CONTENT
MANAGER 2.4
PATIENT
SELECTION 4.3

Manual do Usuário do Software
Revisão 1.0
Copyright 2017, Brainlab AG Germany. Todos os direitos reservados.

ÍNDICE

ÍNDICE
INFORMAÇÕES GERAIS ......................................................................................................5
Dados para contato ...................................................................................................................................5
Informações legais ....................................................................................................................................6
Símbolos ......................................................................................................................................................8
Indicação de uso ........................................................................................................................................9
Compatibilidade com software .............................................................................................................10
Software médico da Brainlab .....................................................................................................................10
Software de outros fabricantes...................................................................................................................12

Treinamento e documentação ...............................................................................................................13

SELEÇÃO DE PACIENTE E DE DADOS DE PACIENTE .......................15
Selecionando e gerenciando dados de paciente ..............................................................................15
Seleção de paciente...................................................................................................................................15
Gerenciamento de pacientes .....................................................................................................................20

Selecionando os dados ..........................................................................................................................24

CONTENT MANAGER ...........................................................................................................27
Introdução .................................................................................................................................................27
Abrindo aplicativos e fontes .......................................................................................................................27
Visão geral do fluxo de trabalho .................................................................................................................30
Tela principal do Content Manager.............................................................................................................33

Exportação de dados e encerramento do software .........................................................................39
Exportando dados ......................................................................................................................................39
Saindo do software ....................................................................................................................................42

GERENCIAMENTO DE MONITORES ......................................................................43
Layout dos monitores .............................................................................................................................43
Visão geral .................................................................................................................................................43
Monitores clones........................................................................................................................................46

Funções de transmissão de mídia, gravação e captura de telas ..................................................49
Transmissão de mídia ................................................................................................................................49
Gravação ...................................................................................................................................................50
Efetuando capturas de tela ........................................................................................................................51

Manual do Usuário do Software Rev. 1.0 Content Manager 2.4, Patient Selection 4.3

3

ÍNDICE

Live Stream Portal ...................................................................................................................................52
OR Portal....................................................................................................................................................53

CONECTANDO SISTEMAS ...............................................................................................57
Recurso de conexão................................................................................................................................57
Conectando sistemas .............................................................................................................................59
Conectando e desconectando....................................................................................................................59
Uso de sistemas conectados .....................................................................................................................60
PC de sala cirúrgica ...................................................................................................................................61

Controle remoto .......................................................................................................................................62
Videoconferência .....................................................................................................................................64

ÍNDICE REMISSIVO .................................................................................................................67

4

Manual do Usuário do Software Rev. 1.0 Content Manager 2.4, Patient Selection 4.3

INFORMAÇÕES GERAIS

1

INFORMAÇÕES GERAIS

1.1

Dados para contato

Suporte
Se não encontrar as informações de que precisa neste manual, ou se tiver dúvidas ou problemas,
entre em contato com o suporte da Brainlab:
Região

Telefone e Fax

E-mail

Estados Unidos, Canadá, América Central e América do Sul

Tel.: +1 800 597 5911
Fax: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Brasil

Tel.: (0800) 892 1217

brazil.support@brainlab.com

Reino Unido

Tel.: +44 1223 755 333

Espanha

Tel.: +34 900 649 115

França e países de idioma francês

Tel.: +33 800 676 030

África, Ásia, Austrália, Europa

Tel.: +49 89 991568 1044
Fax: +49 89 991568 5811

Japão

Tel.: +81 3 3769 6900
Fax: +81 3 3769 6901

support@brainlab.com

Expectativa de vida útil
A Brainlab fornece um mínimo de cinco anos de manutenção para os aplicativos Content
Manager 2.4 e Patient Selection 4.3. Durante esse período, a Brainlab fornece atualizações de
software e suporte em campo.

Comunicação
Embora tenha sido cuidadosamente revisado, este manual pode conter erros.
Utilize o endereço igs.manuals@brainlab.com para enviar sugestões de melhoria para este
manual.

Fabricante
Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Alemanha
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Informações legais

1.2

Informações legais

Direitos autorais
Este manual contém informações exclusivas protegidas por direitos autorais. Nenhuma parte
deste manual pode ser reproduzida ou traduzida sem a permissão expressa, por escrito, da
Brainlab.

Marcas comerciais da Brainlab
Brainlab® é marca registrada da Brainlab AG na Alemanha e/ou nos Estados Unidos.

Marcas comerciais de outros fabricantes
• Microsoft® e Windows® são marcas registradas da Microsoft Corporation.
• Google ChromeTM é marca comercial da Google, Inc.

Informações sobre patentes
Este produto pode estar coberto por uma ou mais patentes ou patentes pendentes. Para obter
detalhes, consulte:
https://www.brainlab.com/patent/

Software integrado de outros fabricantes
• Parte deste software é baseada no trabalho da organização Independent JPEG Group.
• O software contém a biblioteca OpenJPEG. Para obter uma descrição completa de direitos
autorais, isenção de responsabilidade e licenças, consulte http://www.openjpeg.org.
• Este software contém a biblioteca TurboJPEG. Para obter uma descrição completa de direitos
autorais, isenção de responsabilidade e licenças, consulte http://www.libjpeg-turbo.org.
• Parte deste software é baseada no projeto Xerces C++ 3.1.1, desenvolvido pela organização
Apache Software Foundation. Para obter uma descrição completa de direitos autorais, isenção
de responsabilidade e licenças, consulte http://xerces.apache.org/.
• Este produto inclui a biblioteca libtiff 4.0.4 beta. Para obter uma descrição completa de direitos
autorais, isenção de responsabilidade e licenças, consulte http://www.remotesensing.org/libtiff/.

Etiqueta CE
A etiqueta CE indica que o produto Brainlab está em conformidade com os requisitos essenciais da Diretiva 93/42/EEC do Conselho Europeu, a Diretiva para
Dispositivos Médicos (Medical Device Directive, “MDD”).
De acordo com as normas estabelecidas pela MDD, Content Manager 2.4 e
Patient Selection 4.3 são produtos da Classe I.
OBSERVAÇÃO: a validade da etiqueta CE somente pode ser confirmada para produtos
fabricados pela Brainlab.
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Instruções de descarte
Equipamentos elétricos e eletrônicos somente podem ser descartados de acordo
com as normas legais. Para obter informações sobre a norma WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment - Descarte de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos), visite:
www.brainlab.com/en/sustainability

Vendas nos Estados Unidos
A legislação federal norte-americana restringe a venda deste dispositivo a médicos ou a pedido
deles.
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Símbolos

1.3

Símbolos

Aviso
Sinais de Aviso são indicados por um símbolo triangular de aviso. Eles contêm
informações críticas de segurança relacionadas a possíveis ferimentos, morte ou outras
consequências sérias associadas à utilização incorreta do equipamento.

Cuidado
Sinais de Cuidado são indicados por um símbolo circular de cuidado. Eles contêm
informações críticas de segurança relacionadas a possíveis problemas com o dispositivo.
Tais problemas incluem falhas no funcionamento, falhas no dispositivo, danos ao
dispositivo ou danos à propriedade.

Observações
OBSERVAÇÃO: observações são formatadas em fonte itálica e indicam informações adicionais
úteis.

