
PREPARAÇÃO DA SALA DE OPERAÇÕES
Versões de software: CiTM Knee 2.x
PREPARAR O SISTEMA 

• Ligue o sistema e pressione o ícone Ci knee essential 
para iniciar o software.

• Insira o disco ZIP, o CD ou a unidade flash USB para 
armazenar as informações do paciente criadas durante o 
procedimento.

OBSERVAÇÃO. Não remova o suporte de 
armazenamento até que a cirurgia esteja concluída e o 
sistema seja encerrado. 
COLOCAR O SISTEMA

• Coloque a câmara aos pés da mesa, na direcção contrária 
ao cirurgião.

• Ajuste a câmara de forma a que fique direccionada para o 
local da cirurgia (a uma distância aproximada de 2 
metros).

• Certifique-se de que o cirurgião consegue visualizar 
facilmente o monitor.
SELECCIONAR UM PERFIL

• Se já definiu o perfil, seleccione-o na janela de diálogo 
Welcome e pressione Next para abrir a janela de diálogo 
Choose Procedure.

• Se ainda não definiu um perfil, pressione Create a New 
Profile. 
SELECCIONAR UM PROCEDIMENTO 

• Seleccione o procedimento e pressione Next para abrir a 
janela de diálogo Procedure Overview. 

OBSERVAÇÃO. Para criar um novo procedimento, 
pressione Create a New Procedure. A página Workflow 
inclui detalhes sobre fluxos de trabalho disponíveis na 
configuração de procedimentos.
Observação. Este guia não substitui a leitura dos manuais do utilizador. 
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REVER PROCEDIMENTO

• Na janela de diálogo Procedure Overview, reveja as 
configurações seleccionadas.

• Para continuar com o perfil seleccionado, pressione Next.
• Nas janelas de diálogo apresentadas, digite o nome do 

paciente e defina o lado do tratamento.
• Para modificar o procedimento, pressione Modify na 

janela de diálogo Procedure Overview.
PREPARAR O PACIENTE

• Coloque os panos cirúrgicos sobre o paciente.
• Realize a incisão.
• Prepare o fémur e a tíbia de acordo com o procedimento 

cirúrgico padrão.
PRENDER A MATRIZ DE REFERÊNCIA FEMORAL

• Fixe o pino de Schanz ao fémur.
• Monte o fixador ósseo e a matriz de referência com 

forma de Y.

OBSERVAÇÃO. Posicione as matrizes de forma a 
proporcionar espaço para a incisão e para as etapas 
cirúrgicas, sem interferir com outros instrumentos. 
PRENDER A MATRIZ DE REFERÊNCIA TIBIAL

• Fixe o pino de Schanz à tíbia.
• Monte o fixador ósseo e a matriz de referência com 

forma de T. 

OBSERVAÇÃO. Não mova as matrizes de referência Y e 
T durante o procedimento. Isto pode provocar 
imprecisão no rastreamento e causar ferimentos graves 
ao paciente.
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REGISTO
Versões de software: CiTM Knee 2.x
ANTES DE EFECTUAR O REGISTO

• Remova todos os osteófitos.
• Certifique-se de que as duas câmaras têm boa 

visibilidade das matrizes de referência com a perna 
posicionada tanto em flexão quanto em extensão.

OBSERVAÇÃO. O registo pode agora ser efectuado.
CÁLCULO DO CENTRO DA CABEÇA DO FÉMUR

• Coloque pivôs na perna na parte de dentro da articulação 
do quadril. Inicie com círculos menores e aumente 
gradualmente para círculos maiores. 

• Certifique-se que evita a movimentação excessiva da 
pelve.

OBSERVAÇÃO. Não mova a câmara durante esta etapa.
REGISTO DOS PONTOS DE REFERÊNCIA FEMORAIS

• Registe o ponto do eixo mecânico.
• Registe o ponto do epicôndilo medial e depois o ponto do 

epicôndilo lateral.
• Registe o ponto mais próximo do local do implante no 

córtex anterior.
• Registe a linha de Whiteside, segurando o ponteiro ao 

longo da linha na direção AP.
REGISTO DA SUPERFÍCIE FEMORAL

• Registe pontos no côndilo medial e depois no côndilo 
lateral. Certifique-se de que consegue um número 
suficiente de pontos na região posterior dos côndilos. 

