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1 Introdução 

1.1 Informações básicas relativas ao manual do 

utilizador 

O manual do utilizador é parte integrante da Estação de trabalho de corte e carregamento de sementes NLS.101 

IsoCord®  Como tal, deverá ser mantido durante todo o ciclo de vida do produto e, se necessário, entregue a 

qualquer utilizador subsequente. Quaisquer informações adicionais respeitantes à Estação de trabalho de corte e 

carregamento de sementes NLS.101 IsoCord® fornecida pela Eckert and Ziegler BEBIG GmbH devem 

ser adicionadas ao manual do utilizador. 

O manual do utilizador familiariza-o com a utilização prevista da Estação de trabalho de corte e carregamento de 

sementes NLS.101 IsoCord® . O manual do utilizador também fornece informações essenciais relativas ao 

design, manuseamento apropriado e utilização, bem como as 

medidas de segurança a serem seguidas. 

Cuidado 

A Estação de trabalho de corte e carregamento de sementes NLS.101 IsoCord® , incluindo todos os 

acessórios, só poderá ser utilizada de acordo com o manual do utilizador por pessoal devidamente 

formado e qualificado. O pessoal deverá receber formação sobre o manuseamento e utilização da 

Estação de trabalho de corte e carregamento de sementes NLS.101 IsoCord® dada por pessoal autorizado 

da Eckert & Ziegler BEBIG GmbH. 

O manual do utilizador não contém informações ou recomendações relativas a tratamentos clínicos. Presume 

que o utilizador é um membro do pessoal com formação e qualificação, com conhecimento suficiente e 

experiência a trabalhar com braquiterapia intersticial. O médico que faz o tratamento é responsável pela 

aplicação terapêutica de acordo com a prática clínica reconhecida. 

Para que fique ciente dos riscos potenciais e para simplificar a operação, as informações relacionadas com a 

segurança e outras são claramente identificadas por símbolos correspondentes e palavras-sinal. Os símbolos e 

palavras-sinal identificam o tipo e gravidade do risco. O texto correspondente no manual do utilizador descreve o 

risco potencial, bem como as medidas de prevenção. 

Tab.1 Explicação dos símbolos no manual do utilizador 

O nome abreviado NLS, cadeia de sementes, compartimento e semente irão ser utilizados para melhorar a 

legibilidade, em vez de Estação de trabalho de corte e carregamento de sementes NLS.101 IsoCord® , Cadeia de 

sementes I25.S061 IsoCord® ou Cadeia de sementes I25.S171 IsoCord® , Compartimento IsoCord® e 

IsoSeed®I25.S06 ou IsoSeed®I25.S17. 
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Símbolo / palavra-sinal Significado 

 

 

 

 

Cuidado 

 

 
O símbolo / palavra-sinal indica um risco potencialmente iminente. O 

incumprimento destas informações poderá resultar em ferimentos / danos para 

a saúde ou outros danos materiais graves no produto. 

 

 

 

Observação 

 

 
A palavra-sinal indica uma situação potencialmente perigosa. O incumprimento 

destas informações poderá resultar em avarias ou danos materiais menos 

graves no produto. 
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1.2 Utilização 

prevista 

A função da NLS é mover a cadeia de sementes para fora do seu compartimento, cortar a cadeia de sementes 

no comprimento definido e mover esses pedaços da cadeia de sementes para a agulha de implantação 

acoplada. 

Cuidado 

A NLS, incluindo todos os acessórios, poderá apenas ser utilizada de acordo com a sua utilização 

prevista, por pessoal devidamente formado e qualificado. 

1.3 Certificação 

A NLS foi certificada de acordo com a Diretiva de Dispositivos Médicos 90/385/CEE para dispositivos médicos 

implantáveis ativos. A licença para afixar a marca CE foi emitida em 2003. 

1.4

 Respon

sabilidade A Eckert & Ziegler BEBIG GmbH não assume qualquer responsabilidade pelos danos diretos ou consequentes 

resultantes da utilização não destinada da NLS ou do incumprimento das instruções contidas no manual do 

utilizador, incluindo as normas de segurança. 

1.5 Dados de contacto do departamento de serviço da Eckert & Ziegler 

BEBIG GmbH 

Departamento de serviço Eckert & Ziegler BEBIG 

GmbH, Robert-Rössle-Str. 10 

D-13125 Berlim 

Tel.: +49 (30) 94 10 84-333 

Fax: +49 (30) 94 10 84-260 

E-mail: service@bebig.eu 

www.bebig.eu 
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2 Descrição do produto 

A descrição do produto inclui as informações de configuração, bem como a funcionalidade da NLS. A NLS é 

composta por seis componentes, montados numa placa de base. 

Fig. 1 NLS 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Suporte da agulha 

Unidade de posicionamento (incluindo unidade de iluminação) 

Sistema de corte 

Suporte do compartimento 

Alavanca de propulsão 

Mandril 

2.1 Suporte da agulha 

O suporte da agulha operado manualmente é composto por 

um adaptador de agulha e garras (consulte a Fig. 2). O 

adaptador da agulha é utilizado para guiar a peça da 

cadeia de sementes que foi empurrada pelo mandril 

embutido para a agulha de implantação acoplada. As 

garras do suporte da agulha retêm a agulha de implantação 

e fazem com que não saia durante o carregamento. 

alavanca de 
libertação 

garra
s 

adaptador da 

agulha 

Fig. 2 Suporte da agulha 
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2.2 Suporte do compartimento 

O suporte do compartimento é utilizado para segurar compartimentos. Está equipado com um pino para 
desbloquear o bloqueio de transporte (consulte a Fig. 3). 

suporte do compartimento 

placa de base da NLS 

pino para desbloquear o bloqueio de transporte 

Fig. 3 Suporte do compartimento 

O suporte do compartimento pode ser movido. Utilizando o suporte do compartimento, o suporte pode ser 

movido entre as duas posições finais («posição IsoCord» e «posição de mandril»). 

Na «posição IsoCord», a abertura do compartimento está alinhada com o sistema de guia ou unidade de 

posicionamento, para que a cadeia de sementes possa ser movida para fora do compartimento. 

Na «posição de mandril», o mandril está alinhado com o sistema de guia ou unidade de posicionamento, para 

que a peça da cadeia de sementes possa ser movida para a agulha de implantação acoplada. 

2.3 Alavanca de propulsão 

A alavanca de propulsão está inserida no compartimento. Rodando a alavanca de propulsão para a esquerda ou 
para a direita, a bandeja da cadeia de sementes pode ser movida e a cadeia de sementes sai ou entra no 
compartimento. 

2.4 Unidade de posicionamento com unidade de iluminação 

Dentro da unidade de posicionamento, a cadeia de 

sementes é posicionada corretamente e cortada para 

ficar com o comprimento desejado. O espelho acima da 

unidade de posicionamento permite visualizar a cadeia 

de sementes (consulte a Fig. 4). A cadeia de sementes 

é iluminada para facilitar a distinção entre sementes e 

espaçadores. A unidade de posicionamento está 

coberta com uma folha de aço inoxidável para proteger 

o utilizador da exposição à radiação. 

espelho cadeia de sementes 
iluminadas 

sistema de 
corte 

unidade de 
posicionamento 

Fig. 4 Unidade de posicionamento 
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2.5 Sistema de corte 

A cadeia de sementes é cortada no meio de um espaçador utilizando o sistema de corte (consulte a Fig. 4). 

2.6 Mandril 

A peça da cadeia de sementes é empurrada para a agulha de implantação acoplada utilizando o mandril 

embutido. Uma mola de retorno coloca o mandril embutido de volta na sua posição inicial. 

3 Acessórios 

Os acessórios necessários incluem o compartimento carregado com a cadeia de sementes, as agulhas de 

implantação e os acessórios para ligar a unidade de iluminação (Fonte de Alimentação NLZ.105 com Cabo de 

Ligação NLZ.106). Também estão disponíveis acessórios opcionais para armazenamento (Suporte de Agulhas 

NLZ.107), para reprocessamento (Bandeja de Esterilização NLZ.100), para recarregamento de agulhas de 

implantação (Tubo de Transferência NLZ.112), bem como para resolver avarias no caso de uma emergência 

(Pinça NLZ.103, Tesoura NLZ.104, Recipiente de Resíduos NLZ.102 e Chave de fendas NLZ.101). 

Cuidado 

Só poderão ser utilizados os acessórios fabricados ou lançados pela Eckert & Ziegler BEBIG GmbH. A 

Eckert & Ziegler BEBIG GmbH não assume qualquer responsabilidade pelos danos diretos ou 

consequentes resultantes da utilização de acessórios que não foram lançados. 

