na sua versão atual está em conformidade com
as normas relevantes (por exemplo, norma do sistema IEC/EN 60601-1-1 e/ou
outras normas aplicáveis). Em caso de dúvidas, entre em contato com o seu
representante local.

 Se um dos acessórios listados exigir condições de operação especiais (por
exemplo, temperatura, pressão do ar, umidade), isso será realçado na
respectiva descrição. Siga o Manual do Usuário fornecido pelo fabricante.

Os seguintes acessórios foram aprovados para uso com o Cios Select:
• Espaçador
• Cabo de ligação à terra
• Conexão à rede WLAN sem fio
• Pedal multifuncional sem fios
• Cobertura estéril para intensificador de imagem
• Cobertura esterilizada para tanque único
• Cobertura esterilizada com suportes de plástico
• localizador de luz de laser integrado para intensificador de imagens
• Disco de retículos
• Suporte do cassete

 CUIDADO

Acessório inadequado.
A utilização do equipamento ACESSÓRIO que não esteja de acordo com
os requisitos de segurança deste equipamento pode conduzir a um nível
de segurança reduzido do sistema daí resultante.
◆ Use somente acessórios originais da Siemens ou acessórios aprovados

pela Siemens.

Pacote de segurança avançada para proteger o
sistema de aquisição de imagens e os dados do
paciente (HIPAA)
A HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act – Lei de
Portabilidade e Responsabilidade de Seguros de Saúde) fornece mecanismos
para proteger o sistema de aquisição de imagens Cios Select, dados de
pacientes e imagens contra utilização indevida por pessoas não autorizadas.

10.1
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Se a HIPAA estiver licenciada e ativada, você deve fazer login usando seu nome
de login e senha. O seu administrador de sistema deve criar contas de usuário e
atribuir grupos e privilégios a elas. Para mais informações relativas à gestão de
usuários, consulte o Manual do Administrador do Cios Select.

Fazer login no sistema
Após iniciar ou reiniciar o sistema, a janela de login é exibida.

1 Insira seu nome de login e senha.
2 Clique em Login.

A Interface do usuário do sistema de aquisição de imagens Cios Select é
exibida.
Dependendo dos direitos atribuídos pelo administrador a um usuário, nem
todos os pacientes podem ser visualizados e algumas funções do sistema de
aquisição de imagens podem não estar disponíveis.

 Depois de um número máximo predefinido de tentativas malsucedidas de
login, a opção será desabilitada para o usuário em questão. Entre em contato
com o administrador do sistema para reativar sua conta.

Realizar um login de emergência
Se tiver esquecido a sua senha ou se não tiver uma conta para este sistema
e precisar efetuar um exame de emergência, você pode realizar um login de
emergência.

10.1.1

10.1.2
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◆ Clique em Emergency (Emergência) na janela de login.

 Depois de realizar o login como o usuário de emergência, só é possível
realizar fluoroscopia e aquisição. Só podem ser visualizados os pacientes
de emergência. Nenhuma outra função pode ser realizada e nenhum outro
paciente pode ser visualizado.

Alterar a senha
Para o primeiro login, o administrador de sistema cria uma conta de login com
um nome de login e uma senha inicial.

1 Insira seu nome de login e senha inicial.
2 Ative a opção Change password after login (Alterar senha após o login) e

clique em Login.
A caixa de diálogo para alterar a senha é exibida.

10.1.3
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3 Introduza a sua nova senha.
As regras para senhas aceitáveis são indicadas na janela.

4 Insira novamente a sua nova senha.
5 Confirme as suas alterações com Change (Alterar).

Alterar uma senha que está expirando
Se a sua senha estiver prestes a expirar nos próximos 14 dias, a janela de aviso
de expiração da senha será exibida após o login.

◆ Para alterar a senha agora: Insira a nova senha (duas vezes) e clique em
Change (Alterar).
As regras para senhas aceitáveis são indicadas na janela.

10.1.4
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– ou –
Clique em Skip (Pular) para continuar sem alterar sua senha.

