
INSTRUMENTOS
Versões de software: BrainLAB knee essential & unlimited 2.1.x
Estrelas de referência, X-Press:
Geometria T (Esquerda), Geometria Y (Direita)

Ponteiro BrainLAB angulado
Fixador ósseo de 1 Pino, X-Press (Esquerda)
Fixador ósseo de 2 Pinos, X-Press (Direita)
(Use em qualquer combinação: 1 Pino no fêmur e
2 Pinos na tíbia, ou 2 Pinos no fêmur e na tíbia.)

Gabarito de perfuração de 2 Pinos
Adaptador de bloco de corte femoral e tibial 
"Universal" (Esquerda)

Gabarito de bloco de corte 4 em 1 
(Específico para cada fluxo de trabalho, Direita) 
Pinos Schanz:
4 ou 5 mm para Fixador ósseo de 1 Pino
3 ou 4 mm para Fixador ósseo de 2 Pinos

Esferas reflexivas descartáveis
(13 requeridas, no mínimo)
Observação:  Este manual não substitui a leitura dos Manuais do Usuário.
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Estados Unidos e Canadá: +1 800 597 5911
Japão: +81 3 5733 6275
América Latina: +55 11 3355 3370
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S AUTORAIS:

ual contém informações exclusivas 
as por direitos autorais. 
a parte deste manual pode ser 
ida ou traduzida sem a permissão 
, por escrito, da BrainLAB.  

do document: 1.0

úmero: 60906-30BP

RESPONSABILIDADE:

Este manual está sujeito a alterações sem 
aviso prévio e não representa um 
compromisso por parte da BrainLAB. 

Para obter informações adicionais, consulte 
a seção “Limitações de Responsabilidade”, 
no documento Termos e Condições de 
Vendas Padrão da BrainLAB.



PREPARAÇÃO DA SALA DE CIRURGIA
Versões de software: BrainLAB knee essential & unlimited 2.1.x
ETAPA 1

• Posicione o sistema nos pés da mesa, na direção 
oposta ao lado a ser operado. 

• Ajuste a câmera de forma que fique direcionada ao 
campo cirúrgico (a uma distância aproximada de 2 
metros). 

• Certifique-se de que o cirurgião possa visualizar o 
monitor com facilidade. 

• Conecte o cabo de alimentação. 
• Pressione a chave de alimentação do sistema. 
ETAPA 2

• Na janela de diálogo de seleção de aplicativos, 
pressione o ícone knee (knee essential ou knee 
unlimited) para iniciar o software. 
ETAPA 3

• Na janela de diálogo Welcome, selecione o perfil 
predefinido. 

• Pressione Next (Próximo) para abrir a janela de 
diálogo Procedure Overview (Visão geral de 
procedimentos). 
ETAPA 4

• Revise as configurações selecionadas para o perfil. 
• Para prosseguir com o perfil selecionado, pressione 

Next. 

OBSERVAÇÃO:  Para modificar o perfil, pressione 
Modify. 
Observação:  Este manual não substitui a leitura dos Manuais do Usuário.



INFORMAÇÕES SOBRE O FABRICANTE:

BrainLAB AG
Kapellenstr.  12, 85622 Feldkirchen, Alemanha

Europa, África, Ásia, Austrália: +49 89 99 15 68 44
Estados Unidos e Canadá: +1 800 597 5911
Japão: +81 3 5733 6275
América Latina: +55 11 3355 3370
França: +33-800-67-60-30

E-mail: support@brainlab.com

DIREITO

Este man
protegid
Nenhum
reproduz
expressa

Revisão 

Artigo N
ETAPA 5

• Digite o nome e o ID do paciente. 

Use as setas para acessar os campos. 

• Pressione Next. 
ETAPA 6

• Selecione o lado do tratamento: Right (Direito) ou 
Left (Esquerdo). 

• Pressione Next. 

OBSERVAÇÃO:  Este é o único ponto em que é 
possível selecionar o lado do tratamento. 
Certifique-se de selecionar o lado correto. 
ETAPA 7

• Na janela de diálogo Camera Setup (Configuração 
da câmera), confirme as informações do paciente e 
o lado do tratamento. 

• Assegure que a câmera esteja a uma distância 
aproximada de 2 metros do campo cirúrgico. 

