INTRODUÇÃO
Prezado cliente
Você acaba de adquirir um produto Dabi Atlante de alta tecnologia e eficiência.
Para garantir a correta instalação e o perfeito funcionamento do Eagle Edge é necessário preparar
o local de acordo com as exigências descritas neste documento, antes da data agendada para a
instalação.
Profissional capacitado
É de sua responsabilidade possuir na clínica um profissional capacitado para operar o equipamento
de raios-X extraoral. Este deve apresentar conhecimentos científico e técnico necessários para
posicionar o paciente, realizar a seleção dos parâmetros no equipamento e no software de acordo
com o exame desejado e biótipo do paciente, bem como realizar o laudo dos exames, caso necessário.
Consulte legislação vigente.
Observação
A instalação só será agendada após o recebimento da resposta do formulário de solicitação de
instalação pelo cliente. Assim, a montagem ocorrerá de forma tranquila e você poderá aproveitar
melhor os recursos do equipamento. Qualquer informação inconsistente acarretará no cancelamento
da instalação e necessidade de novo agendamento. Neste caso, todas as despesas de deslocamento,
estadia, alimentação e hora técnica ocorrerão por conta do comprador.
Nossa Central
Qualquer dúvida entre em contato conosco através do Serviço de Atendimento: + 55 (16) 3512 1288.
É importante que você esteja muito seguro e à vontade para preparar sua clínica para receber o
equipamento.
Legislação
A clínica radiológica em território brasileiro deve seguir todos os requisitos sanitários para a
organização e o funcionamento de serviços de radiologia diagnóstica, incluindo controle das
exposições médicas, ocupacionais e do público decorrentes do uso de tecnologias radiológicas
diagnósticas conforme Resolução da Diretoria Colegiada RDC Nº 330, de 20 de dezembro de 2019
e Instrução Normativa n° 56, de 20 de dezembro de 2019 de requisitos sanitários para a garantia
da qualidade e da segurança em sistemas de radiologia extraoral ou suas substitutivas. Consulte
legislação vigente.

INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO
Este equipamento só poderá ser instalado por um técnico autorizado Dabi Atlante, sob pena de perda
da garantia, pois somente ele possui as informações, as ferramentas adequadas e o treinamento
necessário para executar esta tarefa.

GARANTIA DO EQUIPAMENTO
Este equipamento está coberto pelos prazos de garantia e normas contidas no Certificado de
Garantia que acompanha o produto.
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CONFERÊNCIA DA ENTREGA
Confira a quantidade de volumes da Nota Fiscal e do que está recebendo em sua clínica.
Caso exista inconformidade, anote o problema no verso da NF e peça para o entregador assinar,
preenchendo o nome legível e número do documento.

ENTREGA E TRANSPORTE
Antes de abrir as embalagens, realize a inspeção do equipamento recebido e certifique-se que o
mesmo não foi danificado durante o transporte.
Do lado de fora das caixas, há dois tipos de etiquetas que oferecem prova de qualquer erro no
manuseio. A figura abaixo exibe as duas etiquetas.
Etiquetas de Monitoramento

Etiqueta de Inclinação

Etiqueta de Impacto

A ativação de monitoramento relativo a impacto indica um impacto superior ao nível pré-determinado.
A ativação de monitoramento relativo a inclinação indica uma inclinação inaceitável. Ambas são
utilizadas para monitorar cargas durante o transporte, garantindo que seu produto chegue ao seu
destino em sua condição original.
Caso elas tenham sido ativadas, siga o procedimento abaixo para recebimento.
• POR FAVOR, NÃO RECUSAR A ENTREGA DO EQUIPAMENTO.
• Um indicador ativado (VERMELHO) na etiqueta não significa que ocorreu algum dano. Indica somente
que a caixa sofreu um impacto ou foi manuseada acima de um nível normalmente antecipado.
Somente uma inspeção pode determinar se ocorreu algum dano.
• Se o indicador na etiqueta estiver VERMELHO, favor fazer uma observação no conhecimento de
embarque ou no recibo ou documento de entrega.
• Examine o conteúdo imediatamente em busca de possível dano.
Se o equipamento foi danificado durante o transporte, documentar todos os danos com cuidado e
entrar em contato com o agente de transporte responsável imediatamente dando entrada a uma
queixa de dano confidencial.
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EMBALAGEM
Voce receberá a embalagem com o equipamento na horizontal, conforme mostrado na figura abaixo.