8

Manual do Usuário do Software Rev. 1.0 Content Manager 2.4, Patient Selection 4.3

INFORMAÇÕES GERAIS

1.4

Indicação de uso

Indicação de uso para o software
Os aplicativos Content Manager e Patient Selection se aplicam a tarefas de carregamento/
exportação de dados de pacientes de/para locais conectados por redes (como sistemas de
compartilhamento de arquivos e PACS) e mídia removível. Além disso, o software é usado para
iniciar outros aplicativos (como sistemas de planejamento e navegação da Brainlab) e para rotear
aplicativos e dispositivos de vídeo conectados para monitores conectados a sistemas que
estejam executando os aplicativos Content Manager e Patient Selection. Adicionalmente, o
software é usado para interconexão de dois sistemas Brainlab via rede.

Público-alvo
Os aplicativos Content Manager e Patient Selection são geralmente usados por profissionais de
saúde. Esses aplicativos são indicados para pessoal médico treinado, para uso em hospitais.

Local de uso
Este produto deve ser utilizado em locais fechados, geralmente em hospitais ou clínicas.

Revisão de plausibilidade
Antes de iniciar o tratamento do paciente, verifique a plausibilidade de todas as entradas e
saídas de informações do dispositivo.

Responsabilidade
Este sistema apenas proporciona assistência adicional para o cirurgião ou usuário e, de
forma alguma, substitui a experiência e/ou responsabilidade do cirurgião ou usuário
durante seu uso.
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1.5

Compatibilidade com software

1.5.1

Software médico da Brainlab

Software médico compatível da Brainlab
Os aplicativos Content Manager 2.4 e Patient Selection 4.3 são compatíveis com:
• Adaptive Hybrid Surgery Analysis 1.0
• Automatic Image Registration 1.2 e 1.3
• Brainlab Hip 6.0
• Brain Metastases 1.0
• Cranial/ENT 2.1, 3.0 e 3.1
• Cranial SRS 1.0
• DICOM Viewer 2.2 e 3.1
• Dose Review 1.1
• EM Cranial 1.0
• EM ENT 1.0
• ENT EM 1.1
• Fibertracking 1.0
• Fluoro Express 3.1, 3.2 e 3.3
• Image Fusion 1.0, 2.0 e 3.0
• Intraoperative Structure Update 1.0
• iPlan Cranial 3.0
• iPlan CMF 3.0
• iPlan ENT 3.0
• iPlan Flow 3.0
• iPlan Net 3.6 e 3.7
• iPlan Spine 3.0
• iPlan Stereotaxy 3.0
• iPlan View 3.0
• iPlan RT Dose 4.1 e 4.5
• iPlan RT Image 4.1
• Knee 2.6, 3.0 e 3.1
• KNEE3 3.2
• Software de Navegação de Microscópio 1.0
• Multiple Brain Mets SRS 1.5
• Object Manipulation 1.0
• PatXfer RT 1.5
• Quentry Desktop para Patient Data Manager 3.0
• SmartBrush 2.0, 2.1 e 2.5
• SmartBrush Angio 1.0
• Spine and Trauma 2D 3.1 e 3.3
• Spine and Trauma 3D 2.1, 2.5 e 2.6
• Spine SRS 1.0
• Trajectory Planning Element 1.0

Outros produtos de software da Brainlab
Os aplicativos Content Manager 2.4 e Patient Selection 4.3 são compatíveis com:
• Disease Classification
• Streaming 2.0
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• CERS 1.4/1.5
• OR Portal 2.0
• Stopwatch 1.0
Outros aplicativos de software Brainlab compatíveis podem tornar-se disponíveis após a
publicação deste manual do usuário. Se tiver perguntas relacionadas à compatibilidade de
software com os produtos Content Manager 2.4 e Patient Selection 4.3, entre em contato com o
suporte da Brainlab.
Se as versões de software que você está usando atualmente forem diferentes das versões
especificadas acima, entre em contato com o suporte técnico da Brainlab para obter
esclarecimentos sobre compatibilidade.
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1.5.2

Software de outros fabricantes

Autorização
Os aplicativos Content Manager e Patient Selection contêm software médico. As propriedades
de instalação ou definições de configuração não podem ser alteradas, exceto por pessoal
treinado/autorizado pela Brainlab (excluindo configurações de contas locais relacionadas à
segurança do sistema).

Software compatível de outros fabricantes
Os aplicativos Content Manager e Patient Selection são compatíveis com:
• Microsoft Windows 7
• Microsoft Windows 8.1
• Microsoft Windows 10
• Microsoft Windows Server 2008
• Microsoft Windows Server 2012
OBSERVAÇÃO: para obter informações sobre outros aplicativos de software compatíveis de
outros fabricantes, entre em contato com o suporte da Brainlab.

Conformidade DICOM
As declarações de conformidade com DICOM encontram-se disponíveis no website da Brainlab,
na página:
www.brainlab.com/dicom

12
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1.6

Treinamento e documentação

Público-alvo
Este manual de usuário é indicado para pessoal médico treinado de hospitais.

Treinamento Brainlab
Antes de usar o sistema, todos os usuários devem participar de um programa de treinamento a
ser aplicado por um representante da Brainlab, com o objetivo de assegurar o uso seguro e
correto do produto.

Leitura de manuais do usuário
Este manual descreve software médico de grande complexidade, que deve ser usado com
cautela.
Portanto, é importante que todos os usuários do sistema:
• Leiam atentamente os manuais antes de manusear o equipamento.
• Tenham acesso permanente a este manual.

Manuais do Usuário disponíveis
Manual do Usuário

Manuais do Usuário do Software

Conteúdo
• Visão geral do planejamento do tratamento e da navegação
guiada por imagem.
• Descrição da configuração do sistema na sala cirúrgica.
• Instruções detalhadas sobre o software.

Manual do Usuário de Instrumental

Instruções detalhadas sobre o manuseio do instrumental.

Manual de Limpeza, Desinfecção e Esterilização

Detalhes sobre limpeza, desinfecção e esterilização do instrumental.

Manual do Usuário do SisteInformações abrangentes sobre a configuração do sistema.
ma
Manual do Usuário Técnico

Informações técnicas detalhadas sobre o sistema, incluindo especificações e adesão a normas.
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2

SELEÇÃO DE PACIENTE E
DE DADOS DE PACIENTE

2.1

Selecionando e gerenciando dados de paciente

2.1.1

Seleção de paciente

Informações gerais
O aplicativo Patient Selection permite pesquisar e selecionar um paciente, editar informações de
um paciente, agregar duplicatas e excluir pacientes.
O aplicativo Patient Selection é iniciado após o login ou após a abertura do fluxo de trabalho
desejado.

Opções de pesquisa

①

②
③
④
⑤
Figura 1
Nº
①

Explicação
Campo de pesquisa: insira o nome do paciente ou outras informações de identificação.
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Nº

Explicação

②

Para mostrar apenas os pacientes marcados na sessão atual, selecione o filtro Marked
(Marcados) (consulte a página 22).

③

Pressione a caixa de seleção CD/USB para mostrar apenas os dados localizados na mídia CD/USB inserida.
OBSERVAÇÃO: a caixa de seleção CD/USB somente poderá ser ativada quando a mídia
de armazenamento estiver inserida.

④

Selecione Browse... (Procurar...) para selecionar a pasta que contém dados DICOM em
seu sistema de arquivos.
OBSERVAÇÃO: Browse... (Procurar...) não está disponível em todos os dispositivos, como Curve, Kick ou Buzz, e será ativada no filtro apenas se os dados tiverem sido importados com a função Browse... (Procurar...)

⑤

Selecione Worklist (Lista) para exibir apenas os pacientes incluídos na lista de trabalho
do dispositivo.
OBSERVAÇÃO: para configurar a lista de trabalho do dispositivo, entre em contato com
o suporte da Brainlab.