3.1 Compartimento 

cadeia de sementes compartimento 

O compartimento (consulte a Fig. 5) é utilizado para 

armazenar a cadeia de sementes. O revestimento de 

aço inoxidável do compartimento fornece proteção 

suficiente contra a radiação. O compartimento está 

equipado com um bloqueio de transporte, que permite 

que a cadeia de sementes seja extraída do 

compartimento apenas quando o compartimento tem 

estado inserido no suporte do compartimento da NLS. 

O compartimento é fornecido esterilizado e destina-se a 

uma única utilização. O compartimento deve ser 

enviado de volta para a Eckert & Ziegler BEBIG GmbH 

após a sua utilização. Fig. 5 Compartimento bloqueio de 
transporte 

3.2 Cadeia de sementes 

As cadeias de sementes destinam-se ao tratamento de tumores localizados, especialmente ao tratamento do 

carcinoma da próstata. Permanecem no corpo após a conclusão do efeito terapêutico, ou seja, depois de o 

decaimento radioativa ter terminado. 
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A cadeia de sementes (consulte a Fig. 6) é compostas por sementes do tipo I25.S06 IsoSeed® (cadeia de 

sementes I25.S061 IsoCord® ) ou do tipo I25.S17 IsoSeed®  (cadeia de sementes I25.S171 IsoCord® ), bem como 

por espaçadores que são incorporados num fio biodegradável. As cadeias de sementes estão disponíveis com 

20 a 75 sementes, no máximo, sendo fornecidas esterilizadas em compartimentos. 

semente espaçador 

Fig. 6 Cadeia de sementes 

Observação 

Leia o manual do utilizador da cadeia de sementes correspondente para obter informações mais 

detalhadas sobre o design, manuseamento e utilização das cadeias de sementes. 

3.3 Agulhas de implantação 

A agulha de implantação (consulte a Fig. 7) está acoplada à NLS, que é utilizado para carregar a agulha com a 

peça da cadeia de sementes. A peça da cadeia de sementes é então depositada no tecido do paciente através 

da agulha de implantação e mandril associado. 

As agulhas de implantação (incluindo mandris) são fornecidas esterilizadas e destinam-se a uma única utilização. 

As agulhas de implantação têm de ser eliminadas devidamente, de acordo com as normas hospitalares, após a 

sua utilização. 

Observação 

Leia o manual do utilizador das agulhas de implantação para obter informações mais detalhadas sobre o 

manuseamento e utilização das agulhas de implantação. 

mandril 

agulha de implantação 

Fig. 7 Agulhas de implantação e mandris 

3.4 Fonte de Alimentação NLZ.105 e Cabo de Ligação NLZ.106 

A cadeia de sementes é iluminada para facilitar a distinção entre as sementes e os espaçadores ao posicioná-los 

na unidade de posicionamento. A unidade de iluminação da NLS é ligada à alimentação através de um Cabo 

de Ligação NLZ.106 utilizando uma Fonte de Alimentação NLZ.105 externa. A unidade de iluminação, o Cabo 

de Ligação NLZ.106 e a Fonte de Alimentação NLZ.105 (incluindo o seu próprio cabo de ligação) poderão ser 

utilizados várias vezes. A unidade de iluminação e o Cabo de Ligação NLZ.106 poderão ser esterilizados 

(consulte a Secção 6). 
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3.5 Suporte de Agulhas 

NLZ.107 

O Suporte de Agulhas NLZ.107 serve como uma unidade de 

armazenamento intermédia para agulhas de implantação pré-

carregadas antes de o tratamento ser iniciado. O Suporte de 

Agulhas NLZ.107 pode ser utilizado várias vezes e deve ser 

preparado de acordo com as instruções após a utilização (consulte 

a Secção 6). 

Fig. 8 Suporte de Agulhas 
NLZ.107 

3.6 Bandeja de Esterilização NLZ.100 

A Eckert & Ziegler BEBIG GmbH recomenda a utilização da Bandeja de Esterilização NLZ.100 com suportes para 

armazenar a NLS  e os seus acessórios reutilizáveis durante a esterilização. A Bandeja de Esterilização NLZ.100 

pode ser utilizada várias vezes e deve ser preparada de acordo com as instruções após a utilização (consulte a 

Secção 6). 

3.7 Tubo de Transferência NLZ.112 

O Tubo de Transferência NLZ.112 de aço inoxidável (consulte a Fig. 9) é utilizado para recarregar agulhas de 

implantação, que já foram introduzidas no paciente. O Tubo de Transferência NLZ.112 é ligado à NLS e 

carregado com uma peça de cadeia de sementes. O Tubo de Transferência NLZ.112 é carregado da mesma 

forma que as agulhas de implantação (consulte a Secção 5.12). Depois de remover o Tubo de Transferência 

NLZ.112 carregado da NLS e de inserir a ponta cónica no núcleo da agulha de implantação perfurada, a peça da 

cadeia de sementes é empurrada para fora do Tubo de Transferência NLZ.112 para a agulha de implantação, 

com a ajuda de um mandril. O Tubo de Transferência NLZ.112 pode ser utilizado várias vezes e deve ser 

preparado de acordo com as instruções após a utilização (consulte a Secção 6). 

Observação 

Leia o manual do utilizador do Tubo de Transferência NLZ.112 para obter informações mais detalhadas 

sobre o manuseamento e utilização do Tubo de Transferência NLZ.112. 

núcleo da agulha de implantação 

Tubo de Transferência NLZ.112 

mandril 

Fig. 9 Tubo de Transferência 
NLZ.112 
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3.8 Pinça NLZ.103 

A Pinça NLZ.103 é um acessório que só é utilizado em emergências para corrigir problemas. Se a NLS for 

utilizada corretamente, a Pinça NLZ.103 não deve ser utilizada. A Pinça NLZ.103 tem uma ponta arredondada 

com superfícies de fixação rugosas. Deste modo, as cadeias de sementes / peças da cadeia de sementes 

podem ser seguradas com segurança. A Pinça NLZ.103 pode ser utilizada várias vezes e deve ser preparada de 

acordo com as instruções após a utilização (consulte a Secção 6). 

Cuidado 

A Pinça NLZ.103 não deve ser utilizada para procedimentos cirúrgicos. 

3.9 Chave de fendas NLZ.101 

A Chave de fendas NLZ.101 é um acessório que só é utilizado em emergências para corrigir problemas. Se a 

NLS for utilizada corretamente, a Chave de fendas NLZ.101 não deve ser utilizada. O compartimento pode ser 

aberto com a Chave de fendas NLZ.101 (consulte a Secção 9.1.5). A Chave de fendas NLZ.101 pode ser 

utilizada várias vezes e deve ser preparada de acordo com as instruções após a utilização (consulte a Secção 6). 

3.10 Tesoura NLZ.104 

A Tesoura NLZ.104 é um acessório que só é utilizado em emergências para corrigir problemas. Se a NLS for 

utilizada corretamente, a Tesoura NLZ.104 não deve ser utilizada. Com a ajuda da Tesoura NLZ.104, a cadeia 

de sementes pode ser cortada fora da NLS. A Tesoura NLZ.104 pode ser utilizada várias vezes e deve ser 

preparada de acordo com as instruções após a utilização (consulte a Secção 6). 

3.11 Recipiente de Resíduos NLZ.102 

O Recipiente de Resíduos NLZ.102 de aço inoxidável é utilizado para armazenar temporariamente resíduos 

radioativos. O Recipiente de Resíduos NLZ.102 pode ser utilizado várias vezes e deve ser preparado de acordo 

com as instruções após a utilização (consulte a Secção 6). 

4 Armazenamento 

Armazene a NLS e os seus acessórios num ambiente limpo e seco, para assegurar um funcionamento sem 

problemas. Certifique-se de que não há químicos nas proximidades da NLS e que os seus acessórios e a 

embalagem não irão ficar danificados. 

Observação 

O compartimentos só poderá ser armazenado em áreas controladas. Leia o manual do utilizador da 

cadeia de sementes correspondente para obter informações mais detalhadas sobre o armazenamento. 
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5 Funcionamento 

Cuidado 

Leia o manual de instruções da NLS e dos seus acessórios cuidadosamente antes da utilização inicial. 

Para além de informações sobre o manuseamento e utilização adequados, o manual do utilizador contém 

observações e avisos que o protegem de possíveis riscos. 

Cuidado 

São proibidas todas as modificações na NLS ou nos seus acessórios. Estas incluem a reconstrução não 

autorizada e reparações para eliminar defeitos. 