Embalagem Principal

Embalagem Cefalostato

DIMENSIONAL DAS EMBALAGENS
Unidade Principal
Largura: 54cm
Altura: 130,3cm
Comprimento: 166,5cm
Peso: 185kg
Base (opcional)
Largura: 101,2cm
Altura: 31,7cm
Comprimento: 110cm
Peso: 33,5kg
Cefalostato (opcional)
Largura: 101cm
Altura: 31,7cm
Comprimento: 101,2cm
Peso: 63kg
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Embalagem base

DIMENSIONAL DA SALA
ATENÇÃO: As sugestões a seguir são baseadas no dimensional do equipamento, no entanto, a
legislação local pode exigir medidas maiores do que as sugeridas. As dimensões mínimas da sala
devem atender a legistação local.
A ilustração abaixo mostra a altura mínima necessária do local onde o equipamento será instalado.

A altura máxima do equipamento pode ser ajustada de 1,6 a 2,4 m, sendo assim a altura mínima
necessária do local onde o equipamento será instalado deve ter entre 1,7 e 2,5m.
ATENÇÃO: Caso exista luminárias na direção do movimento do equipamento, a medida de altura
deve considerar a luminária e não o teto da sala.
As ilustrações abaixo mostram as medidas mínimas sugeridas para a instalação do equipamento
Eagle Edge.

Configuração com cefalostato

Configuração sem cefalostato
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Para otimizar a operação do equipamento, a sala deve ser climatizada.
Abaixo a relação entre a metragem da sala e a capacidade do ar-condicionado.
Relação espaço X BTUs
• Até 9m2

9.000 BTUs

• De 9 a 12m2

12.000 BTUs

• De 12 a 16m2

18.000 BTUs

Manter temperatura da sala entre 20º e 24º C

PROTEÇÃO RADIOLÓGICA
ATENÇÃO: As medidas de proteção radiológicas devem seguir as normas e regulamentações vigentes.
As salas onde se realizam procedimentos radiológicos diagnósticos devem:
• Ser classificadas como áreas controladas;
• Possuir barreiras físicas com blindagem;
• Dispor de restrição de acesso e de sinalização adequada;
• Ter acesso exclusivo aos profissionais necessários à realização do procedimento radiológico, ao
paciente submetido ao procedimento e ao acompanhante, quando estritamente necessário;
• Dispor apenas dos equipamentos e acessórios indispensáveis à realização dos procedimentos
radiológicos.

BARREIRAS FÍSICAS
• As paredes das salas devem ser revistimentas com barita, chumbo ou equivalente*.
• A porta ou o biombo deverão ser revestidos com chumbo e possuir uma janela com vidro plumbífero
em dimensões adequadas para visualização do equipamento quando em operação*.
Importante: O projeto de blindagem elaborado e assinado por profissional legalmente habilitado,
aprovado e assinado pelo responsável legal da clínica e ser submetido a vigilância local.
*
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SINALIZAÇÃO LUMINOSA
As salas onde se realizam procedimentos radiológicos diagnósticos devem possuir sinalização
luminosa vermelha a ser acionada durante os procedimentos radiológicos, indicando que pode haver
exposição à radiação. Essas devem:
• Ser visível e estar acima da face externa da(s) porta(s) de acesso;
• Estar acompanhada do símbolo internacional da radiação ionizante e das seguintes inscrições
na(s) porta(s).
- "Raios X, entrada restrita" ou "Raios X, entrada proibida a pessoas não autorizadas";
- "Quando a luz vermelha estiver acesa, a entrada é proibida".
Vide exemplos