Caracteres curinga
Caracteres curinga podem ser usados no campo de pesquisa para recuperar uma lista de
pacientes. Por exemplo:
Cadeia de pesquisa

Resultado

b*

Todos os pacientes cujo último nome inicia com “b”.

*^b*

Todos os pacientes cujo primeiro nome inicia com “b”.

Como incluir pacientes do Quentry em uma pesquisa
Etapas

1.

Selecione o ícone Quentry no Content Manager para efetuar login no Quentry.
OBSERVAÇÃO: para obter informações adicionais, consulte o Manual do Usuário do
Software do aplicativo Quentry Desktop.

2.

Procure por um paciente, conforme descrito.
Os dados do paciente no quentry.com que corresponderem aos critérios serão incluídos
nos resultados da pesquisa.

Como selecionar um paciente usando Browse...
Etapa
Selecione Browse... (Procurar...) para importar dados DICOM de um local de arquivos diferente.
O Windows Explorer (Explorador de Arquivos) é aberto e solicita que você selecione uma pasta.

16
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Ícones de locais de armazenamento
Ícones no Patient Selection indicam o local de armazenamento de dados de pacientes. Se os
dados estiverem armazenados em mais de um local, vários itens serão mostrados. Se os dados
estiverem armazenados apenas no dispositivo local, nenhum ícone será mostrado.
Ícone

Local de armazenamento de dados

O filtro Browse... (Procurar...) é usado (consulte a página 15)

Local de armazenamento Brainlab (p.ex., Brainlab DICOM Proxy, servidor central da Brainlab)

PACS

Quentry

Dispositivo de armazenamento USB conectado

CD/DVD inserido

OBSERVAÇÃO: os ícones do local de armazenamento da Brainlab, do Quentry e do PACS
aparecem apenas quando o campo de pesquisa é usado.
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Como selecionar um paciente

①
Figura 2
Etapas
1.

Selecione o paciente desejado na lista.
O paciente é destacado.
Escolha OK (OK) ①.

2.

OBSERVAÇÃO: o sistema pode solicitar que você selecione dados do paciente.

Classificação de doença
Dependendo do fluxo de trabalho, o sistema pode selecionar que você selecione uma
classificação de doença. Se os dados do paciente já contiverem uma classificação de doença, a
classificação mais recente será pré-selecionada.
Em alguns aplicativos Brainlab, as informações inseridas nesta etapa são usadas para selecionar
os bancos de dados, instrumentos e/ou layouts de visualização relevantes.
OBSERVAÇÃO: para ignorar esta etapa, pressione Skip (Ignorar) antes de fazer uma seleção.

18
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①

②

③

④ ⑤

⑥
Figura 3
Etapas
1.

Selecione a área do corpo ①.

2.

Selecione o sistema de órgãos ②.

3.

Selecione o tipo de doença específico ③.

4.

Opcional: Selecione a categoria de doença específica ④.

5.

Opcional: Selecione a doença específica ⑤.

6.

Selecione Done (Concluído) ⑥.

OBSERVAÇÃO: você precisa selecionar a classificação de doença da esquerda para a direita.
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2.1.2

Gerenciamento de pacientes

Como criar um novo paciente

①
Figura 4
Etapas

1.

2.
3.

20

Na aba Manage (Gerenciar), selecione New (Novo).

Digite o nome, a data de nascimento, o gênero e o ID do paciente.
Selecione Done (Concluído) ①.
O novo paciente é salvo e selecionado.
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Como agregar pacientes duplicados

①

②

Figura 5
Etapas

1.

Em Manage (Gerenciar), selecione a opção Merge (Agregar) ① na barra de
ferramentas.

2.

Selecione os pacientes que deseja agregar.
Selecione Merge (Agregar) ② na parte inferior da tela.

3.

4.

Na janela de diálogo exibida, selecione o paciente-alvo.
OBSERVAÇÃO: após a agregação, todos os dados são armazenados sob o nome e o ID
selecionados. Se um paciente tiver sido selecionado anteriormente, ele será automaticamente designado como o paciente-alvo.

Para desfazer a agregação, selecione o ícone Restore (Restaurar) a qualquer momento.
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Como editar informações do paciente

①
Figura 6
Etapas
1.

Selecione o paciente (consulte a página 15).

2.

3.

Na aba Manage (Gerenciar), selecione Edit (Editar).

Selecione o campo que deseja editar.
Edite as informações do paciente e selecione Done (Concluído) ① para salvá-las.

4.

OBSERVAÇÃO: embora as alterações sejam visíveis no aplicativo Patient Selection, os
dados são salvos apenas na exportação. Se os dados não forem exportados, as alterações não serão aplicadas.

5.

Para desfazer alterações realizadas nas informações do paciente, selecione
o botão Restore (Restaurar).

Como retornar para a lista de pacientes
Etapa

Ao criar ou editar um paciente, selecione Patient List (Pacientes) para retornar à
seleção de paciente.

22
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Como marcar um paciente
É possível marcar um paciente, para que os dados desse paciente sejam pré-carregados no
sistema.

①
Figura 7
Etapa
Selecione a estrela ao lado do nome do paciente.
O paciente é marcado com uma estrela ①.
OBSERVAÇÃO: o paciente permanece marcado até que a sessão seja fechada.

Como excluir um paciente

Figura 8
Etapas
1.

2.

3.

Selecione o paciente que deseja excluir.

Na aba Manage (Gerenciar), selecione Delete (Excluir).
Uma janela de diálogo de confirmação é exibida.

Selecione Delete (Excluir) para excluir o paciente.

OBSERVAÇÃO: o paciente é excluído apenas do sistema local. Ele não é excluído da mídia de
armazenamento inserida ou da rede do hospital.
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Selecionando os dados

2.2

Selecionando os dados

Informações gerais
Os dados são listados em ordem cronológica e podem ser escolhidos após a seleção de um
paciente ou ao abrir um aplicativo Brainlab (consulte o Manual do Usuário do Software
correspondente).

Como selecionar dados

③

④

②

①

⑤
Figura 9
Etapas
1.

Selecione o paciente.
Selecione as sequências de dados ① que deseja utilizar.

2.

OBSERVAÇÃO: as sequências de dados envolvidas por um fundo cinza escuro ② pertencem a um plano. A seleção de qualquer item do plano faz com que todo o plano seja
realçado. Você pode selecionar itens individuais de sequências de dados que não pertencem a nenhum plano ③.
Os dados são mostrados na área SELECTED DATA (DADOS SELECIONADOS) ④.

3.

Selecione OK (OK) ⑤ para prosseguir.

Planos de aplicativos específicos

①
②
③
Figura 10
Planos criados com determinados aplicativos Brainlab contêm metadados adicionais, tais como:
• Intenção clínica (p.ex., tratamento, pesquisa, manutenção) ①
24
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• Ícone do aplicativo em que o plano foi salvo ②
• Região anatômica relacionada ③

Como desmarcar dados

①

②

Figura 11
Opções
Para desmarcar todos os dados de um plano, escolha Deselect (Desmarcar) ①.
Para desmarcar uma sequência de dados individual, escolha o X ② ao lado da imagem.
A sequência de dados não estará mais disponível para aplicativos de software.