Cuidado 

A NLS ou acessórios danificados já não devem ser utilizados. Contacte o departamento de serviço da 

Eckert & Ziegler BEBIG GmbH. 

Cuidado 

A NLS só poderá ser utilizada em áreas esterilizadas e controladas por pessoal especializado autorizado, 
com formação na utilização de materiais radioativos, de acordo com as normas de proteção de radiação. 

Devem ser utilizados dosímetros pessoais para verificar a exposição do pessoal à radiação. 

Cuidado 

Caso problemas que não estejam listados na secção 9, Resolução de problemas, e não possam ser 

corrigidos pelo utilizador ocorrerem com a NLS ou com as suas peças de acessórios durante o 

tratamento, os componentes correspondentes devem ser removidos do funcionamento imediatamente. 

Não deverá utilizar força, sob nenhuma circunstância, enquanto tenta resolver avarias. Pare o tratamento 

e contacte o departamento de serviço da Eckert & Ziegler BEBIG GmbH. 

5.1 Desembalagem e preparação antes da utilização inicial 

A NLS e os seus acessórios (exceto o compartimento, Compartimento para Agulhas NLZ.107 e Bandeja de 

Esterilização NLZ.100) são embalados num estojo com bandejas de plástico. Alguns dos acessórios também são 

selados individualmente, em película. O estojo com os componentes é fornecido numa embalagem. A Bandeja 

de Esterilização NLZ.100, na sua embalagem de película, é embrulhada em plástico de bolhas e embalada numa 

embalagem. O Compartimento da Agulha NLZ.107 em embalagem de película é embalado numa embalagem 

com esferovite protetora. 

Cuidado 

Os compartimentos só poderão ser armazenados sem áreas controladas e esterilizadas. Leia o manual 

do utilizador da cadeia de sementes correspondente para obter informações mais detalhadas sobre a 

desembalagem. 

Aquando da receção e durante a desembalagem, a embalagem da NLS e dos seus acessórios devem ser 

verificadas em busca de danos, rótulos corretos e verificação da totalidade do conteúdo. No caso de danos na 

embalagem ou na embalagem interior (estojo ou embalagem de película), rótulos em falta ou dados incorretos 

nos rótulos, consulte a Eckert & Ziegler BEBIG GmbH, que irá informá-lo acerca das ações a tomar a seguir. 

Para desembalar a NLS e os acessórios contidos no estojo, abra a embalagem e o estojo e remova a NLS e os 

acessórios das bandejas de plástico. Para abrir a embalagem de película, deve cortá-la para a abrir no lado 

indicado. Para desembalar o Compartimento da Agulha NLZ.107 e a Bandeja de Esterilização NLZ.100, abra as 

embalagens e remova a embalagem de película. 
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Após a remoção da embalagem, irá necessitar de preparar a NLS e alguns dos seus acessórios (consulte a 
Secção 6). 

5.2 Ligar a unidade de iluminação 

Observação 

Ao selecionar um local de trabalho, certifique-se de que tem um espaço suficientemente grande (cerca de 
70 cm de largura e 50 cm de profundidade). Uma ligação para a Fonte de Alimentação NLZ.105 da unidade 
de iluminação e a possibilidade de a posicionar deve ser localizada perto deste local de trabalho 

esterilizado. 

Remova a NLS e o Cabo de Ligação NLZ.106 da Bandeja de Esterilização NLZ.100 e coloque os componentes 

no local de trabalho esterilizado. 

Ligue o Cabo de Ligação NLZ.106 na tomada da unidade de 

iluminação na parte de trás da NLS. Certifique-se de que a parte 

do conector da tomada com uma marca vermelha e a tomada de 

ligação estão viradas uma para a outra (consulte a Fig. 10). 

Fig. 10 Ligar a unidade de iluminação (1) 

Ligue a outra ponta do Cabo de Ligação NLZ.106 à Fonte de 

Alimentação NLZ.105, localizada do lado de fora da área 

esterilizada (consulte a Fig. 11). De seguida, ligue a Fonte de 

Alimentação NLZ.105 à alimentação utilizando o seu cabo de 

ligação. 
Fig. 11 Ligar a unidade de iluminação (2) 

Cuidado 

O trabalho executado fora da área esterilizada, tal como a ligação à Fonte de Alimentação NLZ.105 deve 
ser executado por uma segunda pessoa, se possível. Se uma segunda pessoa não estiver disponível, o 

trabalho deve ser executado numa área esterilizada, utilizando novas luvas esterilizadas. 

5.3 Preparar o local de trabalho esterilizado 

Configure a NLS e os seus acessórios após a esterilização num local de trabalho esterilizado com tamanho 

suficiente. A NLS deve ter um acesso facilitado a partir da frente, parte direita do local de trabalho esterilizado. A 

área por detrás e à esquerda da NLS serve como um espaço de armazenamento esterilizado para as agulhas de 

implantação, compartimentos, Suporte de Agulhas NLZ.107, Recipiente de Resíduos NLZ.102 e Tubo de 

Transferência NLZ.112. Os instrumentos de reparação (Pinça NLZ.103, Tesoura NLZ.104 e Chave de fendas 

NLZ.101) podem ser armazenados debaixo da NLS (consulte a Fig. 12). 
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Suporte de Agulhas NLZ.107 

Cabo de Ligação NLZ.106 unidade de iluminação  

Fonte de Alimentação NLZ.105 

Mandris 

Agulhas de implantação NLS 

Alavanca de propulsão 

Tesoura NLZ.104 

Chave de fendas NLZ.101 

Pinça NLZ.103  

Compartimento 

Recipiente de Resíduos NLZ.102 

Observação 

Imediatamente antes de iniciar o tratamento, verifique a NLS e os seus acessórios para verificar o seu 

funcionamento adequado (consulte a Secção 7.1.1). 

5.4 Inserir o compartimento 

Desaperte a tampa de proteção de radiação do compartimento 

(consulte a Fig. 13). 

Fig. 13 Remover a tampa de proteção de 

radiação 
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Insira o lado esquerdo do compartimento, para que a 

abertura do compartimento caiba na bucha no suporte do 

compartimento (consulte a Fig. 14). 

Fig. 14 Inserir o compartimento (1) 

Levante o lado esquerdo do compartimento e prima o lado 

direito do compartimento no suporte (consulte a Fig. 15). 

Fig. 15 Inserir o compartimento (2) 

Isto faz com que o pino do suporte do compartimento 
(consulte a Fig. 3) liberte o bloqueio de transporte no 
compartimento (consulte a Fig. 16). 

Fig. 16 Inserir o compartimento (3) 

5.5 Inserir a alavanca de propulsão e verificar a propulsão 

O suporte do compartimento deve estar na «posição de 

mandril» (consulte a Fig. 17). 

Insira a alavanca de propulsão no compartimento e 

verifique se a cadeia de sementes pode ser avançada 

(consulte a Fig. 17 e 18). 

Fig. 17 Inserir a alavanca de propulsão 
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Rode cuidadosamente a alavanca de propulsão alguns 

graus (entalhes na circunferência da alavanca de 

propulsão) para a esquerda, ou seja, na direção marcada 

«Agulha» (gravação no lado superior da alavanca de 

propulsão) (consulte a Fig. 18). 

A alavanca de propulsão deve rodar sem muita resistência 

e a cadeia de sementes deve sobressair da bucha 

(consulte a Fig. 18). 

Fig. 18 Verificar a propulsão 

Cuidado 

Se a cadeia de sementes não puder ser avançada para fora do compartimento, não continue a rodar a 

alavanca de propulsão à força sob quaisquer circunstâncias. Proceda conforme o descrito na secção 9.1. 

Rode a alavanca de propulsão para a direita, ou seja, na 

direção marcada «Compartimento» (gravação no lado 

superior da alavanca de propulsão), até a ponta da cadeia 

de sementes estar nivelada com a bucha do suporte do 

compartimento (consulte a Fig. 19). 

Observação 

De modo a evitar que a cadeia de sementes fique 

encravada no compartimento, a cadeia de sementes 

não deve ser demasiado avançada para dentro do 

mesmo.  A ponta da cadeia de sementes 

deve estar sempre visível. Fig. 19 Nivelamento da cadeia de sementes com bucha 

5.6 Acoplar a agulha de implantação 

Guie o núcleo da agulha de implantação sobre o adaptador 

do suporte da agulha e prima a agulha de implantação nas 

garras do suporte da agulha (consulte a Fig. 20). 