• Registe pontos no córtex anterior (esta etapa não é 
necessária para o registo Express).

OBSERVAÇÃO. Após a conclusão do registo femoral, o 
software solicita que verifique a precisão do registo.
Observação. Este guia não substitui a leitura dos manuais do utilizador. 
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REGISTO DOS MALÉOLOS TIBIAIS

• Registe o ponto maleolar medial.
• Registe o ponto maleolar lateral.
REGISTO DO PONTO DE REFERÊNCIA TIBIAL

• Registe o ponto do eixo mecânico.
• Registe o ponto do contorno medial e depois os pontos 

dos contornos lateral e anterior.
• Registe a direcção tibial AP, segurando o ponteiro paralelo 

ao tubérculo intercondilar, sem fazer nenhum movimento 
de rotação interna ou externa. 
REGISTO DA SUPERFÍCIE TIBIAL

• Registe pontos no patamar tibial medial e depois no 
patamar lateral.

• Registe pontos no córtex anterior (esta etapa não é 
necessária para o registo Express).

OBSERVAÇÃO. Após a conclusão do registo tibial, o 
software solicita a verificação da precisão do registo.
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ALINHAMENTO DA PERNA
Versões de software: CiTM Knee 2.x
ALINHAMENTO INICIAL DA PERNA EM EXTENSÃO

O alinhamento inicial da perna é sempre a primeira etapa 
do fluxo de trabalho. 

• Posicione a perna em extensão total. 
• Se desejar, pressione Store para armazenar os ângulos 

pré-operatórios de varo/valgo e de extensão.
ALINHAMENTO INICIAL DA PERNA EM FLEXÃO

• Flexione a perna.
• Se desejar, pressione Store para armazenar o ângulo pré-

operatório de flexão.
ALINHAMENTO FINAL DA PERNA EM EXTENSÃO

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. 

• Posicione a perna em extensão total.
• Para exibir o intervalo medial e o intervalo lateral, 

pressione a caixa de seleção Gap Info.
• Se desejar, pressione Store para armazenar os ângulos 

pós-operatórios de varo/valgo e de extensão.
ALINHAMENTO FINAL DA PERNA EM FLEXÃO

• Flexione a perna.
• Se desejar, pressione Store para armazenar o ângulo pós-

operatório de flexão.
Observação. Este guia não substitui a leitura dos manuais do utilizador. 
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ANÁLISE CINEMÁTICA

Se tiver seleccionado Kinematic Analysis durante a 
configuração do perfil, a visualização superior direita 
exibirá os pontos de contacto (esferas vermelhas) entre o 
implante femoral e o implante tibial durante o 
alinhamento final da perna. 

OBSERVAÇÃO. Quando movimenta a perna em flexão e 
extensão, os pontos de contacto são rastreados e 
exibidos no ecrã (esferas amarelas). 
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FLUXO DE TRABALHO TIBIA FIRST
Versões de software: CiTM Knee 2.x
PLANEAMENTO TIBIAL

• Se for necessário, utilize os botões de seta para ajustar o 
tamanho do implante, o ângulo de varo/valgo, a inclinação 
anterior/posterior e o nível de ressecção.

• Pressione Next para passar à ressecção tibial.
RESSECÇÃO TIBIAL 

• Insira o adaptador do bloco de corte no bloco de corte.
• Navegue o bloco de corte de forma a efectuar a 

correspondência entre o plano actual (azul) e o plano 
planeado (amarelo).

• Após a ressecção, pressione Next para verificar o plano.
VERIFICAÇÃO 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 planeado e verificado. 

• Pressione Next para passar à etapa de balanço dos 
tecidos moles.