Agregação de dados
Se dados (p.ex., trajetórias, objetos ou fusões) estiverem sendo mostrados na área SELECTED
DATA (DADOS SELECIONADOS), a seguinte janela de diálogo será exibida quando um plano for
selecionado:

Figura 12
Opções
Para substituir dados e adicionar conteúdo complementar, selecione Merge (Agregar).
Para remover dados selecionados anteriormente e selecionar apenas o conteúdo do plano, selecione Discard (Descartar).
Para manter dados selecionados anteriormente e não adicionar o plano recentemente escolhido, selecione Cancel (Cancelar).
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Selecionando os dados

OBSERVAÇÃO: a função Merge (Agregar) não pode ser usada com planos de aplicativos
específicos. Para incluir dados adicionais em um plano de aplicativo específico, selecione o plano
de aplicativo específico e depois selecione os dados adicionais.

Arquivos convertidos

①

Figura 13
Planos marcados com um * ① foram automaticamente convertidos do formato de Arquivo
Avançado Brainlab para o formato DICOM.
O conteúdo do plano deve ser cuidadosamente revisado antes do uso.
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3

CONTENT MANAGER

3.1

Introdução

3.1.1

Abrindo aplicativos e fontes

Como abrir aplicativos e fontes

②

①

Figura 14
Opções
Usando o Content Manager, selecione o monitor desejado ① e selecione um ícone de aplicativo ou de fonte ②.
Arraste o ícone de aplicativo ou de fonte ② para o monitor desejado (seta).
OBSERVAÇÃO: a capacidade de visualizar fontes pode depender da configuração de
cabeamento do sistema. Para obter informações adicionais, consulte o Manual do Usuário do
Sistema ou entre em contato com o suporte da Brainlab.
OBSERVAÇÃO: para obter informações adicionais sobre o gerenciamento de monitores, consulte
a página 43.
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Disponibilidade de múltiplas versões
Se múltiplas versões do mesmo aplicativo estiverem instaladas, você deverá selecionar uma
versão.

Figura 15
Opções
Selecione START (INICIAR).
Nenhuma versão padrão é selecionada.
Se disponível, selecione Start by default (Tornar padrão), para marcar a versão como padrão,
e selecione START (INICIAR).
OBSERVAÇÃO: você poderá alterar a versão padrão posteriormente, clicando com o botão
direito no aplicativo para reabrir a janela de diálogo Multiple Versions Available (Múltiplas
Versões Disponíveis).

Filtrando aplicativos de software e iniciando fluxos de trabalho pré-configurados
A tela de seleção pode variar dependendo da configuração de seu sistema:
• A tela de seleção pode exibir os tipos de procedimentos disponíveis no sistema. Para ver uma
seleção filtrada de aplicativos de software relevantes, selecione o botão do procedimento
correspondente.
• Se fluxos de trabalho pré-configurados estiverem instalados em seu sistema, selecione o
botão correspondente para abrir a tarefa ou o conjunto de tarefas a serem executadas em uma
sequência definida.
Se apenas uma opção estiver disponível, ela será iniciada automaticamente.
OBSERVAÇÃO: para acessar a tela principal do Content Manager, pressione o botão Iniciar.
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Como filtrar e iniciar fluxos de trabalho pré-configurados

Figura 16
Etapa
Pressione o botão referente ao fluxo de trabalho pré-configurado ou procedimento desejado.
• Uma seleção filtrada dos aplicativos de software instalados é exibida no Content Manager ou
• A primeira etapa do fluxo de trabalho pré-configurado é exibida no aplicativo de software relevante.
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3.1.2

Visão geral do fluxo de trabalho

Principais tarefas

Figura 17
Se nenhum procedimento definido ou fluxo de trabalho pré-configurado estiver configurado em
seu sistema, a tela principal do Content Manager será aberta durante a inicialização. O Content
Manager é a interface para acesso ao Patient Selection e a outros aplicativos instalados ou
fontes de vídeo conectadas.
Veja a seguir exemplos de fluxos de trabalho para execução das tarefas principais. Dependendo
de sua licença e da configuração do sistema, fluxos de trabalho adicionais podem estar
disponíveis.
Algumas etapas do fluxo de trabalho são intercambiáveis e outras podem não ser aplicáveis,
dependendo de sua licença e das preferências do usuário.

Como iniciar os aplicativos de software da Brainlab a partir do Content Manager
Etapas

Consulte

1.

Selecione o paciente.

Página 15

2.

Selecione o monitor.

Página 43

3.

Selecione o aplicativo de software.

Página 27

Como carregar dados para planejamento avançado com software de planejamento
Consulte

Etapas
1.

Selecione o paciente.

Página 15

2.

Selecione os dados.

Página 24

3.

Inicie o software de planejamento (p.ex., iPlan, Smartbrush, Image Fusion).

Página 27

OBSERVAÇÃO: o conteúdo criado usando o software de planejamento Brainlab é
automaticamente convertido para o formato de Arquivo Avançado Brainlab durante a inicialização
do iPlan, para permitir planejamentos subsequentes com o software iPlan. Planos criados pelo
iPlan são automaticamente convertidos para o formato DICOM. Planos convertidos devem ser
cuidadosamente inspecionados antes do uso.
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Os objetos selecionados para o iPlan RT são reamostrados na resolução e orientação
originais da sequência de imagens original usada para contornar as estruturas. Revise
cuidadosamente as estruturas no iPlan RT, uma vez que pode haver alterações de volume
e/ou formato.

Como carregar um paciente e dados para navegação
Etapas

Consulte

1.

Selecione o paciente.

Página 15

2.

Se necessário, selecione os dados.

Página 24

3.

Inicie o software de navegação.

Página 27

Como planejar e transferir dados para navegação
Etapas
1.

Selecione um paciente.

2.

Abra o software de planejamento DICOM Viewer/Brainlab.

3.

Selecione sequências de imagens e conteúdo pré-planejado.

4.

Edite os dados, conforme necessário.

5.

Pressione Done (Concluído) no software de planejamento DICOM Viewer/
Brainlab.

6.

Inicie o software de navegação.

Consulte
Página 15

Manual do
Usuário do
Software

Página 27

OBSERVAÇÃO: o conteúdo criado usando o software de planejamento Brainlab é
automaticamente convertido para o formato de Arquivo Avançado Brainlab durante a inicialização
do Cranial/ENT 2.1 e Spine and Trauma 3D 2.1. Planos convertidos devem ser cuidadosamente
inspecionados antes do uso.

Como transferir dados intraoperatórios para navegação
Etapas

Consulte

1.

Abra a função de carregamento de dados no software de navegação.
OBSERVAÇÃO: essa etapa varia em função do aplicativo de navegação.

Manual do
Usuário do
Software

2.

Selecione os dados de paciente relevantes.

Página 24

3.

Selecione Done (Concluído).

Manual do
Usuário do
Software

De forma alternativa:
Etapas
1.

Selecione o botão de início para acessar a tela principal.

2.

Abra o aplicativo Patient Selection e escolha Select (Selecionar).

3.

Selecione os dados relevantes e edite o conteúdo, conforme necessário.

4.

Selecione Done (Concluído).
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Como usar um sistema de navegação com um sistema Buzz conectado
Etapas

32

Consulte

1.

Conecte as fontes de vídeo e ligue os sistemas.

Manual do
Usuário do
Sistema

2.

Conecte o sistema de navegação a um sistema Buzz.

Página 59

3.

Selecione os dados relevantes e os do paciente.

Página 15

4.

Selecione o software de navegação.

Página 27
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3.1.3

Tela principal do Content Manager

Como acessar a tela principal do Content Manager
O acesso à tela principal do Content Manager varia em função do sistema Brainlab e do
aplicativo de software utilizado.
Botão

Descrição
Se o seu sistema Brainlab contém um botão físico de início na parte frontal do
monitor, pressione-o a qualquer momento.

Em sistemas Brainlab que não contêm um botão físico de início, selecione o
botão de início móvel a qualquer momento.