Fig. 20 Acoplar a agulha de implantação 
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5.7 Mover o suporte do compartimento para a «posição IsoCord» 

Cuidado 

Não faça deslizar o suporte do compartimento na alavanca de propulsão, de modo a evitar mover a 

cadeia de sementes sem intenção ou danificá-la. 

Deslize o suporte do compartimento com o seu polegar da «posição de mandril» (parte inferior direita) para a 

«posição IsoCord» (parte superior esquerda). Em simultâneo, segure a placa de base no lugar com os seus 

dedos do meio, de modo a evitar que a NLS escorregue (consulte a Fig. 21). 

Ambas as posições finais são fixadas no lugar por uma alavanca de bola, pelo que deve sentir alguma resistência 

ao deslizar. A NLS está na «posição IsoCord» quando o suporte do compartimento está nivelado com o sistema 

de corte e a alavanca da bola está novamente ativada. 

Fig. 21 Mover para a «posição IsoCord position» 

5.8 Posicionar a peça da cadeia de 

sementes desejada 

Rode a alavanca de propulsão para a esquerda na direção 

«Agulha», de modo a fazer avançar a cadeia de sementes 

para fora do compartimento (consulte a Fig. 22). 

Pode verificar se a cadeia de sementes pode ser avançada 

para fora do compartimento através do espelho (consulte a 
Fig. 23). 

Fig. 22 Fazer avançar a cadeia de sementes para fora do compartimento 

Cuidado 

Se a cadeia de sementes não puder ser avançada para fora do compartimento, não continue a rodar a 

alavanca de propulsão à força sob quaisquer circunstâncias. Proceda conforme o descrito na secção 9.1. 

A cadeia de sementes deve ser posicionada de tal modo que as sementes fiquem diretamente acima das 

marcações de posição (marcações pretas acima dos números de posição). As sementes (escuras) podem ser 

facilmente distinguíveis dos espaçadores (transparentes) (consulte a Fig. 23) 

Eckert & Ziegler BEBIG GmbH 20/42 TD07_021 / Rev. 06 / 01.2012 Manual do utilizador 

 



Estação de trabalho de corte e 

carregamento de sementes NLS.101 

IsoCord®  

Por exemplo, caso deseje carregar uma agulha de 

implantação com uma peça de cadeia de sementes 

de 3 sementes e 3 espaçadores, deve virar a 

alavanca de propulsão para a esquerda na direção 

«Agulha» até a primeira semente avançada estar na 

3ª posição (consulte a Fig. 23, à esquerda). 

Fig. 23 Posicionar uma peça de 3 sementes e 3 

espaçadores da cadeia de sementes (iluminadas) 

Para assegurar que a cadeia de sementes é cortada no meio do espaçador (consulte a Secção 5.9), deve 

certificar-se sem dúvidas de que a última semente avançada se encontra exatamente na posição 1 (consulte a 

Fig. 23, à direita). Ao posicionar, olhe diretamente para baixo na cadeia de sementes sobre a 1ª posição, pois 

olhar para ela enviesadamente pode resultar num posicionamento incorreto. 

As sementes (brancas) e os espaçadores 

(transparentes) são fáceis de distinguir, mesmo sem 

utilizar a unidade de iluminação. Também pode 

distinguir os espaçadores das sementes com base no 

seu ligeiro «corte lateral» (consulte a Fig. 24). 

Fig. 24 Posicionar uma peça de 3 sementes e 3 

espaçadores da cadeia de sementes (não iluminadas) 

Solte a alavanca de propulsão cuidadosamente para evitar alterar sem intenção a posição correta da cadeia de 
sementes. 

5.9 Cortar a cadeia de sementes 

Cuidado 

Verifique a posição correta da cadeia de sementes novamente antes de cortar. 

Prima a faca do sistema de corte para baixo para cortar 

a cadeia de sementes (consulte a Fig. 25). 

Fig. 25 Cortar a cadeia de sementes 
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5.10 Mover o suporte do compartimento para a «posição de mandril» 

Cuidado 

Não faça deslizar o suporte do compartimento na alavanca de propulsão, de modo a evitar mover a 

cadeia de sementes sem intenção ou danificá-la. 

Puxe o suporte do compartimento pelas barras deslizantes com os seus indicadores da «posição IsoCord» (parte 

superior direita) para a «posição de mandril» (parte inferior esquerda). Em simultâneo, segure a placa de base no 

lugar com os seus dedos do meio, de modo a evitar que a NLS escorregue (consulte a Fig. 26). A NLS está na 

«posição de mandril» quando o suporte do compartimento não está nivelado com o sistema de corte e a 

alavanca da bola é novamente ativada. 

Fig. 26 Mover para a «posição de mandril» 

Quando o posicionamento da peça da cadeia de sementes tiver sido 

executado corretamente, um meio espaçador ressalta da bucha do 

suporte do compartimento (consulte a Fig. 27). Neste caso, o utilizador 

não é exposto a qualquer radiação. 

Fig. 27 Meio espaçador do mandril 

Rode a alavanca de propulsão para a direita na direção 
“Compartimento”, até a ponta da cadeia de sementes estar nivelada 
com a bucha do suporte do compartimento (consulte a Fig. 28). 

Observação 

De modo a evitar que a cadeia de sementes fique encravada no 

compartimento, a cadeia de sementes não deve ser demasiado 

avançada para dentro do mesmo. A ponta da cadeia de sementes 

deve estar sempre visível. 

Fig. 28 Nivelamento da cadeia de 
sementes com a bucha 
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5.11 Verificar o corte 

Observação 

Para evitar danos no mandril embutido, este não deve ser movido a não ser que esteja na «posição de 

mandril». 

Utilize a barra deslizante para fazer deslizar o mandril embutido para a esquerda (consulte a Fig. 29), até a ponta 

da peça da cadeia de sementes poder ser vista no espelho (consulte a Fig. 30). 

Fig. 29 Empurrar o mandril embutido (1) 

Verifique se a cadeia de sementes foi cortada no meio do 

espaçador (consulte a Fig. 30). 

Se o espaçador não foi cortado exatamente no meio, 
deve posicionar a cadeia de sementes de modo mais 
preciso durante o próximo posicionamento. 

Fig. 30 Verificar o corte 

Cuidado 

Pare imediatamente o carregamento se uma semente ficar danificada ao cortar. Proceda 

conforme o descrito na secção 9.1. 

5.12 Carregar a agulha de implantação 

Utilize a barra deslizante para fazer deslizar o mandril 
embutido o máximo possível (consulte a Fig. 31). 

A peça da cadeia de sementes é empurrada na agulha 

de implantação até a distância entre as garras no 

suporte da agulha e a ponta da peça da cadeia de 

sementes ser de cerca de 3,5 cm (marcação III na 

agulha de implantação). 

Fig. 31 Empurrar o mandril embutido (2) 
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5.13 Remover a agulha de implantação 

Segure a agulha de implantação carregada pelo seu 

núcleo, ative a alavanca de libertação da NLS e, ao 

mesmo tempo, remova a agulha de implantação 

carregada (consulte a Fig. 32). 

Fig. 32 Remover a agulha de implantação 

Cuidado 

Durante a remoção, segure a agulha de implantação pelo seu núcleo (de preferência, utilizando a Pinça 

NLZ.103), o mais próximo possível do suporte da agulha NLS. Isto irá evitar a exposição à radiação 

desnecessária a partir da peça da cadeia de sementes dentro da agulha de implantação. Empurre a peça 

da cadeia de sementes imediatamente para a frente na agulha de implantação, de modo a reduzir a 

exposição à radiação que as mãos sofrem. Certifique-se de que a peça da cadeia de sementes permanece 

na agulha de implantação. 

Cuidado 

Mesmo ao continuar a manusear as agulhas de implantação carregadas (consulte abaixo), certifique-se 

de que mantém a distância máxima possível da peça da cadeia de sementes na agulha e minimiza a 

duração da exposição. 

Pode armazenar temporariamente a agulha de implantação carregada no Suporte de Agulhas NLZ.107 antes de 

iniciar o tratamento real; se necessário (consulte também a Secção 3.5). 

5.14 Carregar mais agulhas de implantação 

Repita os passos, desde o acoplamento à remoção da agulha de implantação (consulte as Secções 5.6 - 5.13) 

para carregamento de agulhas de implantação adicionais. 

Observação 

Anote o número de sementes utilizadas, de modo a não perder noção do número de sementes ainda 

disponíveis. 