OBSERVAÇÃO. Se estiver a realizar um registo do tipo 
Split, o software irá solicitar a realização do registo 
femoral após a conclusão da verificação tibial.
BALANÇO DOS TECIDOS MOLES 

• Realize o balanço dos tecidos moles em flexão e extensão.
• Na posição de flexão, armazene os intervalos medial/

lateral e a rotação interna/externa (necessário para para 
procedimentos Gap Balanced).

• Na posição de extensão, armazene os intervalos medial/
lateral e o ângulo de varo/valgo (necessário para 
procedimentos Gap Balanced).

OBSERVAÇÃO. Armazene os intervalos depois de 
efectuar todas as libertações dos tecidos moles. Se for 
necessário, armazene os intervalos novamente. 
Observação. Este guia não substitui a leitura dos manuais do utilizador. 
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PLANEAMENTO FEMORAL (PRIMEIRA ETAPA)

• Se for necessário, utilize os botões de seta para ajustar a 
ressecção distal, a direcção anterior/posterior do implante, 
o ângulo de flexão/extensão e o tamanho do implante.

• Em fluxos de trabalho Gap Balanced, o tamanho e a 
posição do implante femoral são baseados nos intervalos de 
flexão/extensão armazenados durante o balanço dos tecidos 
moles. Se efectuar alterações no planeamento, pressione 
Optimize para recalcular o nível de ressecção distal. 

• Pressione Next para passar à próxima etapa de 
planeamento.
PLANEAMENTO FEMORAL (SEGUNDA ETAPA)

• Se for necessário, utilize os botões de seta para ajustar a 
rotação interna/externa do implante e o ângulo de varo/
valgo.

• Pressione Next para passar à etapa de ressecção femoral.

OBSERVAÇÃO. Nos procedimentos Gap Balanced, o 
tamanho e a posição do implante femoral são baseados 
nos intervalos de flexão/extensão armazenados. A 
rotação do implante é baseada na rotação interna/
externa armazenada (paralela à tíbia). 
RESSECÇÃO FEMORAL DISTAL

• Insira o adaptador do bloco de corte no bloco de corte.
• Navegue o bloco de corte de forma a efectuar a 

correspondência entre o plano actual (azul) e o plano 
planeado (amarelo).

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

OBSERVAÇÃO. Dependendo do implante e do conjunto 
de ferramentas seleccionados, a ressecção femoral 
anterior pode ser executada primeiro.
RESSECÇÃO FEMORAL ANTERIOR 

• Insira o adaptador do bloco de corte no bloco de corte.
• Navegue o bloco de corte de forma a efectuar a 

correspondência entre o plano actual (azul) e o plano 
planeado (amarelo).

• Após a ressecção, pressione Next para verificar o plano. 
• Depois de concluir a verificação femoral, pressione Next 

para executar a etapa Final Leg Alignment.
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FLUXO DE TRABALHO FEMUR FIRST 
Versões de software: CiTM Knee 2.x
PLANEAMENTO FEMORAL (PRIMEIRA ETAPA)

• Se for necessário, utilize os botões de seta para ajustar a 
ressecção distal, a direcção anterior/posterior do 
implante, o ângulo de flexão/extensão e o tamanho do 
implante.

• Pressione Next para passar à próxima etapa de 
planeamento.
PLANEAMENTO FEMORAL (SEGUNDA ETAPA)

• Se for necessário, utilize os botões de seta para ajustar a 
rotação interna/externa do implante e o ângulo de varo/
valgo.

• Pressione Next para passar à etapa de ressecção femoral.
RESSECÇÃO FEMORAL DISTAL

• Insira o adaptador do bloco de corte no bloco de corte.
• Movimente o bloco de corte de forma a efectuar a 

correspondência entre o plano actual (azul) e o plano 
planeado (amarelo).

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

OBSERVAÇÃO. Dependendo do implante e do conjunto 
de ferramentas seleccionados, a ressecção femoral 
anterior pode ser executada primeiro.
VERIFICAÇÃO FEMORAL 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 apresenta os desvios entre os planos de 
ressecção planeado e verificado. 