Selecione o botão Home no aplicativo de software.

Layout
A tela principal do Content Manager é dividida em três seções:

①

②

③

Figura 18
Nº

Área

Funções

①

Pesquisar pacientes, exportar dados, abrir informações do software, enBarra de ferra- cerrar.
OBSERVAÇÃO: a disponibilidade de opções na barra de ferramentas
mentas
pode variar em função do fluxo de trabalho selecionado.

②

Aplicativos e
fontes

Iniciar software Brainlab, iniciar aplicativos, exibir fontes de vídeo.
OBSERVAÇÃO: se a quantidade exceder a capacidade da tela, use as
setas esquerda/direita para acessar os ícones.
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Nº
③

Área

Funções

Gerenciamento de monitores

Controlar transmissão de mídia e gravação, alternar ou clonar monitores
e gerenciar o conteúdo exibido.

Botões da barra de ferramentas
Botão

Função

Consulte

Patient (Paciente): Abre a seleção de paciente.

Página 15

Disease (Doença): Abre a etapa de classificação de doença.

Página 18

Data (Dados): Abre a seleção de dados do paciente.

Página 24

Connect (Conectar): Abre possibilidades de conexão a outras telas e
a outros sistemas.
OBSERVAÇÃO: a função Connect (Conectar) está disponível em sistemas de navegação e no PC da sala cirúrgica.

Página
57

Save As (Salvar como): Abre a janela de diálogo Save as Plan (Salvar como Plano).
OBSERVAÇÃO: a disponibilidade do botão depende da configuração
do sistema.

Página
35

Export (Exportar): Abre a janela de diálogo Export (Exportar).

Página
39

Settings (Configurações): Abre o menu de configurações de software.

Página
36

About (Sobre): Abre as informações para contato da Brainlab e permiPágina
te a ativação do iHelp. O menu About (Sobre) também identifica os
35 e páaplicativos de software instalados e os sistemas conectados, além de
gina 57
oferecer a opção de desconectar sistemas.
Minimize (Minimizar): Minimiza o Content Manager durante o uso de
uma estação de planejamento ou um PC.
OBSERVAÇÃO: a disponibilidade do botão depende da configuração
do sistema.

34

Página
61
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Botão

Função

Consulte

Finish (Encerrar): Abre um menu suspenso que permite escolher entre sair do software ou acessar outro fluxo de trabalho.

Página
42

Switch workflow (Fluxo de Trabalho): Retorna à página de seleção
de fluxos de trabalho do aplicativo Content Manager.

Página
42

New Treatment (Novo tratamento): Encerra a seção de usuário atual
e abre um novo tratamento.

Página
42

Restart (Reiniciar): Reinicia o sistema.

Página
42

Shut down (Encerrar): Encerra o sistema.

Página
42

Exit (Sair): Fecha o aplicativo Content Manager.

Página
42

OBSERVAÇÃO: em alguns fluxos de trabalho os botões Save As (Salvar como) e Export
(Exportar) podem ser desativados ou ocultos. Nesse caso, execute aquelas funções no aplicativo
de software que estiver sendo executado.

Como salvar um plano manualmente

①

Figura 19
Etapas
1.

Depois de fazer alterações nos dados do paciente, pressione Save As (Salvar como) na
tela principal do Content Manager.
A janela de diálogo Save as Plan (Salvar como Plano) é aberta.

2.

Se desejar, selecione a opção Plan name (Nome do plano) para editar o nome do plano.
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Etapas
3.

Selecione Save As (Salvar como) ①.
O plano é salvo na área do paciente.

OBSERVAÇÃO: você pode salvar manualmente o número de planos que desejar. Além disso, as
alterações são automaticamente salvas e armazenadas na área do paciente, p.ex., ao acessar
outro paciente ou encerrar o software.

Menu Settings (Configurações)

②

③

①

Figura 20
Nº

36

Componente

Explicação

①

Caixa de seleção Always
Feet to Head - Supine
(LPH) for DICOM Viewer Selecione para substituir a orientação padrão no software DI(Sempre Pés-cabeça COM Viewer.
Decúbito dorsal (LPH)
para DICOM Viewer)

②

Selecione a orientação da visualização.
View Orientation (Orien- OBSERVAÇÃO: a visualização padrão e a disponibilidade detação da visualização)
pendem do fluxo de trabalho selecionado.

③

Language (Idioma)

Altera o idioma de todos os aplicativos, com a tradução disponível correspondente.
Reinicie o sistema para concluir a alteração.
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Menu About (Sobre)

①

②

③

Figura 21
Etapa
Selecione About (Sobre) na barra de menus para abrir o menu About (Sobre).
Nº

Aba

Conteúdo

①

Info (Informações)

• Informações para contato com o suporte da Brainlab
• Conexão ao iHelp
• Conexões a outros sistemas Brainlab, incluindo a função de
desconexão
• Endereço IP

②

Patient Data Manager

• Informações sobre a versão e o status dos aplicativos Content Manager e Patient Selection
• Informações sobre o fabricante

③

Other (Outros)

Informações sobre a versão e o status de outros aplicativos
de software instalados

Como ativar o iHelp
O iHelp fornece acesso remoto ao suporte da Brainlab. Antes de acessar o iHelp, entre em
contato com o suporte da Brainlab, uma vez que é necessário ativar o recurso antes de usá-lo.
OBSERVAÇÃO: a função iHelp requer uma conexão com a Internet.
Etapas
1.

Selecione About (Sobre) na barra de ferramentas.

2.

Selecione iHelp no menu exibido.

3.

Para desativar o iHelp, selecione o botão novamente.
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Ícones de fontes
Os ícones das fontes disponíveis aparecem quando um dispositivo é conectado ao sistema e
ligado.
Se uma fonte conectada não aparecer, selecione o ícone Refresh (Atualizar) para
atualizar as fontes conectadas.
OBSERVAÇÃO: as fontes de vídeo em execução podem sofrer oscilações ou interrupções temporárias quando as fontes são atualizadas.

38

Manual do Usuário do Software Rev. 1.0 Content Manager 2.4, Patient Selection 4.3

CONTENT MANAGER

3.2

Exportação de dados e encerramento do
software

3.2.1

Exportando dados

Como exportar dados

Figura 22
Etapas

1.

Selecione Export (Exportar) na tela principal.

2.

Selecione as sequências de dados que deseja exportar (consulte a página
39).
Selecione Export (Exportar) na parte inferior da tela.
OBSERVAÇÃO: apenas as sequências de dados contornadas por uma moldura laranja serão exportadas.

3.

Selecione um destino para a exportação.
A barra de progresso indica o status da exportação.

Funções adicionais de importação e exportação de dados DICOM
Funções adicionais de importação, exportação e exclusão estão disponíveis no aplicativo Patient
Selection, na opção Manage (Gerenciar).
A disponibilidade dessas funções varia em função da configuração do sistema. Para ativar ou
desativar essas funções, entre em contato com o suporte da Brainlab.
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Botão

Função
Import All (Importar Tudo): Importa todos os dados DICOM de um dispositivo USB
conectado e salva-os localmente.

Export All (Exportar Tudo): Exporta todos os dados DICOM salvos localmente para um dispositivo USB conectado.

Delete All (Excluir Tudo): Exclui todos os dados DICOM salvos localmente.