5.15 Remover o compartimento 

Observação 

Para remover o compartimento, este deve estar na «posição de mandril» (consulte a Secção 5.10) 

Rode a alavanca de propulsão para a direita na direção «Compartimento», até a ponta da cadeia de sementes 

estar nivelada com a bucha do suporte do compartimento (consulte a Fig. 19). Depois, rode a alavanca de 

propulsão 3-4 graus (entalhes na circunferência da alavanca de propulsão) para a direita, de forma a assegurar-

se que a cadeia de sementes está totalmente retraída no compartimento. 

Eckert & Ziegler BEBIG GmbH 24/42 TD07_021 / Rev. 06 / 01.2012 Manual do utilizador 

 



Estação de trabalho de corte e 

carregamento de sementes NLS.101 

IsoCord®  

Remova a alavanca de propulsão do compartimento. Levante o lado direito do compartimento (em primeiro lugar, 

o lado inferior direito para bloquear o bloqueio de transporte, depois o lado superior direito) e remova o 

compartimento do suporte do compartimento. Aperte a tampa de proteção de radiação de volta no 

compartimento. 

O compartimento deve ser devolvido à Eckert & Ziegler BEBIG GmbH - apesar de não ter sido totalmente 

esvaziado durante o tratamento. Se o compartimento não foi totalmente esvaziado, deve anotar o número de 

sementes que ainda contém, em conjunto com a data e a sua assinatura no rótulo, antes da expedição (consulte 

a Secção 5.16). Armazene o compartimento até à expedição de acordo com as normas de proteção contra a 

radiação aplicáveis num recipiente de proteção contra a radiação adequado. 

5.16 Verificar as sementes disponíveis 

1ª opção 

Pode ler o número de sementes utilizadas na documentação cuidadosamente guardada e, por conseguinte, 

calcular o número de sementes ainda contidas no compartimento. 

2ª opção 

Para determinar o número de sementes contido no compartimento, deve fazer avançar toda a cadeia de 

sementes para fora do compartimento e, ao fazê-lo, contar cada semente que passa da primeira posição. 

Cuidado 

Caso avance uma cadeia de sementes composta por 13 sementes ou mais para fora do compartimento, 

esta vai sair do suporte da agulha, devido ao seu comprimento. Caso suspeite que o compartimento 

contém uma cadeia de sementes que é composta por 13 sementes ou mais, deve acoplar uma agulha de 

implantação antes de fazer avançar a cadeia de sementes e protegê-la do seu corpo, de modo a evitar a 

exposição à radiação desnecessária. 

Depois de contar as sementes, deve devolver a cadeia de sementes ao compartimento. Para o fazer, rode a 
alavanca de propulsão para a direita na direção «Compartimento», até a cadeia de sementes já não poder ser 
vista no espelho. 

5.17 Ponta da cadeia de sementes 

A ponta da cadeia de sementes é composta por espaçadores 

diretamente consecutivos (consulte a Fig. 33). 

A Fig. 33 demonstra claramente que a última semente 

avançada está na segunda posição. Posicione a cadeia de 

sementes de modo a que a semente avançada mais 

recentemente esteja na primeira posição, depois corte a 

cadeia de sementes (consulte a Secção 5.8 e 5.9 para saber 

qual o procedimento correto ao posicionar e cortar). 

Fig. 33 Ponta da cadeia de sementes 

Eckert & Ziegler BEBIG GmbH 25/42 TD07_021 / Rev. 06 / 01.2012 Manual do utilizador 

 



Estação de trabalho de corte e 

carregamento de sementes NLS.101 

IsoCord®  

6 Preparação 

Prepare a NLS e os seus acessórios antes de cada utilização, utilização inicial incluída (consulte a Tab. 2). A 

preparação inclui a limpeza, desinfeção e esterilização. 

Tab. 2 Preparação da NLS e dos seus acessórios 

Cuidado 

Durante e após a preparação, examine a NLS e os seus acessórios em busca de danos e para verificar se 

funcionam corretamente. Termine a utilização de componentes desgastados, deformados ou danificados 

de outro modo. 

6.1 Limpeza e desinfeção 

Limpe a NLS e os seus acessórios com um pano sem sujidade e humedecido com água destilada. Para manchas 

mais difíceis de remover, utilize uma escova de limpeza não-metálica, suave, ou um produto de limpeza de 

instrumentos médicos disponível comercialmente. Para limpar áreas mais difíceis de atingir da NLS, tal como a área 

em redor do suporte da agulha, utilize um disco sem sujidade humedecido com água destilada. 

Cuidado 

Nunca utilize lixívia ou ácidos para a limpeza. 

Pode ser utilizado um agente desinfetante disponível comercialmente para desinfetar a NLS e os seus 
acessórios. Neste caso, pode também utilizar um pano ou uma compressa para áreas difíceis de alcançar. 
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Componentes 

 

Preparação 

Limpeza e desinfeção Esterilização 

antes da utilização 
inicial 

após a 
utilização 

antes da 
utilização inicial 

após a 
utilização 

NLS sim sim sim sim 

compartimento não não não não 

agulhas de implantação não não não não 

Fonte de Alimentação NLZ.105 (+ cabo de 
ligação) 

não não não não 

Cabo de Ligação NLZ.106 sim sim sim sim 

Suporte de Agulhas NLZ.107 sim sim sim sim 

Bandeja de Esterilização NLZ.100 sim sim sim sim 

Tubo de Transferência NLZ.112 sim sim sim sim 

Pinça NLZ.103 sim sim sim sim 

Chave de fendas NLZ.101 sim sim sim sim 

Tesoura NLZ.104 sim sim sim sim 

Recipiente de Resíduos NLZ.102 sim sim sim sim 
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6.2 Esterilização 

Observação 

A Fonte de Alimentação NLZ.105 (incluindo o seu cabo de ligação) não poderá ser esterilizada. 

6.2.1 Inserir a NLS e os seus acessórios na Bandeja de Esterilização NLZ.100 

Coloque os acessórios a serem esterilizados nos suportes correspondentes (consulte a Fig. 34). 

1 2 3 4    5    6    7 8 

9 

Fig. 34 Inserir os seus acessórios na Bandeja de Esterilização 
NLZ.100 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Suporte com reentrância para 

Alavanca de propulsão NLS 

Cabo de Ligação NLZ.106 (ligado, d ≥12 cm) 

Tesoura NLZ.104 

Tampa do Recipiente de Resíduos NLZ.102 

Pinça NLZ.103 

Chave de fendas NLZ.101 

Recipiente de Resíduos NLZ.102 

Suporte com orifício para NLS 

Observação 

O suporte do compartimento da NLS deverá estar na «posição IsoCord» ao ser inserido. 

Coloque a NLS no suporte correspondente. Para o fazer, faça deslizar a placa de base da NLS (lado do suporte 

de agulhas) na reentrância do suporte (Artigo 1, Fig. 34) e posicione a placa de base para que o seu orifício 

esteja nivelado com o orifício no suporte (Artigo 9, Fig. 34). Aperte a NLS ao suporte (Artigo 9, Fig. 34) utilizando 

o parafuso plástico e na Bandeja de Esterilização NLZ.100 (consulte a Fig. 35). 

Fig. 35 Inserir a NLS na Bandeja de Esterilização NLZ.100 
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Após inserir e prender a NLS e os seus acessórios, pode selar a Bandeja de Esterilização NLZ.100 para ser 

esterilizada numa embalagem esterilizada ou embrulhá-la em papel de esterilização. 

6.2.2 Procedimento de esterilização 

Para esterilizar a NLS e os seus acessórios, siga os procedimentos da Eckert & Ziegler BEBIG GmbH validados 
de acordo com a ISO 17 665 para esterilização por vapor, utilizando os seguintes parâmetros: 

Temperatura: 

Pressão: 

Duração: 

134°C 

3 bar (304 kPa) 

5 min 

São deixados para trás resíduos de água (na superfície do espelho) depois da esterilização com calor por vapor, 

devendo ser removidos com um pano ou uma compressa secos, sem sujidade e esterilizados antes da 

utilização. 

7 Manutenção 

Para assegurar um funcionamento sem problemas e seguro da NLS, a manutenção deve ser executada 
anualmente. 

Devolva a NLS à Eckert & Ziegler BEBIG GmbH para manutenção. A Eckert & Ziegler BEBIG GmbH irá 

fornecer-lhe outra NLS entretanto. 

7.1 Manutenção do utilizador 

7.1.1 Verificar os componentes para aferir a facilidade de movimento 

Verifique os componentes móveis da NLS em intervalos regulares para facilidade de movimento (especialmente 

antes do tratamento). O suporte do compartimento, o mandril embutido e o pino de libertação, etc. devem todos 

ser fáceis de operar. 