OBSERVAÇÃO:  O cirurgião pode acoplar as 
estrelas ao paciente (página Preparação do 
paciente) e usar esta janela para verificar se os 
instrumentos estão visíveis para a câmera. 
S AUTORAIS:
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PREPARAÇÃO DO PACIENTE
Versões de software: BrainLAB knee essential & unlimited 2.1.x
ETAPA 1

• Coloque as capas estéreis sobre o paciente. 
• Realize a incisão. 
• Prepare o fêmur e a tíbia de acordo com o 

procedimento cirúrgico padrão. 
ETAPA 2

• Fixe o pino de Schanz no fêmur. 
• Coloque o fixador ósseo (de 1 pino ou 2 pinos) e a 

Estrela de referência, Geometria Y. 

OBSERVAÇÃO:  Posicione as estrelas de forma a 
proporcionar espaço para as etapas cirúrgicas, sem 
interferir com outros instrumentos. 
ETAPA 3

• Fixe o pino de Schanz na tíbia. 
• Coloque o fixador ósseo (de 1 pino ou 2 pinos) e a 

Estrela de referência, Geometria T. 

OBSERVAÇÃO:  Certifique-se de NÃO mover ou 
soltar as estrelas de referência Y e T durante o 
procedimento. Isto pode provocar imprecisão no 
rastreamento e causar ferimentos graves ao 
paciente.
ETAPA 4

• Remova todos os osteófitos. 
• Certifique-se de que as duas lentes da câmera 

tenham boa visibilidade das estrelas de referência 
com a perna posicionada tanto em flexão quanto em 
extensão. 

• Pressione Next para prosseguir com o registro do 
paciente. 
Observação:  Este manual não substitui a leitura dos Manuais do Usuário.
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REGISTRO DO FÊMUR
Versões de software: BrainLAB knee essential & unlimited 2.1.x
ETAPA 1 

• Pivoteie a perna em relação à articulação do quadril. 
Inicie com círculos menores e aumente 
gradualmente para círculos maiores. 

• Certifique-se de evitar a movimentação excessiva da 
pelve. 

OBSERVAÇÃO:  Mantenha a pelve estável e não 
mova a câmera durante esta etapa.
ETAPA 2 

• Segure a ponta do ponteiro no ponto que 
corresponde ao eixo mecânico femoral e pivoteie o 
ponteiro. 

OBSERVAÇÃO:  Este é o ponto em que a broca 
intramedular é normalmente inserida durante 
procedimentos não navegados.
ETAPA 3

Os epicôndilos medial e lateral definem o eixo 
epicondilar (uma referência para o alinhamento 
rotacional axial do implante). Esses pontos também 
são usados para dimensionamento do implante. 

• Encoste a ponta do ponteiro no ponto epicondilar 
medial. 

• Quando solicitado, adquira o epicôndilo lateral. 
ETAPA 4

O ponto do córtex anterior fornece a referência para 
o alinhamento anterior do implante e é usado para 
dimensionamento do implante. 

• Segure a ponta do ponteiro no córtex anterior, no 
ponto em que o stylus do guia tradicional de 
dimensionamento do fêmur é colocado. 
Observação:  Este manual não substitui a leitura dos Manuais do Usuário. 
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ETAPA 5

A linha de Whiteside (plano sagital) é uma referência 
para o alinhamento rotacional axial do implante. 

• Segure o ponteiro na direção AP, paralelo à linha que 
liga o vértice troclear ao centro da fossa 
intercondilar. 

• Durante a aquisição, mantenha o ponteiro 
totalmente imóvel por dois segundos. 
ETAPA 6

Os côndilos são usados para calcular os planos de 
corte e o tamanho do implante. Os côndilos 
posteriores representam uma referência para o 
alinhamento rotacional axial do implante.

• Segure a ponta do ponteiro no côndilo medial e 
pivoteie o ponteiro.  

• Adquira os pontos restantes, deslizando o ponteiro 
pelo osso, indicado pela área verde. 

• Quando solicitado, adquira o côndilo lateral. 
ETAPA 7

O córtex anterior é usado para cálculo do modelo 
ósseo. 

• Segure a ponta do ponteiro no córtex anterior e 
pivoteie o ponteiro. 

• Adquira os pontos restantes, deslizando o ponteiro 
pelo osso, indicado pela área verde. 