Destino da exportação

Figura 23
Destinos
Mídias de armazenamento USB ou CD/DVD inseridas.
Localização pré-configurada na rede.
Clique em Browse... (Procurar...) para selecionar uma pasta no Windows Explorer (Explorador
de Arquivos) e exportar arquivos de planos, capturas de tela, vídeo e PDF.
Upload para uma conta no Quentry.
Local de armazenamento na rede DICOM RT.
OBSERVAÇÃO: para obter informações adicionais, consulte o Manual do Usuário do Software Object Manipulation.
Selecione a caixa de seleção DICOM Burned-In Export para salvar dados DICOM localmente
e para destinos selecionados.
OBSERVAÇÃO: para obter informações adicionais, consulte o Manual do Usuário do Software Object Manipulation.
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Destinos
Selecione a caixa de seleção Anonymize (Anonimizar) para exportar dados anonimizados de
pacientes.
OBSERVAÇÃO: os dados contidos no sistema local permanecem inalterados. Se forem visíveis
na imagem, as informações do paciente não serão anonimizadas por este recurso.

Exportação de conteúdo planejado
O conteúdo criado usando software de planejamento Brainlab é automaticamente convertido para
o formato de Arquivo Avançado Brainlab, para uso em sistemas de navegação. Por outro lado, o
formato de Arquivo Avançado Brainlab pode ser convertido de volta para o formato DICOM.
Os objetos selecionados para exportação passarão por nova amostragem na resolução e
orientação originais da sequência de imagens original usada para contornar as estruturas.
Revise cuidadosamente as estruturas exportadas, pois podem ocorrer alterações de volume e/ou
formato.

Dados do Quentry
Para efetuar upload ou download de dados de paciente no quentry.com, selecione Quentry.
Consulte as instruções na tela ou o Manual do Usuário do Software Quentry Desktop para
obter instruções adicionais.

Dados anonimizados
Importante! A anonimização não considera informações confidenciais nos dados de pixel
da imagem, tais como ID ou data de nascimento do paciente.
A anonimização altera tags DICOM que contêm informações de identificação, tais como nome,
ID, data de nascimento e endereço do paciente. Para acessar uma lista completa das tags
DICOM alteradas durante a anonimização ou obter informações adicionais, entre em contato com
o suporte da Brainlab.
Se desejar que a anonimização seja mais rigorosa (p.ex., incluindo a remoção de tags DICOM
privadas), entre em contato com o suporte da Brainlab. Observe que um perfil de anonimização
mais robusto pode inviabilizar a leitura do conteúdo gerado pelo software Brainlab após a
anonimização.
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3.2.2

Saindo do software

Informações gerais
Pressione Finish (Encerrar) para abrir a janela de diálogo de opções de saída.

Opções de saída

Figura 24
Opções
Selecione Switch workflow (Fluxo de Trabalho) para retornar à seleção de fluxos de trabalho.
Selecione New treatment (Novo tratamento) para fechar o usuário atual e abrir um novo tratamento.
Pressione Restart (Reiniciar) para reiniciar o sistema.
Selecione Shut down (Encerrar) para encerrar o sistema.
Selecione Exit (Sair) para fechar o aplicativo Content Manager.
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4

GERENCIAMENTO DE
MONITORES

4.1

Layout dos monitores

4.1.1

Visão geral

Informações gerais
O layout dos monitores e o conteúdo exibido podem ser manipulados na tela principal do
Content Manager.

②

③

①

Figura 25
Nº

Componente

①

Funções opcionais (consulte a página 49)

②

Monitor selecionado (indicado pela seta)

③

Identificação do monitor
OBSERVAÇÃO: as identificações são exibidas quando mais de dois monitores são usados. Os monitores recebem identificações padrão, que podem opcionalmente ser alteradas pela Brainlab.

Atalhos de teclado
• Pressione Alt + Tab para minimizar o Content Manager.
• Pressione a tecla de logotipo do Windows + m para minimizar o Content Manager.
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Como alternar monitores
Etapas
1.

Para alternar a ordem dos monitores, mantenha pressionado o monitor que deseja mover.
O monitor é “realçado” para indicar que pode ser alternado.

2.

Arraste o monitor para a nova localização e solte-o.

OBSERVAÇÃO: somente é possível alternar monitores do mesmo sistema.

Como alterar o monitor que assume o controle
O indicador TOUCH TO TAKE CONTROL (TOQUE NA TELA PARA ASSUMIR O CONTROLE)
① aparece quando um aplicativo é aberto simultaneamente em dois monitores com tela sensível
ao toque (p.ex., dois monitores do Curve). O monitor que contém o indicador está no modo
somente visualização.

①
Figura 26
Etapas

44

1.

Toque no indicador ① ou em qualquer parte da tela do monitor para assumir o controle.

2.

O monitor pode agora ser usado para controlar o software.
O indicador desaparece e se move para o outro monitor.
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Atualização desativada

①

Figura 27
Um ícone ① aparece em um monitor para indicar que o conteúdo exibido não está sendo
atualizado no momento.
Um monitor não será atualizado se você abrir o Content Manager sobre um aplicativo, a menos
que esse aplicativo esteja aberto em outro monitor. Para gravações e transmissões de mídia,
você verá uma imagem congelada sob o ícone.
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4.1.2

Monitores clones

Informações gerais
Em sistemas Curve, os monitores primários são completamente funcionais e intercambiáveis. Se
um monitor auxiliar for usado, seu uso será restrito a um clone de um monitor primário.

①

②
Figura 28
Nº

Componente

①

Monitor auxiliar

②

Ícone de clone
OBSERVAÇÃO: se um monitor for clonado em um monitor auxiliar, o ícone de clone ②
aparecerá. Não é possível interagir com um monitor auxiliar clonado.

A razão de aspecto pode estar incorreta em monitores externos. Para assegurar que o monitor
externo esteja correto, realize uma medição de círculo ou abra uma imagem existente que
contenha um círculo (p.ex., utilize o paciente pré-instalado denominado
BRAINLABTESTPATIENT, se disponível). Se o círculo parecer oblongo ou deformado, entre em
contato com o suporte da Brainlab.

Como clonar monitores
Quando um monitor é clonado, é possível interagir com os dois monitores com funcionalidade
integral.

②

①

Figura 29
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Etapas
1.

Pressione e arraste um monitor ① até o outro monitor ②.

2.

Tire o dedo da tela.
O monitor é clonado.

De forma alternativa:

③

④

Figura 30
Etapas
1.

Selecione o monitor clone ③.

2.

Pressione o botão Clone (Clonar) ④.

3.

Selecione o monitor original.
O monitor é clonado.

Tela embaçada

Figura 31
Um monitor clonado permanecerá embaçado se o monitor principal não estiver sendo atualizado.
Se isto ocorrer, feche o Content Manager na tela principal.
Veja a seguir uma descrição de possíveis cenários em que isto pode ocorrer:
• Monitores clonados: Se o Content Manager for aberto sobre um aplicativo em execução no
monitor principal, a tela do monitor clonado ficará embaçada.
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Layout dos monitores

• Monitores de sistemas conectados (p.ex., Buzz conectado ao Curve): Se o Content Manager
for aberto sobre um aplicativo em execução no monitor principal, a tela do monitor do sistema
conectado ficará embaçada. Entretanto, se o aplicativo estiver em execução em um monitor
que não esteja coberto pelo Content Manager, a tela do monitor conectado não ficará
embaçada.

Monitores 3D estéreo

①
Figura 32
Monitores 3D estéreo conectados são mostrados com um ícone 3D ①. Renderizações de
volumes 3D estereoscópicos somente podem ser mostradas em monitores com esse ícone.