 

 

7.1.2 Lubrificar os componentes 

Os seguintes componentes da NLS devem ser lubrificados em intervalos regulares com um produto de 

manutenção de instrumentos biocompatível (spray em óleo com um óleo branco med., de acordo com a DAB 

10): 







mola de retorno (mandril embutido) 

bola de pressão (suporte do compartimento) 

alavanca de libertação, eixos e ejetor (suporte da agulha) 

O mandril embutido deve estar na sua posição final. 

Utilize o spray de instrumentos na mola de retorno (consulte a Fig. 36). 

Fig. 36 Lubrificar a mola de retorno 
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O suporte do compartimento deve estar na «posição 
de mandril». 

Segure a NLS na vertical e utilize o spray de 
instrumentos na bola de pressão (consulte a Fig. 37). 

Fig. 37 Lubrificar a bola de pressão 

Faça deslizar a alavanca de libertação para a frente e 

utilize o spray de instrumentos no eixo (consulte a Fig. 

38). 

Mova a alavanca de libertação várias vezes para trás e 

para a frente, para que o spray de instrumentos seja 

distribuído uniformemente. 

Repita este passo, se necessário, até a alavanca de 

libertação poder ser facilmente acionada novamente. 

Fig. 38 Lubrificar a alavanca de libertação 

Utilize o spray de instrumentos no ejetor e no eixo do suporte da agulha (consulte a Fig. 39). 

Fig. 39 Lubrificar o injetor e eixos 

7.1.3 Trocar a unidade de iluminação 

Uma vez que a vida útil da unidade de iluminação é limitada pelo stress da esterilização a vapor, a unidade de 
iluminação é substituída uma vez por ano, como parte da manutenção anual da Eckert & Ziegler BEBIG GmbH. 

Se a unidade de iluminação falhar antes da manutenção anual ser executada, pode substituí-la. Mediante pedido, 

a Eckert & Ziegler BEBIG GmbH irá enviar-lhe uma nova Unidade de Iluminação NLZ.109. 

Para a substituir, deve rodar a NLS e pousá-la cuidadosamente. Certifique-se de que todos os componentes 
móveis não estão sob nenhuma carga. 
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Remova os parafusos de aperto na unidade de iluminação com a ajuda da chave hexagonal fornecida e remova 

a unidade de iluminação defeituosa. Aparafuse a nova unidade de iluminação na NLS (consulte a Fig. 40). 

Fig. 40 Trocar a unidade de iluminação 

8 Vida útil e eliminação 

A utilização continuada da NLS é permitida, desde que tenha sido preparada adequadamente e os intervalos de 

manutenção anuais tenham sido mantidos. Aplica-se o mesmo aos acessórios reutilizáveis. Os compartimentos e 

agulhas de implantação destinam-se a uma única utilização. 

Cuidado 

Se a NLS ou os acessórios forem danificados, pare a utilização imediatamente. Antes de reiniciar a NLS, 

contacte o departamento de serviço da Eckert & Ziegler BEBIG GmbH para coordenar o procedimento 

seguinte. 

Depois de a vida útil ter terminado, devolva a NLS e os seus acessórios reutilizáveis à Eckert & Ziegler BEBIG 

GmbH para uma eliminação correta. 
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9 Resolução de problemas 

Os possíveis erros, as suas causas e resoluções são descritos de seguida. 

Comparti

mento 

inserido 

incorreta

mente? 

Utilização 

incorreta da 

alavanca de 

propulsão? 

Compart

imento 

vazio? 

Propul

são 

defeit

uosa? 

sim sim sim sim 

Não é possível mover a 

cadeia de sementes? 

sim 

Cuidado 
As medidas de correção de falha que incluem o manuseamento de peças da cadeia de sementes não 

protegidas levam a um aumento da exposição à radiação. Para minimizar a exposição à radiação 

enquanto as peças da cadeia de sementes não estão protegidas, utilize apenas a Pinça NLZ.103 para 

agarrar nas peças da cadeia de sementes. Para além disso, para além de utilizar proteção correta (por 

exemplo, acrílico com chumbo), certifique-se de que minimiza a duração da exposição e mantenha a 

máxima distância possível em relação às peças da cadeia de sementes. 
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Enfiar a cadeia de 

sementes manualmente. 

(Sec. 9.1.4) 

Reparar a propulsão. 

(Sec. 9.1.5) 

Insira o compartimento 

corretamente + corte a ponta 

danificada, se necessário. 

(Sec. 9.1.3) 

Utilize a alavanca de 

propulsão corretamente. 

(Sec. 9.1.2) 

 

Insira o compartimento 

carregado. (Sec. 9.1.1) 

 

Não é possível mover a 

cadeia de sementes. 

(Sec. 9.1) 

Erro 

Elimine os componentes 

danificados ou 

contaminados. (Sec. 9.4) 

Corte da semente 

(Sec. 9.4) 

 

A cadeia de sementes 

fica presa na unidade de 

posicionamento. (Sec. 

9.3) 

Remova a cadeia de sementes 

de trás para a frente + elimine-a, 

se necessário. (Sec. 9.3) 

Não é possível enfiar a cadeia 

de sementes na unidade de 

posicionamento. (Sec. 9.2) 

Corte a ponta danificada. 

(Sec. 9.2) 
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9.1 Não é possível mover a cadeia de sementes 

Não é possível mover a cadeia de sementes para fora do compartimento. Os possíveis erros, as suas causas e 
resoluções são descritos de seguida (Secção 9.1.1 a Secção 9.1.5). 

9.1.1 Inserir o compartimento carregado 

Inseriu acidentalmente num compartimento errado 

 Insira um compartimento carregado. 

9.1.2 Utilizar a alavanca de propulsão corretamente 

Rodou a alavanca de propulsão para a direita na direção «Compartimento». 

 Rode a alavanca de propulsão para a esquerda na direção «Agulha». 

9.1.3 Inserir o compartimento corretamente 

A abertura do compartimento e a bucha no suporte do compartimento não estão alinhadas corretamente uma 
com a outra. 

 Remova o compartimento e verifique se a cadeia de sementes ficou danificada ao tentar avançá-la. No caso 

de ter uma cadeia de sementes danificada, consulte a Secção 9.1.3.1. 

 Se a cadeia de sementes não estiver danificada, volte a inserir o compartimento. Certifique-se de que o 

compartimento está inserido, para que a abertura do compartimento caiba na bucha no suporte do 

compartimento (consulte a Fig. 14). 

 Rode a alavanca de propulsão para a esquerda na direção «Agulha» para fazer avançar a cadeia de 

sementes para fora. Se a cadeia de sementes ainda não puder ser avançada para fora do compartimento, 

deve enfiá-la manualmente (consulte a Secção 9.1.4). 

9.1.3.1 Corte a ponta danificada 

No caso de a cadeia de sementes ter ficado danificada ao tentar avançá-la para fora do compartimento, deve 
cortar a ponta danificada da cadeia de sementes. 

 Remova o compartimento. 

 Desbloqueio o bloqueio de transporte utilizando a Chave de fendas NLZ.101. Para o fazer, insira a Chave de 

fendas NLZ.101 no orifício direito inferior no compartimento e puxe-o para baixo e para a direita. Segure a 

Chave de fendas NLZ.101 nesta posição (consulte a Fig. 41). 
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 Rode a alavanca de propulsão para a esquerda na 

direção «Agulha», até que o primeiro espaçador não 

danificado sobressaia completamente da abertura do 

compartimento (consulte a Fig. 41). 

Chave de fendas 
NLZ.101 

Fig. 41 Desbloquear o bloqueio de transporte + 

mover a cadeia de sementes 

 Remova a Chave de fendas NLZ.101 e pouse o compartimento. 

 Agarre na ponta da cadeia de sementes danificada com a Pinça NLZ.103 e corte o meio do primeiro 

espaçador não danificado com a Tesoura NLZ.104. 

 Elimine a peça de cadeia de sementes danificada cortada no Recipiente de Resíduos NLZ.102 de acordo 

com as normas hospitalares. 

 Rode a alavanca de propulsão na direção «Compartimento», até a ponta da cadeia de sementes estar 

nivelada com a abertura do compartimento. 

 Volte a inserir o compartimento. 

 Rode a alavanca de propulsão para a esquerda na direção «Agulha» para fazer avançar a cadeia de 

sementes para fora. Se a cadeia de sementes ainda não puder ser avançada para fora do compartimento, 

consulte a Secção 9.1.3 e 9.1.4. 