• Pressione Next para passar à próxima etapa do fluxo de 
trabalho.
Observação. Este guia não substitui a leitura dos manuais do utilizador. 
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RESSECÇÃO FEMORAL ANTERIOR 

• Insira o adaptador do bloco de corte no bloco de corte.
• Movimente o bloco de corte de forma a efectuar a 

correspondência entre o plano actual (azul) e o plano 
planeado (amarelo).

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

• Se for necessário, utilize os botões de seta para ajustar o 
tamanho do implante, o ângulo de varo/valgo, a inclinação 
anterior/posterior e o nível de ressecção.

• Pressione Next para passar à ressecção tibial.
RESSECÇÃO TIBIAL 

• Insira o adaptador do bloco de corte no bloco de corte.
• Movimente o bloco de corte de forma a efectuar a 

correspondência entre o plano actual (azul) e o plano 
planeado (amarelo).

• Após a ressecção, pressione Next para verificar o plano. 
• Depois de concluir a verificação tibial, pressione Next 

para executar a etapa Final Leg Alignment.
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FLUXOS DE TRABALHO HÍBRIDOS
Versões de software: CiTM Knee 2.x
PLANEAMENTO TIBIAL

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

• Se for necessário, utilize os botões de seta para ajustar o 
tamanho do implante, o ângulo de varo/valgo, a inclinação 
anterior/posterior e o nível de ressecção. 

• Pressione Next para passar à ressecção tibial.
RESSECÇÃO TIBIAL 

• Insira o adaptador do bloco de corte no bloco de corte.
• Movimente o bloco de corte de forma a efectuar a 

correspondência entre o plano actual (azul) e o plano 
planeado (amarelo).

• Após a ressecção, pressione Next para verificar o plano.
VERIFICAÇÃO 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 apresenta os desvios entre os planos de 
ressecção planeado e verificado. 

• Pressione Next para passar à próxima etapa.
OBSERVAÇÃO. Se estiver a realizar um registo do tipo 
Split (apenas no fluxo de trabalho Tibia First), o software 
irá solicitar o registo femoral após a conclusão da 
verificação tibial.
PLANEAMENTO FEMORAL DISTAL

• Se for necessário, utilize os botões de seta para ajustar a 
ressecção distal, o ângulo do implante de varo/valgo, o 
ângulo de flexão/extensão e o tamanho do implante.

• Pressione Next para passar à etapa de ressecção femoral 
distal.
Observação. Este guia não substitui a leitura dos manuais do utilizador. 
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RESSECÇÃO FEMORAL DISTAL

• Insira o adaptador do bloco de corte no bloco de corte.
• Movimente o bloco de corte de forma a efectuar a 

correspondência entre o plano actual (azul) e o plano 
planeado (amarelo).

• Após a ressecção, pressione Next para verificar o plano. 
BALANÇO DOS TECIDOS MOLES 

• Realize o balanço dos tecidos moles em flexão e 
extensão.

• Na posição de flexão, armazene os intervalos medial/
lateral e a rotação interna/externa (necessário para para 
procedimentos Gap Balanced).

• Na posição de extensão, armazene os intervalos medial/
lateral e o ângulo de varo/valgo. 

OBSERVAÇÃO. Armazene os intervalos depois de 
efectuar todas as libertações dos tecidos moles. Se for 
necessário, armazene os intervalos novamente. 
PLANEAMENTO FEMORAL AP

• Se for necessário, utilize os botões de seta para ajustar a 
rotação interna/externa do implante e a inclinação 
anterior/posterior.

• Pressione Next para passar à etapa de ressecção femoral 
anterior.

OBSERVAÇÃO. Nos procedimentos Gap Balanced, o 
tamanho do implante femoral é baseado no intervalo de 
flexão armazenado. A rotação do implante femoral é 
baseada na rotação interna/externa armazenada 
(paralela à tíbia). 
RESSECÇÃO FEMORAL ANTERIOR

• Insira o adaptador do bloco de corte no bloco de corte.
• Movimente o bloco de corte de forma a efectuar a 

correspondência entre o plano actual (azul) e o plano 
planeado (amarelo).