Resolução de monitor incompatível
Se a resolução de um monitor conectado for incompatível e você tentar exibir um software de
navegação, um ícone indicará que uma resolução incompatível foi detectada.
OBSERVAÇÃO: as funções de transmissão de mídia e gravação podem ser restritas em
monitores com resoluções incompatíveis.
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4.2

Funções de transmissão de mídia, gravação e
captura de telas

4.2.1

Transmissão de mídia

Informações gerais
É possível transmitir a saída de um monitor, que pode ser visualizada no Live Stream Portal
(consulte a página 52).
OBSERVAÇÃO: a disponibilidade e flexibilidade do recurso de transmissão de mídia dependem
da licença adquirida e da configuração do sistema. Entre em contato com o suporte da Brainlab
para obter informações adicionais.
OBSERVAÇÃO: a transmissão de vídeo possui um atraso de vários segundos e é compactada. O
conteúdo da transmissão de mídia não deve ser usado para propósitos de diagnóstico.

Como transmitir vídeo
Etapas

1.

Pressione Stream (Transmissão) no monitor selecionado.

2.

Uma moldura laranja aparece em torno do monitor para indicar que ele está sendo transmitido.

3.

Para interromper a transmissão de mídia, pressione Stream (Transmissão) novamente.
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4.2.2

Gravação

Informações gerais
É possível gravar a saída de um monitor, que pode ser exportada para visualização posterior.
OBSERVAÇÃO: a disponibilidade e flexibilidade do recurso de gravação dependem da licença
adquirida e da configuração do sistema. Entre em contato com o suporte da Brainlab para obter
informações adicionais.

Como gravar vídeo
Etapas

1.

Selecione Record (Gravação) no monitor selecionado.

2.

Uma moldura laranja aparece em torno do monitor para indicar que ele está sendo gravado.

3.

Para interromper a gravação, pressione Record (Gravação) novamente.

Armazenamento e exportação de gravações
Todas as gravações de uma sessão são salvas nos dados do paciente.
As gravações podem ser acessadas remotamente via OR Portal (consulte a página 53), assim
que o sistema for ligado e conectado à rede do hospital.
Também é possível exportar gravações para um dispositivo de armazenamento USB, usando o
menu Export (Exportar) (consulte a página 39).
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4.2.3

Efetuando capturas de tela

Como efetuar uma captura de tela
Etapa

Pressione Screenshot (Captura) para efetuar uma captura da tela selecionada.

Armazenamento e exportação de capturas de telas
Quando um paciente é selecionado, todas as capturas de telas dessa sessão são salvas nos
dados do paciente.
As capturas de telas podem ser acessadas remotamente via OR Portal (consulte a página 53),
desde que o sistema esteja ligado e conectado à rede do hospital.
Também é possível exportar capturas de telas para um dispositivo de armazenamento USB ou
um local na rede, usando o menu Export (Exportar) (consulte a página 39).
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Live Stream Portal

4.3

Live Stream Portal

Como visualizar transmissões de vídeo

Figura 33
Etapas
1.

Insira a URL do Live Stream Portal em seu navegador da Web.

2.

Efetue login usando suas credenciais de acesso ao servidor.

3.

Selecione os vídeos que deseja visualizar. O vídeo é aberto.
Selecione o vídeo novamente para visualizar em tela cheia.

4.

Para sair, selecione qualquer parte do vídeo para minimizar e pressione Back (Voltar).

Função de tempo limite
O Live Stream Portal possui uma função automática de tempo limite. Se o tempo limite for
excedido, você deverá fechar o navegador e efetuar login novamente para visualizar as
transmissões de mídia.
Para ajustar o intervalo de tempo limite, entre em contato com o suporte da Brainlab.
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4.4

OR Portal

Informações gerais
O OR Portal permite a visualização de gravações e capturas de telas por meio de um
computador remoto.
OBSERVAÇÃO: recomendamos o uso do OR Portal em sistemas Windows.

Informações de acesso
O sistema deve estar ligado e conectado à rede do hospital para acessar dados usando o OR
Portal.
A URL de acesso do OR Portal é exclusiva para cada sistema e deve ser configurada pelo
departamento de TI do seu hospital.
Se tiver perguntas relacionadas ao acesso ao OR Portal, entre em contato com o administrador
de TI de seu hospital ou com o suporte da Brainlab.
OBSERVAÇÃO: o OR Portal é compatível com a maioria dos navegadores da Web.

Como efetuar login no OR Portal

Figura 34
Etapas

1.

Insira a URL de acesso em seu navegador da Web.
OBSERVAÇÃO: se estiver usando um Buzz conectado a um Curve, digite a URL do
Buzz.

2.

Insira seu nome de usuário e uma senha.
Selecione OK (OK) para estabelecer conexão com o OR Portal.
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OR Portal

Como visualizar capturas de telas e gravações

Figura 35
Etapas
1.

Selecione o paciente relevante no OR Portal.
Uma lista suspensa é exibida, mostrando todos os dados salvos.

2.

Selecione os dados relevantes.

3.

Selecione se gostaria de exportar ou visualizar os dados.

OBSERVAÇÃO: um arquivo ZIP está disponível para download de todos os dados de uma vez.
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Como sair do OR Portal

①

Figura 36
Etapas
1.

Pressione Sign out ① na tela principal do OR Portal.

2.

Feche o navegador para concluir a saída.
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OR Portal
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5

CONECTANDO SISTEMAS

5.1

Recurso de conexão

Informações gerais
É possível conectar o sistema de navegação ou um PC de sala cirúrgica a um sistema Buzz. Isto
possibilita:
• O uso de uma tela sensível ao toque adicional.
• A capacidade de utilizar todos os aplicativos instalados em qualquer um dos sistemas.
• A visualização de todos os dispositivos de vídeo conectados a qualquer um dos sistemas.

Taxa de atualização de imagens
A taxa de atualização de imagens depende da qualidade da conexão da rede. Uma alta taxa de
utilização da rede pode reduzir a taxa de atualização de imagens.

Conexão em uma sala cirúrgica integrada
Tipicamente, em uma sala cirúrgica integrada, com um sistema de navegação montado no teto e
um sistema Buzz, os dois sistemas permanecerão continuamente conectados enquanto
estiverem ligados.
Nenhuma etapa manual é necessária para conectar os sistemas.

Botões de conexão
Botão

Função
• Abre uma lista de sistemas Buzz disponíveis.
• Selecione o sistema Buzz desejado na lista para conectar os sistemas.
OBSERVAÇÃO: as conexões somente podem ser acionadas no sistema de navegação.

Cancela uma solicitação de conexão antes que a conexão seja aceita/rejeitada no
sistema Buzz.

Selecione Accept (Aceitar) no sistema Buzz para concluir a conexão.
OBSERVAÇÃO: para ser completada, a conexão deve ser aceita no sistema
Buzz.

Pressione Reject (Rejeitar) no sistema Buzz para rejeitar a conexão.
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Recurso de conexão

Botão

Função

About (Sobre): Abre as informações sobre os aplicativos de software instalados e
os sistemas conectados, bem como a opção de desconectar.
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5.2

Conectando sistemas

5.2.1

Conectando e desconectando

Como estabelecer conexão com um Sistema Buzz
Etapas

No sistema de navegação, pressione Connect (Conectar) na tela principal
do Content Manager.

1.

2.

Selecione na lista o sistema Buzz desejado.

3.

Pressione Accept (Aceitar) no sistema Buzz.
Os sistemas são conectados.

Como desconectar os sistemas
As seguintes opções estão disponíveis para desconectar o sistema de navegação do Buzz:
Opções
Pressione a opção About (Sobre).
Selecione a opção Connections (Conexões) e depois Disconnect (Desconectar).
Pressione Exit (Sair) e clique em New treatment (Novo tratamento).