Conexão à rede sem fio (WLAN)
A opção WLAN permite uma conexão sem fio entre o Cios Select e uma rede
(hospital). A unidade WLAN dedicada está integrada no compartimento do
carrinho do monitor e está totalmente configurada. O interruptor para ligar/
desligar encontra-se na parte lateral do carrinho do monitor.

(1) Interruptor On/Off (Ligar/Desligar) da WLAN

Ativar a WLAN
◆ Para ativar a WLAN, use o interruptor presente na parte lateral do carrinho

do monitor.
O interruptor da WLAN acende.

 Logo que a unidade WLAN seja ligada, demora alguns segundos até que a
ligação WLAN esteja funcional.

 CUIDADO

Interferência
Efeito em pessoas com implantes.
◆ Mantenha uma distância mínima de acordo com a norma IEC 60601-

-1-2. Se isto não for possível, o cliente WLAN deve ser desligado.

10.2

10.2.1

10 Opções

264 Manual do Usuário
Impressão nº ATSC-200.620.10.01.23



 A coexistência de fontes sem fios operadas no mesmo ambiente pode afetar a
qualidade da transferência de dados.
A velocidade da transmissão é reduzida se forem operados clientes WLAN
adicionais simultaneamente no mesmo ambiente.

 Por motivos de segurança de dados, recomenda-se a criptografia de dados na
WLAN de acordo com WPA ou WPA2.

 Caso a conexão sem fio seja interrompida, prejudicada ou sobrecarregada,
recomenda-se que seja mantido um cabo de Ethernet à disposição, desde que
existam opções de conexão nas proximidades.

 Se a WLAN for ativada, não deverão ser colocados dispositivos sensíveis
a altas frequências na parte superior da unidade. Caso contrário, poderão
ocorrer danos nesses dispositivos ou a funcionalidade WLAN poderá ser
prejudicada.

Operação por meio do cabo de Ethernet
Em caso de operação do Cios Select por meio do cabo de Ethernet, a WLAN no
carrinho do monitor precisa ser desativada antes de ligar o sistema.

 A operação simultânea por meio do cabo de Ethernet e da WLAN não é
possível e deverá ser evitada a todo o custo.

Após a operação simultânea inadvertida ou após uma alteração entre ambas
as opções, o sistema deverá ser desligado e ligado novamente.

Espaçador
A distância entre a fonte e a cobertura do conjunto da ampola (a menor
distância fonte-pele possível) é ≥ 200 mm com o sistema padrão (de acordo
com IEC 60601-1-3).
Os regulamentos específicos de cada país poderão exigir uma distância fonte-
-pele superior (≥ 300 mm de acordo com DHHS 21 CFR). Esta é alcançada
colocando um espaçador adicional no sistema do braço em C.

10.2.2

10.3
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Se esta distância fonte-pele for muito grande para exames especiais, o
espaçador pode ser removido, retirando-se os parafusos.
O espaçador deverá ser anexado novamente após este tipo de exame para
garantir a redução na dose na pele que resulta de uma distância fonte-pele
superior.

Cabo de aterramento
Está disponível um cabo de aterramento opcional para conexão equipotencial.
Use o cabo de aterramento para exames do coração e de crânio
aberto, além da conexão de ligação equipotencial; consulte também o
( Página 61 Estabelecer a conexão de ligação equipotencial)

Pedal multifuncional sem fios

(1) Estribo para evitar o acionamento acidental
(2) LED de status de conexão
(3) LED de status da bateria

10.4

10.5
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(4) Pedal de liberação de radiação para o modo de funcionamento
selecionado

(5) Pedal de liberação de radiação para fluoroscopia (configuração padrão)
(6) Botão rotatório do compartimento da bateria
(7) Botão salvar para armazenar imagens ou cenas
(8) Botão do modo de funcionamento

Estados dos LEDs de status:

LED Subject Modo

LED de status da
bateria

Capacidade da
bateria

Verde: Bateria cheia ou quase cheia
Laranja: Bateria quase cheia
Laranja (piscando): Bateria fraca