9.1.4 Enfiar a cadeia de sementes manualmente 

 Remova o compartimento. 

 Desbloqueio o bloqueio de transporte utilizando a Chave de fendas NLZ.101. Insira a Chave de fendas 

NLZ.101 no orifício direito inferior do compartimento e puxe-o para baixo e para a direita. Segure a Chave de 

fendas NLZ.101 nesta posição (consulte a Fig. 41). 

 Rode a alavanca de propulsão para a esquerda na direção «Agulha», até que a cadeia de sementes se 
projete cerca de 2 cm para fora do compartimento. 

 Remova a Chave de fendas NLZ.101. 
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 Faça avançar a cadeia de sementes 2 cm através da 

bucha do suporte do compartimento e insira o 

compartimento (consulte a Fig. 42). 

Fig. 42 Enfiar a cadeia de sementes 

9.1.5 Reparar a propulsão 

Não é possível mover a cadeia de sementes. 


Remova os parafusos utilizando a Chave de fendas NLZ.101 e remova a aba de reparação utilizando a 
Pinça NLZ.103 (consulte a Fig. 43). 

Fig. 43 Remover a aba de reparação 

 Agarre na ponta da cadeia de sementes com a 

Pinça NLZ.103 e puxe-a com força (consulte a Fig. 

44). 

Observação 

Se a ponta da cadeia de sementes não estiver 

visível, pode rodar a alavanca de propulsão para 

a esquerda na direção «Agulha», até aparecer. 

Fig. 44 Reparar a propulsão (1) 
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 Rode a alavanca de propulsão para a esquerda na 

direção «Agulha» e faça avançar a cadeia de 

sementes para fora da abertura do suporte do 

compartimento e da bucha do suporte do 

compartimento (consulte a Fig. 45). 

Ao mesmo tempo, utilize a Pinça NLZ.103 para 

fazer avançar a cadeia de sementes ao longo da 

parede interna superior do compartimento (consulte 

a Fig. 45). 

Fig. 45 Reparar a propulsão (2) 

 Utilize a Pinça NLZ.103 para agarrar na ponta da cadeia de sementes que sai da bucha do suporte do 

compartimento através do espaçador completo por detrás da primeira semente e rode a alavanca de 

propulsão para a direita na direção «Compartimento», até a cadeia de sementes voltar a encaixar bem 

novamente contra a bandeja da cadeia de sementes. 

Certifique-se de que os enrolamentos da cadeia de sementes não se atravessam um no outro. Os 
enrolamentos atravessados devem ser corrigidos. 

 Continue a segurar na ponta da cadeia de sementes utilizando a Pinça NLZ.103, remova a alavanca de 

propulsão e coloque a aba de reparação novamente. 

 Certifique-se de que a cadeia de sementes pode ser movida facilmente e aperte novamente a aba de 
reparação com força. 

9.2 A cadeia de sementes não se enfia na unidade de posicionamento 

A cadeia de sementes pode ser guiada para fora da bucha do suporte do compartimento, mas não pode ser 
enfiada no sistema de guia da unidade de posicionamento. 

Este erro ocorre quando a cadeia de sementes foi avançada demasiado para fora da bucha do suporte do 

compartimento, antes de o suporte do compartimento ter sido empurrado para a «posição IsoCord» (consulte a 

Secção 5.7). Desta forma, a cadeia de sementes fica empurrada contra a abertura da unidade de 

posicionamento e dobra-se. A ponta danificada da cadeia de sementes deve ser removida. 

 Mova o suporte do compartimento para a «posição de mandril». 

 Rode a alavanca de propulsão para a esquerda na direção «Agulha», até que o primeiro espaçador não 

danificado sobressaia completamente da bucha do suporte do compartimento. 

 Agarre na ponta da cadeia de sementes danificada com a 

Pinça NLZ.103 e corte o meio do primeiro espaçador não 

danificado com a Tesoura NLZ.104 (consulte a Fig. 45). 

 Elimine a ponta da cadeia de sementes danificada cortada no 

Recipiente de Resíduos NLZ.102 de acordo com as normas 

hospitalares. 

Fig. 46 Cortar a ponta danificada 
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9.3 A peça da cadeia de sementes fica presa na unidade de posicionamento 

Uma peça de cadeia de sementes cortada não pode ser avançada no sistema de guia da unidade de 
posicionamento. A peça da cadeia de sementes presa deve ser empurrada e retirada. 

Cuidado 

Nunca tente empurrar a peça da cadeia de sementes presa à força na direção do suporte da agulha. 

 Mova o suporte do compartimento para a «posição de mandril». 

 Remova a agulha de implantação. 

 Introduza o mandril de uma agulha de implantação no sistema de guia da unidade de posicionamento 

através do suporte da agulha e empurre cuidadosamente a peça da cadeia de sementes para trás até 

sobressair da abertura do sistema de corte. 

 Remova a peça de cadeia de sementes cortada do sistema de guia da unidade de posicionamento utilizando a 
Pinça NLZ.103. 

 Verifique se a peça da cadeia de sementes ficou danificada e continue como se segue (consulte a Tab. 3). 

Tab. 3 Procedimentos para peças danificadas da cadeia de sementes 

9.4 Cortar uma semente 

O iodo 125 radioativo não irá escapar da cadeia de sementes se a cadeia for manuseada corretamente. 

Contudo, as sementes poderão vazar, caso estejam danificadas. Por exemplo, podem surgir danos devido a um 

posicionamento incorreto da cadeia de sementes e corte subsequente de uma semente, em vez de um 

espaçador. Em comparação com o corte de um espaçador, ao cortar uma semente, irá deparar-se com uma 

resistência consideravelmente maior. 

9.4.1 Licença para manuseamento de substâncias radioativas 

Se uma semente estiver danificada, já não é uma fonte de radiação selada, mas sim radioatividade aberta. 

Caso não tenha licença para manusear radioatividade aberta, este incidente deve ser reportado. Reporte o 

incidente à sua autoridade reguladora responsável e contacte o departamento de serviço da Eckert & Ziegler 

BEBIG GmbH para determinar como proceder. 
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Danos Procedimentos 

 

não danificada 
 

Outra utilização possível: 

 Insira a peça da cadeia de sementes não danificada à mão na agulha de 

implantação, utilizando a Pinça NLZ.103. 

 

 
parcialmente 

danificada 

(pontas) 

 

Outra utilização possível: 

 Prenda as pontas da peça da cadeia de sementes e corte o primeiro espaçador 

não danificado utilizando a Tesoura NLZ.104. 

 Insira a peça da cadeia de sementes não danificada à mão na agulha de 

implantação, utilizando 

a Pinça NLZ.103.  

 

danificada 
 

 

Outra utilização impossível: 

 A peça de cadeia de sementes danificada deve ser adequadamente eliminada no 

Recipiente de Resíduos NLZ.102, de acordo com as normas hospitalares. 
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Caso tenha licença para manusear radioatividade aberta, o procedimento a tomar depende dos requisitos da 

sua licença de manuseamento e regulamentações locais. 

9.4.2 Bloquear o ambiente em redor 

Sele a área afetada. Informe a pessoa encarregue da proteção contra radiação. 

9.4.3 Eliminação de peças / pedaços contaminados 

Cortar uma semente causa contaminação da NLS, especialmente nas vizinhanças imediatas do sistema de 

corte. 

O iodo 125 radioativo está ligado a um substrato de cerâmica nas sementes do tipo IsoSeed® I25.S06. Caso seja 

cortado, vai dividir-se em inúmeras peças pequenas radioativas, no plano de corte. A maioria destas peças 

radioativas irá estar na placa de base, em redor do sistema de corte. 

O iodo 125 radioativo está ligado a um substrato de metal nas sementes do tipo IsoSeed® I25.S17. Quando 

cortado, parte da atividade é libertada na forma de pedaços. A maioria destes pedaços radioativos irá estar na 

placa de base, em redor do sistema de corte. 

Cuidado 

As peças /pedaços radioativos não devem poder espalhar-se pela sala de operações (por exemplo, sendo 

soprados ou introduzindo uma corrente forte). 

 Puxe o suporte do compartimento para a «posição de mandril». 

 Remova essas peças / pedaços radioativos utilizando uma compressa húmida e esterilizada, eliminando-os 
de seguida (incluindo a compressa) no Recipiente de Resíduos NLZ.102, de acordo com as normas 
hospitalares. 

9.4.4 Cortar a ponta da cadeia de sementes contaminada 

 Rode a alavanca de propulsão para a esquerda na direção «Agulha», até que o próximo espaçador exceto 

um sobressaia da bucha do suporte do compartimento. 