• Após a ressecção, pressione Next para verificar o plano. 
• Depois de concluir a verificação femoral, pressione Next 

para executar a etapa Final Leg Alignment.
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OPÇÕES DE FLUXOS DE TRABALHO
Versões de software: CiTM Knee 2.x
ESCOLHA DA TÉCNICA CIRÚRGICA
O fluxo de trabalho é definido pelas configurações que 
especificou na janela de diálogo Choose Surgical 
Technique (seleccionada na configuração de 
procedimentos). 
• Sequência do fluxo de trabalho (ordem de ressecção).
• Abordagem do planeamento.
• Método de registo.

OBSERVAÇÃO. A disponibilidade das configurações 
varia em função do implante e do conjunto de 
ferramentas que forem seleccionados.
SEQUÊNCIA DO FLUXO DE TRABALHO

• Tibia First: Tíbia proximal, Balanço de tecidos moles, 
Fémur distal, Fémur anterior (o corte anterior também 
pode ser executado primeiro).

• Femur First: Fémur distal, Fémur anterior, Tíbia proximal 
(o corte anterior também pode ser executado primeiro).

• Tibia First Hybrid: Tíbia proximal, Fémur distal, Balanço 
dos tecidos moles, Fémur anterior.

• Femur First Hybrid: Fémur distal, Tíbia proximal, Balanço 
dos tecidos moles, Fémur anterior.
ABORDAGEM DO PLANEAMENTO

• Measured Resection: As posições padrão do implante e 
das ressecções planeadas são baseadas nos pontos 
registados no osso.

• Gap Balanced: O tamanho e a posição do implante 
femoral são baseados nos intervalos armazenados 
durante o balanço de tecidos moles. A rotação do 
implante é baseada no corte tibial.
MÉTODO DE REGISTO

• Standard: Registar o fémur, Registar a tíbia, efectuar a 
navegação de acordo com o fluxo de trabalho 
seleccionado.

• Split: Registar a tíbia, Navegar a tíbia, Registar o fémur, 
Navegar o fémur.

• Express Registration: É adquirido um número menor de 
pontos no fémur e na tíbia. O software calcula um modelo 
ósseo escalonado em vez de um modelo alterado. 
Observação. Este guia não substitui a leitura dos manuais do utilizador. 
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BOTÃO GOTO

Este botão permite aceder a diferentes etapas do fluxo 
de trabalho. 

Pressione o botão GOTO para abrir a janela de diálogo 
Go To...
JANELA DE DIÁLOGO GO TO...

As etapas são listadas na ordem definida pelo fluxo de 
trabalho. 

• Botões contornados a azul indicam que a etapa está 
disponível.

• Botões contornados a verde indicam que a etapa foi 
concluída.

• Botões contornados a cinzento indicam que a etapa não 
está disponível. 
CONTROLO REMOTO (OPCIONAL)

O controlo remoto permite a navegação pelo fluxo de 
trabalho sem utilizar os botões Next e Back. 

• Segure o instrumento na posição requerida do osso. 
• O indicador do controlo remoto fica amarelo, indicando 

que o instrumento foi detectado pelo software.
• O indicador começa a tremeluzir na cor verde e o ecrã 

correspondente abre-se.
LIMITES DE NAVEGAÇÃO

Os limites de navegação (Navigation Thresholds) 
podem ser definidos na janela de diálogo Advanced 
Settings, durante a configuração do procedimento. 
Durante a navegação, os medidores indicam se o 
instrumento navegado está dentro dos limiares definidos. 

• Quando o instrumento está dentro dos limites definidos, 
o medidor permanece verde (com uma agulha vermelha 
numa área sombreada).

• Quando o instrumento navegado está fora do limiar 
definido, o medidor fica vermelho.
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RESPONSABILIDADE:

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

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