LED de status de
conexão

Link de rádio ou
modo de empa-
relhamento

Verde: Conexão ativa
Laranja: Sem conexão ativa
Laranja (piscando): Pedal não empa-
relhado.
Verde e laranja (piscando alternada-
mente): Modo de emparelhamento
ativado

LED de status da
bateria
e
LED de status de
conexão

Erro fatal ou
atualização do
pedal

Laranja (ambos os LEDs piscando):
Erros fatais do sistema (por exemplo,
a bateria acabou ou houve um erro
de memória)
Verde e laranja (ambos os LEDs pis-
cando alternadamente): Execução do
processo de atualização do firmware

A capacidade da bateria também é exibida na barra de status do monitor:

Símbolo na barra de status Capacidade da bateria [%]

100–75

75–50

50–25

25–0

0
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Usando o pedal multifuncional sem fio
 CUIDADO

Radiação lançada pelo pedal de outra sala.
Exposição não clínica à radiação ionizante
◆ Como parte da instalação do sistema, o pedal sem fio deve ser

etiquetado conforme o sistema que pertence.

 CUIDADO

O pedal sem fio pode estar sujeito à interferência de outros equipamentos,
incluindo equipamentos de comunicação RF portáteis e fixos, ainda que
tais equipamentos atendam às requisições de emissão aplicáveis.
A fluoroscopia ou aquisição podem ser esporadicamente interrompidas.
◆ O operador deve assegurar que outros dispositivos sem fios na banda

2,4 GHz ISM não são operados em um raio de aprox. 5 m do sistema.
◆ Observe e verifique o funcionamento normal do interruptor de pé sem

fios antes de o utilizar.

1 Tira o pedal multifuncional sem fio do suporte de pedal e o coloca
horizontalmente no chão.
Fazer isso acionará o pedal automaticamente.

2 Articula o estribo na posição vertical até que ele trave.
O pedal está agora pronto para o uso.

 O pedal multifuncional sem fios alterna automaticamente para o modo de
espera se não for usado dentro de um certo período. Pode-se ativar novamente
acionando qualquer botão ou pedal.

Selecionar o modo de funcionamento
O botão MODE (modo de operação) do interruptor de pé multifuncional
permite-lhe selecionar um dos modos de operação: Single image (Imagem
única) Fluoro (Fluoroscopia), SUB, Roadmap ou uma fonte de vídeo
(dependendo do nível de configuração).
◆ Se necessário, pressione este botão no interruptor de pé multifuncional

várias vezes.
O modo de operação selecionado é indicado no cartão de tarefas
Examination (Exame) no painel de controle do sistema do braço em C.
A fonte do vídeo definida altera o conteúdo da imagem no monitor do lado
direito no carrinho do monitor.
Um sinal sonoro confirma a mudança com êxito do modo de operação/fonte
de vídeo. Logo em seguida, é possível liberar novamente a radiação.

10.5.1

10.5.2
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Acionar radiação
O pedal esquerdo é sempre usado para ativar a fluoroscopia (configuração
predefinida).
O pedal direito é usado para ativar o modo de operação atualmente
selecionado. Exceção: Se o modo de fluoroscopia estiver selecionado, o pedal
direito será atribuído ao modo de operação de imagem única.

 A funcionalidade dos pedais pode ser alterada opcionalmente.

 CUIDADO

A liberação do raio X pode ser possível a partir de locais remotos.
Dose desnecessária!
◆ Não acione os raios X por engano se você não estiver vendo o paciente.

◆ Mantenha o pedal pressionado durante o acionamento da radiação.

Armazenar imagens (durante a radiação)
◆ Pressione o botão (7) Save (Salvar) no pedal sem fios durante a radiação.

A imagem atualmente criada e visualizada é salva no banco de dados local.

Armazenar imagens (após a radiação)
◆ Pressione o botão (7) salvar no pedal sem fios.

Manter a tecla pressionada por < 2 segundos: salva a última imagem
gravada (LIH).
Manter a tecla pressionada por > 2 segundos: salva a última cena gravada
(LSH).

 As imagens são armazenadas na base de dados local. As imagens são
transferidas do monitor esquerdo para o monitor direito, a menos que a função
Hold reference (Congelar referência) esteja ativa.