OBSERVAÇÃO:  Esta etapa não é realizada no 
registro Express. 
ETAPA 8
• Verifique a precisão do registro, encostando a ponta 

do ponteiro no osso e verificando se o local 
mostrado na tela corresponde à posição atual do 
ponteiro. 

• Para adquirir um ponto de verificação de precisão, 
encoste o ponteiro em uma área do osso em que 
não ocorrerá ressecção e pivoteie o ponteiro. 

OBSERVAÇÃO:  Use os pontos de verificação de 
precisão para verificar a precisão durante toda a 
cirurgia.
S AUTORAIS:

ual contém informações exclusivas 
as por direitos autorais. 
a parte deste manual pode ser 
ida ou traduzida sem a permissão 
, por escrito, da BrainLAB.  

do document: 1.0

úmero: 60906-30BP

RESPONSABILIDADE:

Este manual está sujeito a alterações sem 
aviso prévio e não representa um 
compromisso por parte da BrainLAB. 

Para obter informações adicionais, consulte 
a seção “Limitações de Responsabilidade”, 
no documento Termos e Condições de 
Vendas Padrão da BrainLAB.



REGISTRO DA TÍBIA
Versões de software: BrainLAB knee essential & unlimited 2.1.x
ETAPA 1

Os pontos dos maléolos medial e lateral definem a 
extremidade final distal do eixo mecânico da tíbia.

• Segure a ponta do ponteiro na estrutura maleolar 
medial protuberante e pivoteie o ponteiro.  

• Quando solicitado, adquira o maléolo lateral. 
ETAPA 2 

Esta etapa define a extremidade proximal do eixo 
mecânico da tíbia. 

• Segure a ponta do ponteiro na origem do ligamento 
cruzado anterior, na parte anterior da eminência 
intercondilar. 

• Pivoteie o ponteiro. 
ETAPA 3

Os pontos de contorno tibial fornecem referências 
para posicionamento e dimensionamento do 
implante tibial. 

• Segure a ponta do ponteiro no ponto mais medial do 
platô tibial e pivoteie o ponteiro. 

• Quando solicitado, adquira os contornos lateral e 
anterior. 
ETAPA 4

A direção AP da tíbia determina a inclinação 
posterior e o alinhamento rotacional neutro do plano 
de ressecção tibial. 

• Segure o ponteiro paralelamente ao tubérculo 
intercondilar, sem fazer nenhum movimento de 
rotação interna ou externa. 

• Durante a aquisição, mantenha o ponteiro 
totalmente imóvel por dois segundos. 
Observação:  Este manual não substitui a leitura dos Manuais do Usuário.
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ETAPA 5

Os platôs medial e lateral são usados para calcular 
o nível de ressecção e o modelo ósseo. 

• Segure a ponta do ponteiro no ponto mais baixo do 
platô medial.  

• Adquira os pontos restantes, deslizando o ponteiro 
pelo osso, indicado pela área verde. 

• Quando solicitado, adquira o platô lateral. 
ETAPA 6

O córtex anterior é usado para cálculo do modelo 
ósseo. 

• Segure a ponta do ponteiro no córtex anterior e 
pivoteie o ponteiro. 

• Adquira os pontos restantes, deslizando o ponteiro 
pelo osso, indicado pela área verde.

OBSERVAÇÃO:  Esta etapa não é realizada no 
registro Express. 
ETAPA 7

• Verifique a precisão do registro, encostando a ponta 
do ponteiro no osso e verificando se o local 
mostrado na tela corresponde à posição real. 

• Para adquirir um ponto de verificação de precisão, 
encoste o ponteiro em uma área do osso em que 
não ocorrerá ressecção e pivoteie o ponteiro. 

OBSERVAÇÃO:  Use os pontos de verificação de 
precisão para verificar a precisão durante toda a 
cirurgia. 
ETAPA 8

Realize o alinhamento inicial da perna:

• Coloque a perna em extensão total. Pressione Store 
para armazenar os ângulos pré-operatórios de varo/
valgo e de extensão (opcional). 

• Flexione a perna. Pressione Store para armazenar o 
ângulo pré-operatório de flexão (opcional). 