 Utilize a Pinça NLZ.103 para agarrar na ponta da 

cadeia de sementes danificada (pelo espaçador após a 

semente danificada) e corte o espaçador não danificado 

(após a semente danificada) no meio com a Tesoura 

NLZ.104 (consulte a Fig. 47). 

Fig. 47 Cortar a ponta danificada 

 Elimine a ponta da cadeia de sementes danificada cortada no Recipiente de Resíduos NLZ.102 de acordo 

com as normas hospitalares. 
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 Rode a alavanca de propulsão para a direita na direção «Compartimento», até a ponta da cadeia de 

sementes estar nivelada com a bucha do suporte do compartimento. 

 Limpe a bucha do suporte do compartimento com uma compressa húmida e esterilizada, eliminando-a no 

Recipiente de Resíduos NLZ.102, de acordo com as normas hospitalares. 

9.4.5 cadeia de sementes contaminada para fora do sistema de guia 

 Remova a agulha de implantação. 

 Insira o mandril de uma agulha de implantação através do suporte da agulha no sistema de guia da unidade 

de posicionamento e empurre cuidadosamente a peça da cadeia de sementes para trás até sobressair da 

abertura no sistema de corte. 

 Utilize a Pinça NLZ.103 para remover a peça de cadeia de sementes danificada do sistema de guia da 
unidade de posicionamento e elimine-a no Recipiente de Resíduos NLZ.102, de acordo com as normas 
hospitalares. 

Cuidado 

Tanto quanto possível, não segure na peça da cadeia de sementes pela semente danificada. 

9.4.6 Descontaminação do ambiente 

 Teste as pessoas envolvidas para se certificar de que não foram contaminadas. 

 Verifique o ambiente em redor que entrou/poderá ter entrado em contacto com a semente danificada, para 

se certificar de que não foi contaminado. São adequados para este fim testes de passagem em 

conformidade com a ISO 9978. 

9.4.7 Devolver a NLS 

A NLS não pode ser completamente descontaminada no hospital. 

 Embale todos os componentes contaminados com segurança. Coloque a NLS (incluindo acessórios) na base 
(pano/película esterilizado) e sele os componentes embalados numa película. 

 Embale os componentes de tal modo que a embalagem de película não possa ficar danificada (por exemplo, 
numa caixa de cartão almofadada com esferovite). 

 Certifique-se de que a embalagem para devolução está em conformidade com as normas da legislação 

sobre mercadorias perigosas. 

9.4.8 Limpeza do ambiente em redor 

Depois de ter embalado a NLS e os seus acessórios, verifique o ambiente em redor novamente para verificar se 

existe contaminação. Quando o ambiente em redor / objetos tiver sido descontaminado, o acesso às instalações 

pode ser aprovado pela pessoa encarregue da proteção contra radiação. 
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9.4.9 Estimativa de contaminação residual e o risco para o paciente 

Ao cortar uma semente, é libertado um máximo de 4% de atividade. A maior parte desta (peças, pedaços e 

peças que transportam atividade) é removida na descontaminação da NLS (consulte a Secção 9.4.3 - 9.4.5). A 

contaminação restante encontra-se na faca do sistema de corte, na abertura do suporte do compartimento, bem 

como no sistema de guia da unidade de posicionamento. 
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10 Anexo: Exposição à radiação a partir de cadeias de sementes 

Observação 

A descrição que se segue não contém quaisquer informações relativas a exposição à radiação que 

ocorra ao implantar agulhas de implantação carregadas. 

10.1 Exposição à radiação a partir de uma cadeia de sementes no compartimento 

Com o compartimento com uma cadeia de sementes de 50 sementes, ou seja, 50 sementes por 1 mCi, a taxa 

de dosagem máxima na superfície do compartimento é inferior a 2 µSv/h. Esta exposição à radiação ocorre se 

o compartimento estiver na mão aberta do utilizador. A taxa de dosagem numa superfície com 1 cm2 de largura 

em qualquer parte da superfície do compartimento é inferior a 2 µSv/h. 

Esta exposição à radiação ocorre se o utilizador tocar no compartimento com o dedo. 

10.2 Exposição à radiação a partir de uma cadeia de sementes na NLS 

Em todas as posições de funcionamento da NLS, a exposição à radiação é inferior a 2 µSv/h. 

10.3 Exposição à radiação a partir de agulhas de implantação carregadas 

Uma agulha de implantação carregada com 3 sementes (por 1 mCi) gera uma taxa de dosagem de menos de 

4000 µSv/h a uma distância de 2 cm. Esta exposição à radiação ocorre após o médico que efetua o tratamento 

ter removido a agulha de implantação e estar a segurá-la pelo seu núcleo. A peça da cadeia de sementes ainda 

não foi avançada para a ponta da agulha de implantação. A ponta da peça da cadeia de sementes é de cerca de 

3,5 cm a partir do núcleo da agulha de implantação. 

10.4 Exposição à radiação a partir de agulhas de implantação carregadas no Suporte 

de Agulhas NLZ.107 

15 agulhas de implantação carregadas, cada uma, com 3 sementes (por 1 mCi) geram uma taxa de dosagem 

de menos de 1 µSv/h na pega de transporte do Suporte de Agulhas NLZ.107. 

10.5 Exposição global 

Os valores da taxa de dosagem acima demonstram que a maior exposição à radiação ocorre nas mãos (se 

utilizado conforme as instruções), ao remover agulhas de implantação, bem como ao colocá-las no Suporte de 

Agulhas NLZ.107. Quando utilizada corretamente, um utilizador médio demora cerca de três a seis segundos a 

remover a agulha de implantação e a inserir o mandril. Durante este tempo, a mão do utilizador está exposta a 

uma taxa de dosagem de 4000 µSv/h. Demora cerca de dois segundos para o utilizador colocar a agulha de 

implantação carregada corretamente no Suporte de Agulhas NLZ.107.  Durante este tempo, a mão do utilizador 

está exposta a uma taxa de dosagem de 180 µSv/h. Isto resulta numa dose por agulha de 

6 s * 4000 µSv / h + 2 s * 180 µSv / h = 6,77 µSv 

Para cada passo de trabalho individual seguinte, a duração correspondente foi estimada e a taxa de dosagem 

resultante foi calculada (consulte a Tab. 4). A ordem dos passos de trabalho da lista corresponde à ordem real do 

fluxo de trabalho. Os passos assinalados a azul são os passos que têm de ser repetidos uma série de vezes por 

agulha de implantação. 
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Tab.4 Exposição à radiação ao utilizar a NLS 

Se 30 agulhas de implantação precisarem de ser carregadas sob circunstâncias desfavoráveis, a exposição à 

radiação nas mãos será de: 

2 *  campos brancos + 30 *  campos azuis = 203,2 µSv 

Os valores da taxa de exposição acima descrevem o pior cenário possível. Estes valores são, em regra, ainda 

mais baixos na prática, uma vez que a atividade das sementes individuais, por exemplo, não é 1 mCi, mas na 

realidade mais próxima de 0,5 a 0,7 mCi. Para além disso, com o esvaziamento contínuo do compartimento, a 

exposição às posições de funcionamento individuais da NLS é reduzida. 

Desde que o utilizador não esteja exposto a radiação adicional, o limite para tratar pacientes (tendo em 

consideração os parâmetros mencionados acima) utilizando a NLS é de cerca de 2400 pacientes por ano (em 

conformidade com o valor máximo permissível de 500 mSv por dose de mão, por ano, aplicável na 

Alemanha). 
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Passo 
Taxa de 

dosagem 

em µSv/h 

Duração 

em seg. 

Dosa

gem 

em 

µSv/h 

Desaperte a tampa de proteção de radiação do compartimento. 20 3 0,0167 

Insira o compartimento. 8 2 0,0044 

Mova o suporte do compartimento para a «posição de IsoCord».  

 
 

2 
 

1 0,0006 

Mova a cadeia de sementes. 3 0,0017 

Corte a cadeia de sementes. 1 0,0006 

Mova o suporte do compartimento para a «posição de mandril». 1 0,0006 

Empurrar o mandril embutido. 2 0,0011 

Remova a agulha de implantação + insira o mandril. 4000 6 6,6667 

Insira a agulha de implantação carregada no Suporte de 

Agulhas NLZ.107. 

 

180 
 

2 
 

0,1000 

Transporte o suporte de agulhas. 1 10 0,0028 

Remova o compartimento meio-cheio. 4 1 0,0011 

Aperte a tampa de proteção de radiação no compartimento. 10 3 0,0083 
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