Substituindo as baterias
 CUIDADO

Baterias fracas do pedal sem fio.
Descontinuação do tratamento de intervenção.
◆ Antes de começar um exame, certifique-se de que as baterias tenham

carga suficiente.

10.5.3

10.5.4

10.5.5

10.5.6
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1 Para abrir o compartimento da bateria na parte inferior, pressione
delicadamente o botão e gire-o.

2 Remova as baterias.

3 Insira novas baterias (LR14) no pedal multifuncional sem fios, conforme
mostrado no diagrama (veja a seta para a direção da inserção).

4 Para fechar o compartimento da bateria, insira o botão em uma das
reentrâncias. Pressione ligeiramente e gire até que ela encaixe.

Armazenamento para transporte
Para transportar o pedal multifuncional sem fio adequadamente, faça o
seguinte:
◆ Insira o pedal multifuncional sem fio no suporte fornecido na parte frontal

do sistema do carrinho do monitor.

 Ao inserir o pedal sem fio no suporte, certifique-se de coincidir os símbolos
coloridos do pedal com os do suporte, evitando que o pedal incorreto seja
inserido!

Sinais de marcação: O pedal multifuncional sem fios está marcado com um
sinal colorido de formato diferente. A mesma marca é fixada ao suporte no
carrinho do monitor durante a instalação. Assim, você pode evitar confusões
nas instalações com vários pedais multifuncionais sem fios. Os seguintes
símbolos coloridos são usados para a alocação única do pedal no suporte:

10.5.7
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Cobertura estéril no intensificador de imagens,
tanque único e braço em C
Para proteção contra contaminação, o braço em C, incluindo o intensificador
de imagem e o conjunto da ampola de raios X, podem ser cobertos com uma
cobertura de três partes estéril e descartável feita de folha de polietileno
transparente.

Braço em C completamente coberto

 CUIDADO

Instalação incorreta da cobertura estéril no braço em C.
Risco de infecção!
◆ Siga as instruções para manusear as coberturas estéreis.

 Use sempre coberturas estéreis durante as intervenções para proteger
intensificador de imagem contra a entrada de líquidos!

 Nunca use a cobertura estéril quando o material da embalagem esteja
danificado!

Prendendo a tampa esterilizada
Siga estas instruções para embrulhar o braço em C na cobertura estéril:

10.6

10.6.1
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1 Prenda a tampa esterilizada na parte interna do anel em C usando as fitas
adesivas.

2 Puxe a cobertura de plástico sobre o tanque único.

A cobertura de plástico é fixada no lugar com uma corda elástica.
3 Puxe a outra cobertura plástica sobre o intensificador de imagem.

A cobertura de plástico é fixada no lugar com uma corda elástica.

10 Opções

272 Manual do Usuário
Impressão nº ATSC-200.620.10.01.23



Agora, o braço em C está totalmente coberto.

Localizador de luz laser
Para projetar retículo-alvo, são usados dois lasers Class 1M cujas janelas de
saída estão dispostas para um desvio de 90° no anel de suporte da grade do I.I.
Se configurada, pressione esta tecla para ligar ou desligar .

Medidas de proteção
A exposição breve a um laser da classe 1 é segura para o olho.
Normalmente, a resposta de aversão e o reflexo de piscar protegerá o olho.
Na Alemanha, o operador é responsável por garantir que o usuário foi
instruído para o uso do laser. Fora da Alemanha, a legislação relevante e
os regulamentos relativos ao uso dos lasers da Classe 1 devem ser respeitados.

 CUIDADO

Olhar para o feixe
Risco de danos visuais
◆ Existe o risco de lesões nos olhos!
◆ Não olhe diretamente para o feixe de laser.
◆ Não observe diretamente com os instrumentos ópticos.

 Se as leis e regulamentações relevantes não forem cumpridas, poderá ocorrer
radiação inesperada e ferimentos.