• Pressione Next para prosseguir para a navegação 
(dependendo do fluxo de trabalho, consulte a página 
Tibia First, Femur First ou Híbridos). 
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FLUXO DE TRABALHO TIBIA FIRST
Versões de software: BrainLAB knee essential & unlimited 2.1.x
ETAPA 1

• No planejamento tibial, use os botões +/- para 
ajustar o tamanho do implante.

• Use os botões de seta para ajustar o ângulo de varo/
valgo, a inclinação anterior/posterior e o nível de 
ressecção. 

• Pressione Next. 
ETAPA 2

• Na ressecção tibial, insira o adaptador do bloco de 
corte no bloco de corte. 

• Navegue o bloco de corte, de forma a efetuar a 
correspondência entre o plano atual (azul) e o plano 
planejado (amarelo). 

• Após a ressecção, pressione Next. 

OBSERVAÇÃO:  Se você estiver efetuando um 
registro do tipo Split, o software solicitará o registro 
femoral após a conclusão da verificação tibial.
ETAPA 3

• Para verificar a ressecção tibial, coloque o 
adaptador do bloco de corte no plano em que a 
ressecção foi realizada e mantenha-o imóvel por 
dois segundos. 

• O software calcula o plano em que a ressecção foi 
realizada e exibe os desvios entre os planos de 
ressecção planejado e verificado. 

• Pressione Next. 
ETAPA 4

• Realize o balanço ligamentar em flexão/extensão. 
• Em flexão, armazene os gaps medial/lateral e a 

rotação interna/externa (para Gap Balanced). 
• Em extensão, armazene os gaps medial/lateral e o 

ângulo de varo/valgo (para Gap Balanced). 
OBSERVAÇÃO:  Para fluxos Gap Balanced, o 
tamanho/posição do implante femoral baseiam-se nos 
gaps de flexão/extensão armazenados. A rotação do 
implante é baseada na rotação interna/externa 
armazenada (paralela à tibia). 
Observação:  Este manual não substitui a leitura dos Manuais do Usuário. 
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ETAPA 5
• No planejamento femoral, use os botões +/- para 

ajustar o tamanho do implante ou do inserto 
articular. Use os botões de seta para ajustar o nível 
de ressecção distal, a direção anterior/posterior do 
implante e o ângulo de flexão/extensão. 

• Fluxos Gap Balanced: O tamanho e a posição do 
implante femoral são baseados nos gaps de flexão/
extensão armazenados durante o balanceamento 
ligamentar. Se efetuar alterações, pressione 
Optimize para recalcular o nível de ressecção distal. 

• Pressione Next. 
ETAPA 6

• Na segunda etapa do planejamento femoral, use os 
botões +/- para ajustar o tamanho do implante ou 
do inserto. Use os botões de seta para ajustar a 
posição medial/lateral do implante, a rotação 
interna/externa e o ângulo de varo/valgo. 

• Pressione Next. 

OBSERVAÇÃO:  Uma alteração na espessura do 
inserto não altera o nível da ressecção. 
ETAPA 7
• Na ressecção femoral distal, insira o adaptador do 

bloco de corte no bloco de corte. 
• Navegue o bloco de corte, de forma a efetuar a 

correspondência entre o plano real (azul) e o plano 
planejado (amarelo). 

• Após a ressecção, pressione Next para verificar o 
plano. 

OBSERVAÇÃO:  Dependendo do implante e do 
conjunto de ferramentas selecionados, a ressecção 
femoral anterior pode ser executada primeiro.
ETAPA 8
• Na ressecção femoral anterior, insira o adaptador do 

bloco de corte no bloco de corte. 
• Navegue o bloco de corte, de forma a efetuar a 

correspondência entre o plano atual (azul) e o plano 
planejado (amarelo). 

• Após a ressecção, pressione Next para verificar o 
plano. 

• Depois de concluir a verificação femoral, pressione 
Next para executar a etapa Alinhamento Final da 
Perna (consulte a página Encerramento). 
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FLUXO DE TRABALHO FEMUR FIRST 
Versões de software: BrainLAB knee essential & unlimited 2.1.x
ETAPA 1

• No planejamento femoral, use os botões +/- para 
ajustar o tamanho do implante. 

• Use os botões de seta para ajustar o nível de 
ressecção distal, a direção anterior/posterior do 
implante e o ângulo de flexão/extensão. 

• Pressione Next. 
ETAPA 2

• Na segunda etapa do planejamento femoral, use os 
botões +/- para ajustar o tamanho do implante.