INFORMAÇÃO RADIOLÓGICA
Na sala de exames e na(s) porta(s) de acesso deve constar, em lugar visível, quadro com as seguintes
orientações de proteção radiológica:
• "Paciente, exija e use corretamente vestimenta plumbífera, para sua proteção durante o
procedimento radiológico";
• "Não é permitida a permanência de acompanhantes na sala durante o procedimento radiológico,
salvo quando estritamente necessário e autorizado";
• "Acompanhante, quando houver necessidade de contenção de paciente, exija e use corretamente
vestimenta plumbífera, para sua proteção";
• "Nesta sala pode permanecer somente 1 (um) paciente de cada vez"; e
• "Mulheres grávidas ou com suspeita de gravidez: informem ao médico ou ao técnico antes do exame".
Vide exemplos

7

CABINE OU LOCAL DE COMANDO
O local onde o operador permanece durante a realização do exame deve:
• Permitir ao operador a comunicação e observação visual do paciente através de sistema eletrônico
ou visor de tamanho adequado;
• Possuir sistema de reserva ou sistema alternativo para falha eletrônica, no caso de sistema de
observação eletrônico; e
• Estar posicionada de modo que, durante as exposições, nenhum indivíduo possa adentrar a sala
sem ser notado pelo operador.
ATENÇÃO: A emissão de raios X, enquanto durar a exposição radiográfica, será indicada por sinal
luminoso no disparador externo e um sinal sonoro.
Vide exemplos

LEGENDAS
1 - Visor de vidro plumbífero (Recomendado - 20x30 cm – esp 8mm (2.0mm pB de atenuação eq.))
2 - Disparador externo com LED (Acompanha o aparelho)
3 – Monitor do sistema eletrônico. Nota: A camera deve ser instalada dentro da sala de modo a
visualizar o paciente durante o exame
4 – Sinalização luminosa
A – Altura do disparador: 1,3m (Recomendado)
B – Altura do Sistema eletronico ou visor: 1,65m (recomendado)

RECOMENDAÇÕES ADICIONAIS
Recomenda-se porta blindada com chumbo de esp: 1mm
Ligar no quadro de distribuição geral.
Eletroduto PVC 3/4" FF branco/branco ou FN branco/azul claro 4mm2 até 20m, 6mm2 acima de 20m;
Terra 6mm2 verde/amarelo.
Sala deve possuir 3 (três) caixas de passagem 2x4. Espelho com furo central (Altura 0,2m) para:
• Conexão do aparelho ao disparador externo através de cabo de dados CAT05.
• Conexão do aparelho ao computador através de cabo de dados CAT06.
• Ligar no quadro de distribuição geral.
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INSTALAÇÃO ELÉTRICA
Devido às oscilações na rede elétrica, você deve adquirir um estabilizador de tensão.

Especificações
3kVa
Tolerância de 3%
Tensão de saída: 220 Vca F + N + T
Variação admissível na tensão de saída +/- 3%
Fator de Potência: 0,8
Se optar pela impressão dos exames gerados pelo Eagle Edge, precisará adquirir uma impressora,
a qual pode ser instalada com estabilizador exclusivo de 1,5kVa.

3kVa

1,5kVa
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INSTALAÇÃO ELÉTRICA

Quadro de
distribuição

Estabilizador

Impressora Dicom

Recomendações para instalação elétrica:
• 110/127VAC (fase/neutro) - Disjuntor 25A no condutor fase
• 220/240VAC (fase/fase) - Disjuntor 16A em cada condutor fase
• 220/240VAC (fase/neutro) - Disjuntor 16A no condutor fase
• Imprescindível aterramento
• Uso obrigatório de cabos flexíveis de 4mm2
ATENÇÃO: Para instalação monofásica, deve ser substituído o fusível F1 pelo pino metálico para
eliminar o fusível do condutor neutro. (acompanha o aparelho)
ATERRAMENTO:
Consulte a concessionária da sua região sobre as regras de aterramento.
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SISTEMA COMPUTADORIZADO
Especificações ergonômicas
Ao instalar os sistemas computadorizados recomenda-se a observância de um posicionamento
ergonômico para o sistema informatizado. Vide exemplo
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COMPUTADOR DE CAPTURA
Para a utilização do Eagle Edge um computador de captura de uso exclusivo deverá utilizado
conforme especificações abaixo.