Divisor de vídeo DVI
O Cios Select possui uma opção adicional de divisor de vídeo DVI disponível
para emitir sinais de imagem para um monitor externo em tempo real (monitor
A) e um monitor externo de referência (monitor B) por meio da conexão DVI.
Para conectar um monitor externo, insira o cabo de conexão DVI na respectiva
interface do Monitor A ou B no carrinho do monitor.

Impressora

 Uma impressão da impressora não é adequada para diagnóstico.

10.7
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Disco de retículos
Uma placa de adaptação com um retículo de metal na viga central do braço
em C que pode ser usada para localização de objetos.

 CUIDADO

Suporte não está preso corretamente.
Risco de lesões se a cruz central ficar solta
◆ Certifique-se de que o suporte de cruz central está preso de forma

segura.

 CUIDADO

Posição do foco incorreta.
Posição de foco incorreta e estresse desnecessário no tecido e/ou órgãos
por aplicação de onda de choque.
◆ Antes de usar o litotriptor e o sistema Cios Select no modo combinado,

certifique-se de que o feixe central de raios X passe pelo fantoma de
foco em 0° e certifique-se que o sistema Cios Select esteja em projeção
oblíqua.

 CUIDADO

Interpretação incorreta dos resultados.
Decisão incorreta de intervenção e estresse desnecessário no tecido e/ou
órgãos por aplicação de onda de choque.
◆ Ao usar o litotriptor e o sistema Cios Select no modo combinado, não

realize manipulações de imagem durante a terapia.

 CUIDADO

Status da cruz central incorreto: inserida, removida.
Inserção incorreta da cruz central de radiação leva a exposição
desnecessária a raios X.
◆ Selecione a cruz central de acordo com seu procedimento clínico.
◆ Remova ou insira manualmente a cruz central do ou no suporte do

detector, conforme o necessário.
◆ Verifique o status da cruz central antes da operação.

Instalar o disco do retículos para Cios Select
1 Alinhe o marcador triangular do disco do retículo com o existente no

intensificador da imagem.

10.10

10.10.1
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2 Instale o disco do retículo no intensificador de imagens.

Os clipes de mola do disco do retículo devem engatar no recesso do
intensificador de imagem quando pressionado.

3 Certifique-se que o disco do retículo está corretamente colocado.

Suporte do cassete

 O suporte do cassete somente pode ser montado em uma posição específica no
intensificador de imagem. Nesta posição, os pinos de centragem no suporte do
cassete (1) devem assentar nos recortes do anel de plástico do intensificador de
imagem.

 Siga as instruções indicadas na etiqueta de aviso afixada no suporte do
cassete!

10.11
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 CUIDADO

O suporte do cassete não está totalmente protegido contra a radiação
difusa.
Risco para o paciente e operadores.
◆ Não se coloque atrás do suporte do cassete na direção da radiação.

Formato do cassete: Somente 24 cm x 30 cm (10 polegadas x 12 polegadas).

Montagem do suporte do cassete

1 Instale o suporte do cassete no lado direito (visto de frente) do intensificador
de imagem, para que os pinos de posicionamento (1) fiquem bloqueados nos
recortes no anel dianteiro do intensificador de imagem.

2 Abra a mola (2) e faça-a passar por cima do anel dianteiro no intensificador
de imagem.

3 Bloqueie corretamente a mola e os pinos de posicionamento (3).

 CUIDADO

O suporte do cassete não está corretamente colocado e pode soltar-se.
Risco de lesões para o paciente.
◆ Ambos os pinos de centragem devem ser bloqueados nos recortes

para fixar o suporte do cassete.
◆ As molas e os pinos de posicionamento devem ficar bloqueados com

segurança para manter o suporte do cassete no respectivo lugar.

10.11.1
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Introduzindo o cassete

◆ Sempre introduza o cassete até o final no suporte do cassete (o interruptor 4
é automaticamente ativado).

Seleção da exposição direta
Quando inserir o cassete, o interruptor (4) é ativado. O indicador mA no campo
de dados da exposição muda para mAs. O LED de anulação da seleção do
modo de funcionamento apaga.