• Use os botões de seta para ajustar a posição 
medial/lateral, a rotação interna/externa o ângulo de 
varo/valgo do implante. 

• Pressione Next. 
ETAPA 3

• Na ressecção femoral distal, insira o adaptador do 
bloco de corte no bloco de corte. 

• Navegue o bloco de corte, de forma a efetuar a 
correspondência entre o plano atual (azul) e o plano 
planejado (amarelo). 

• Após a ressecção, pressione Next. 

OBSERVAÇÃO:  Dependendo do implante e do 
conjunto de ferramentas selecionados, a ressecção 
femoral anterior pode ser executada primeiro.
ETAPA 4 

• Para verificar a ressecção distal, coloque o 
adaptador do bloco de corte no plano em que a 
ressecção foi realizada e mantenha-o imóvel por 
dois segundos. 

• O software calcula o plano em que a ressecção foi 
realizada e exibe os desvios entre os planos de 
ressecção planejado e verificado. 

• Pressione Next. 
Observação:  Este manual não substitui a leitura dos Manuais do Usuário.
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ETAPA 5

• Na ressecção femoral anterior, insira o adaptador do 
bloco de corte no bloco de corte. 

• Navegue o bloco de corte, de forma a efetuar a 
correspondência entre o plano atual (azul) e o plano 
planejado (amarelo). 

• Após a ressecção, pressione Next para verificar o 
plano. 
ETAPA 6

• No planejamento tibial, use os botões +/- para 
ajustar o tamanho do implante.

• Use os botões de seta para ajustar o ângulo de varo/
valgo, a inclinação anterior/posterior e o nível de 
ressecção. 

• Pressione Next. 
ETAPA 7
• Na ressecção tibial, insira o adaptador do bloco de 

corte no bloco de corte. 
• Navegue o bloco de corte, de forma a efetuar a 

correspondência entre o plano atual (azul) e o plano 
planejado (amarelo). 

• Após a ressecção, pressione Next para verificar o 
plano. 

• Após concluir a verificação tibial, pressione Next 
para executar a etapa Alinhamento Final da Perna 
(consulte a página Encerramento). 
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FLUXOS DE TRABALHO HÍBRIDOS
Versões de software: BrainLAB knee essential & unlimited 2.1.x
ETAPA 1

OBSERVAÇÃO:  Esta página descreve um fluxo de 
trabalho Tibia First Hybrid. Também é possível 
selecionar um fluxo de trabalho Femur First Hybrid 
durante a configuração do perfil. 

• No planejamento tibial, use os botões +/- para 
ajustar o tamanho do implante. 

• Use os botões de seta para ajustar o ângulo de varo/
valgo, a inclinação AP e o nível de ressecção. 

• Pressione Next. 
ETAPA 2
• Na ressecção tibial, insira o adaptador do bloco de 

corte no bloco de corte. 
• Navegue o bloco de corte, de forma a efetuar a 

correspondência entre o plano atual (azul) e o plano 
planejado (amarelo). 

• Após a ressecção, pressione Next para verificar o 
plano. 

OBSERVAÇÃO:  Para registros Split (apenas no 
fluxo Tibia First), o software solicita o registro 
femoral após a conclusão da verificação tibial.
ETAPA 3

• Para verificar a ressecção tibial, coloque o 
adaptador do bloco de corte no plano em que a 
ressecção foi realizada e mantenha-o imóvel por 
dois segundos. 

• O software calcula o plano em que a ressecção foi 
realizada e exibe os desvios entre os planos de 
ressecção planejado e verificado. 

• Pressione Next. 
ETAPA 4

• No planejamento femoral, use os botões +/- para 
ajustar o tamanho do implante. 

• Use os botões de seta para ajustar o nível de 
ressecção distal, a posição de varo/valgo do 
implante e o ângulo de flexão/extensão. 

• Pressione Next. 
Observação:  Este manual não substitui a leitura dos Manuais do Usuário. 
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ETAPA 5

• Na ressecção femoral distal, insira o adaptador do 
bloco de corte no bloco de corte. 

• Navegue o bloco de corte, de forma a efetuar a 
correspondência entre o plano atual (azul) e o plano 
planejado (amarelo). 