Especificações do computador
O computador deve atender as seguintes recomendações mínimas
Tabela 1 - Especificação do computador

Panorâmica/Telerradiografia
Windows
Windows
Windows
Windows

CPU

Intel® Core™ i7 4.0 GHz ou superior

Placa de vídeo
Fonte

*

Tomografia

Sistema Operacional

7 Professional - 64 bit
8 Professional - 64 bit
8.1 Professional - 64 bit
10 Professional - 64 bit

-

NVidea Geforce GTX 1060 6GB
ou superior

-

400W RMS*

HDD

1 TB espaço livre

RAM

16 GB

PCI

PCI Express (PCIe) slot, full-height

Placa de rede

Gigabit Ethernet dedicado (64 bit)

Monitor

21.5" - Resolução 1920x1080 ou superior

Conectores de alimentação suplementares PCI Express compatível com placa de vídeo.

Requisitos de software
O computador de captura deve:
- Ser instalado fora da sala de exame radiológico
- A sala de instalação deve ser anexa a sala de exame radiológico
- O equipamento Eagle Edge será conectado diretamente ao computador
- Deve ser de uso exclusivo para o equipamento
- Deve possuir sistema de antivirus instalado
- Deve possuir conexão a internet banda larga para permitir acesso remoto ao computador
- Deve ser instalado o software de captura do Eagle Edge
- Deve ser instalado software TeamViewer disponível no site http://www.teamviewer.com/pt/
download/dyngate.aspx
- Nenhum outro software deve ser instalado no computador
IMPORTANTE: A instalação da rede de dados e rede elétrica deve ser concluída antes da instalação
do equipamento.
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ESPECIFICAÇÕES DE INSTALAÇÃO

COMPUTADOR
DE CAPTURA

ESTABILIZADOR

LEGENDA
Rede de dados
Rede elétrica
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COMPUTADOR PARA LAUDO RADIOGRÁFICO
Caso pretenda fazer os laudos das imagens, será necessário um computador específico para esta
tarefa. O computador de laudo deverá ser instalado na sala onde são feitos os laudos e de uso
exclusivo para isso. Deverá estar conectado à rede da clínica para acessar as imagens capturadas.

ESPECIFICAÇÕES DO COMPUTADOR
O computador de laudo deve rodar com sistema operacional Windows (versão conforme Tabela 1),
que permita a instalação em rede.

Software de Laudo Radiográfico
Há uma relação de softwares já testados e homologados por nossa engenharia.
Caso seu software não esteja na relação abaixo, avise-nos para verificarmos a compatibilidade.
Os seguintes softwares são compatíveis com o sistema Eagle Edge:
• Atlante
• Eagle Eye
• Ondemand 3D

Monitores para laudo
Monitores utilizados para laudo devem ser específicos para esse fim, compatíveis com as
características das imagens.
IMPORTANTE: Não devem ser utilizados monitores convencionais não específicos para essa finalidade.

Transmissão de informação
Os protocolos de comunicação, formato dos arquivos e algoritmos de compressão, relativos a
procedimentos telerradiológicos, deverão estar de acordo com o padrão atual DICOM e HL7.
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ESPECIFICAÇÕES DE INSTALAÇÃO

COMPUTADOR
DE CAPTURA

ESTABILIZADOR

COMPUTADOR
DE LAUDO

IMPRESSORA DICOM

LEGENDA
Rede de dados
Rede elétrica

15