Colimações para exposição do cassete ou salvar a posição do
diafragma
Quando inserir o cassete, o diafragma de encaixe e o diafragma da íris abrem
completamente.

O LED na tecla "Open iris diaphragm" (Abrir diafragma da íris) está aceso.
Se for necessário salvar a configuração de diafragma selecionada para
fluoroscopia, fluoroscopia de impulso, DR ou SUB, proceda da seguinte
maneira antes de inserir o cassete:
1 Pressione ambas as teclas simultaneamente.

A posição do diafragma da íris é gravada.

2 Pressione ambas as teclas simultaneamente.
A posição e a colimação do diafragma de encaixe é gravado.

3 Pressione ambas as teclas simultaneamente.
A posição e a colimação do diafragma de encaixe é gravado.

É emitido um sinal acústico quando o sistema tiver guardado as posições.

Excluir a posição de diafragma salva
◆ Se desejar excluir novamente as posições do diafragma guardadas,

pressione uma das teclas do diafragma e o diafragma abre completamente
quando o cassete for inserido.
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Configurar os dados de exposição

 O sistema não tem controle de exposição automático para a técnica do
cassete.

 CUIDADO

Parâmetros de exposição incorretos devido a um erro do operador.
O paciente está exposto a radiação desnecessária.
◆ Selecione os parâmetros de exposição adequados.

Se, após reiniciar o sistema, um cassete for inserido novamente pela primeira
vez, apenas as linhas serão exibidas nos campos kV e mAs.
Não é possível acionar uma exposição, pois isso só é permitido após definir os
valores necessários de kV e mAs.
Agora quando você pressiona uma das teclas kV ou mAs “+/-”, 40 kV e 5 mAs
são exibidos como valores preferido no monitor. Você pode alterá-los.
Entretanto, se você realizar fluoroscopia, os valores de kV e mAs do cassete
usados anteriormente serão usados ao inserir um cassete novamente.
Exibição dos valores kV

Configuração dos valores kV

Exibição dos valores mAs

Configuração dos valores mAs

Acionar exposição
◆ Com o botão de acionamento no interruptor manual, é acionada a

exposição direta.
Os indicadores de radiação acendem durante a exposição. Os indicadores de
radiação acendem durante um pouco mais para tempos de exposição muito
curtos para que a radiação seja claramente indicada.
Durante a exposição ou após a conclusão da exposição, é emitido um sinal
sonoro de aviso (configurável).

Removendo o cassete
Depois de retirar o cassete, os dados da exposição mantêm-se até que seja
selecionado outro modo de funcionamento.

10.11.5
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Remover o suporte do cassete
1 Segure na mola.
2 Empurre ligeiramente para baixo o suporte do cassete, fazendo-o passar

pelo anel dianteiro para o retirar.

Mudar para outro modo de funcionamento

 Deve retirar o cassete antes de passar para outro modo de funcionamento.

◆ Seleção do modo de funcionamento desejado.
– ou –
Acione a radiação sem seleção do modo de funcionamento.
Neste caso, o sistema volta ao modo de funcionamento selecionado antes
do modo de exposição do cassete.

10.11.8

10.11.9
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Notas do fabricante:
Este dispositivo possui a marca CE de acordo com as disposições do
Regulamento Europeu 2017/745, de 5 de abril de 2017, relacionado aos
dispositivos médicos e da Diretiva do Conselho Europeu 2011/65/UE, de 8

de junho de 2011, sobre a restrição do uso de determinadas substâncias
perigosas nos equipamentos elétricos e eletrônicos.
A marcação CE aplica-se unicamente a dispositivos médicos
comercializados em conformidade com o Regulamento e Diretiva
Europeia acima mencionados.
Esta marca CE e a Declaração de Conformidade correspondente não
contemplam alterações não autorizadas a este produto.
Idioma original: Inglês

Sede da Siemens Healthineers
Siemens Healthcare GmbH
Henkestr. 127
91052 Erlangen
Alemanha
Telefone: +49 9131 84-0
siemens.com/healthineers
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Ltd.
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Representante autorizado na UE
Siemens Healthcare GmbH
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Alemanha
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