• Após a ressecção, pressione Next para verificar o 
plano. 
ETAPA 6 
• Realize o balanço ligamentar em flexão/extensão.
• Em flexão, armazene os gaps medial/lateral e a 

rotação interna/externa (para Gap Balanced). 
• Em extensão, armazene os gaps medial/lateral e o 

ângulo de varo/valgo. 

OBSERVAÇÃO:  Para Gap Balanced, o tamanho do 
implante femoral é baseado no gap de flexão 
armazenado. A rotação do implante é baseada na 
rotação interna/externa armazenada (paralela à tibia). 
ETAPA 7

• No planejamento femoral AP, use os botões +/- para 
ajustar o tamanho do implante. 

• Use os botões de seta para ajustar a posição 
medial/lateral do implante, a rotação interna/externa 
e o deslocamento anterior/posterior. 

• Pressione Next. 
ETAPA 8 
• Na ressecção femoral anterior, insira o adaptador do 

bloco de corte no bloco de corte. 
• Navegue o bloco de corte, de forma a efetuar a 

correspondência entre o plano atual (azul) e o plano 
planejado (amarelo). 

• Após a ressecção, pressione Next para verificar o 
plano. 

• Após concluir a verificação femoral, pressione Next 
para executar a etapa Alinhamento Final da Perna 
(consulte a página Encerramento). 
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ENCERRAMENTO E RECURSOS ADICIONAIS
Versões de software: BrainLAB knee essential & unlimited 2.1.x
ETAPA 1

O alinhamento final da perna é sempre a última 
etapa do fluxo de trabalho. Esta etapa permite 
comparar os valores finais com os valores pré-
operatórios armazenados. 
• Coloque a perna em extensão total. 

• Para exibir os gaps, pressione o botão gap . 

• Pressione Store para armazenar os ângulos pós-
operatórios de varo/valgo e de extensão (opcional). 
ETAPA 2

• Flexione a perna. 
• Pressione Store para armazenar o ângulo pós-

operatório de flexão (opcional). 
• Pressione Finish para abrir a janela de diálogo  

Close Application. 
ETAPA 3 

• Para fechar o software, pressione Finish. 

OBSERVAÇÃO:  Sempre feche o software antes de 
encerrar o sistema. Nunca use a chave liga/desliga 
para sair do software, pois isto pode causar perda 
de dados.
ETAPA 4

• Na janela Data Storage, pressione Store Data para 
salvar os relatórios e as capturas de tela da terapia 
em um dispositivo de armazenamento externo. 

• Na janela Storage Device, selecione a mídia de 
armazenamento (CD, USB/ZIP). 

• Insira a mídia de armazenamento e salve os dados, 
conforme orientado pelo software. 

OBSERVAÇÃO:  Os dados sempre são salvos no 
disco rígido, independentemente de sua opção.  
Observação:  Este manual não substitui a leitura dos Manuais do Usuário.
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BOTÃO GO TO

O botão Go To da barra de menus abre a janela de 
diálogo Go To (Ir para). As etapas são listadas na 
ordem definida pelo fluxo de trabalho. 

Setas azuis indicam as etapas disponíveis.

Marcas de verificação verdes indicam etapas 
concluídas.

A cor cinza indica etapas não disponíveis. 
MEDIÇÃO DE GAP

O botão Gap Measurement da barra de menus 
(apenas no software knee essential) abre a janela 
de diálogo Gap Measurement (Medição de gap). 

Esta janela permite verificar a situação do gap 
medial/lateral e do ligamento, em flexão e extensão, 
a qualquer momento durante a cirurgia. 
CONTROLE REMOTO
Use o controle remoto para navegar pelo fluxo de 
trabalho sem usar os botões Next e Back. 
• Encoste o instrumento no osso, na posição 

adequada. Quando o software detecta o 
instrumento, o controle remoto fica azul. 

• O indicador do controle remoto pisca na cor amarela 
e a janela se abre. 

• Para desativar o controle remoto, pressione o ícone 
de cadeado (cadeado fechado = desativado, 
cadeado aberto = ativado).
BOTÃO SCREENSHOT (CAPTURA DE TELA)

Pressione o botão Screenshot para fazer uma 
captura da tela ou janela de diálogo atual.

As capturas de tela são armazenadas no disco 
rígido e, no encerramento do software, são 
gravadas na mídia de armazenamento selecionada.  
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