Conexão a sistemas sem Content Manager
Para a conexão do Buzz a um sistema de navegação que não tenha o Content Manager
instalado, é necessário que a conexão seja configurada pelo suporte da Brainlab. Após a
configuração, pressione o ícone correspondente no Content Manager para estabelecer a
conexão.
Dependendo da configuração:
• Pode ser necessário confirmar a conexão.
• Você pode ter capacidade somente de visualização ou controle total do sistema de navegação.
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5.2.2

Uso de sistemas conectados

Executando o software
O software pode ser iniciado de qualquer um dos dispositivos; entretanto, ele deverá sempre ser
executado no sistema em que estiver instalado.
Os aplicativos instalados em um sistema de navegação (por exemplo, DICOM Viewer) somente
podem ser executados no Buzz ao usar os sistemas conectados. Além disso, eles podem ser
iniciados apenas uma vez.

Exibindo fontes de vídeo
As fontes de vídeo podem ser visualizadas em um ou em ambos os dispositivos,
independentemente do dispositivo ao qual a fonte está conectada.

Limitações
• Se mais de um sistema Buzz estiver instalado, apenas um sistema poderá ser conectado ao
sistema de navegação de cada vez.
• O Content Manager pode ser visualizado em um único monitor de cada vez. Pressione o
botão de início para abrir o Content Manager no monitor atual. A tela que está atualmente
ativa será fechada.
• Para exibir um aplicativo de navegação no Buzz, será necessário exibi-lo também no sistema
de navegação. De forma análoga, para exibir no sistema de navegação um aplicativo de
software instalado no Buzz, o aplicativo também deverá ser mostrado no Buzz.
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5.2.3

PC de sala cirúrgica

Informações gerais
É possível conectar um PC de sala cirúrgica a um sistema Buzz.
Quando conectado:
• A área de trabalho do PC da sala cirúrgica pode ser exibida nas telas sensíveis ao toque
interativas.
• O sistema Buzz, o software de navegação e os recursos de gravação/transmissão de mídia
podem ser controlados pelo PC de sala cirúrgica.
OBSERVAÇÃO: a disponibilidade desta função depende do tipo da sua licença.

Como conectar e desconectar
Etapas

1.

2.

Para conectar-se a um sistema Buzz, pressione Connect (Conectar) no PC
de sala cirúrgica.

Para desconectar, feche o Content Manager no PC de sala cirúrgica.

Ícone de sala cirúrgica
Após a conexão, o ícone do PC da sala cirúrgica aparece em Tools (FERRAMENTAS), na tela
principal do Content Manager.
Use o ícone para exibir o PC de sala cirúrgica em outro monitor.

Função de minimização
Para minimizar o Content Manager no PC de sala cirúrgica, pressione o botão de minimização.
OBSERVAÇÃO: o Content Manager e outros aplicativos de software também são minimizados
com o atalho de teclado Alt + Tab.
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5.3

Controle remoto

Informações gerais
O recurso de controle remoto permite controlar um sistema Buzz por meio de um tablet.

Compatibilidade
Recomendamos o uso de tablets com tela de pelo menos 7 polegadas.

Antes de iniciar
O usuário é responsável por assegurar que o tablet esteja devidamente preparado para um
ambiente de sala cirúrgica e que seja usado de forma adequada.

Como conectar o controle remoto

Figura 37
Etapas
1.

Pressione o ícone Remote Control na tela principal do Content Manager.
As instruções para as etapas seguintes encontram-se na janela de diálogo REMOTE
CONTROL.

2.

Conecte o tablet à rede WiFi identificada no campo WIFI NAME.
OBSERVAÇÃO: a senha correspondente pode ser exibida ou ocultada, dependendo da
configuração feita pelo suporte da Brainlab.

3.

Abra a URL identificada no navegador do tablet para iniciar a conexão do controle remoto.
O Content Manager poderá agora ser controlado por meio do tablet e do Buzz.

OBSERVAÇÃO: o controle remoto somente pode ser iniciado por meio da janela de diálogo
REMOTE CONTROL no sistema Buzz. Não é possível conectar apenas por meio de um tablet.
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Limitações
• O software de navegação não pode ser exibido em um tablet. Quando o software de
navegação estiver aberto será exibida uma mensagem correspondente.
• A função de controle remoto somente pode ficar ativa em um tablet a cada vez.

Como desconectar o controle remoto

Figura 38
Etapas
1.

Pressione o ícone Remote Control na tela principal do Content Manager.

2.

Selecione Disconnect (Desconectar) na janela de diálogo REMOTE CONTROL.
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5.4

Videoconferência

Informações gerais
O recurso de videoconferência permite que duas pessoas estabeleçam uma conexão de voz e
vídeo de:
• Buzz para Buzz
• Buzz para PC
• PC para PC

Compatibilidade
A videoconferência em um PC é compatível apenas com o navegador Google Chrome.

Como iniciar o recurso de videoconferência
• Buzz: Após efetuar login, você fica automaticamente disponível para videoconferências.
• PC: Para iniciar uma videoconferência em um PC, digite a URL de acesso no navegador
Chrome. Suas credenciais de login são as mesmas do OR Portal.
OBSERVAÇÃO: em um PC, o sistema pode solicitar que você selecione o microfone e a câmera
correspondentes. É possível fazer a ligação a partir de um PC que não possua uma câmera de
vídeo.

Como fazer uma chamada

Figura 39
Etapas
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1.

Pressione o ícone Video Conferencing na tela principal do Content Manager (somente
no sistema Buzz).

2.

Selecione o contato desejado da lista de contatos.
OBSERVAÇÃO: somente os contatos que estão online são exibidos na lista de contatos.
Os contatos são usuários do Windows e são configurados pela administração de TI do
hospital.

3.

Pressione Call.
Você estará conectado quando seu contato atender à chamada.
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Como atender ou declinar chamadas recebidas
Um tom sonoro o alertará sobre uma chamada recebida.

Figura 40
Etapas
1.

Pressione o ícone Video Conferencing na tela principal do Content Manager (somente
no sistema Buzz).

2.

• Selecione Answer para atender a chamada recebida.
• Selecione Decline para recusar a chamada recebida.

Controles de microfone e câmera
Controle

Função
Deslize o controle do Microphone para a esquerda para deixar o
microfone no modo mudo.
Deslize o controle da Camera para a esquerda para desativar
sua câmera.
A janela de vídeo aparecerá desabilitada em sua tela. Seu contato não mais poderá ver seu vídeo.

Como encerrar uma chamada
Etapas
Pressione End Call.
A videoconferência será desconectada.

Manual do Usuário do Software Rev. 1.0 Content Manager 2.4, Patient Selection 4.3

65

Videoconferência

66

Manual do Usuário do Software Rev. 1.0 Content Manager 2.4, Patient Selection 4.3

ÍNDICE REMISSIVO

ÍNDICE REMISSIVO
A
Adicionar novo paciente............................................................. 20
Agregar pacientes...................................................................... 21
Atualizar fontes...........................................................................38

B

Indicações de uso........................................................................ 9
Informações sobre a versão de software................................... 37
Instruções de descarte................................................................. 7

L
Language................................................................................... 36
Live Stream Portal......................................................................52

Buzz........................................................................................... 32
Conexão................................................................................. 57

C
Capturas de tela......................................................................... 51
Caracteres curinga..................................................................... 16
Comunicação............................................................................... 5
Conectar sistemas......................................................................57
Aceitar.................................................................................... 59
Limitações.............................................................................. 60
Sistemas sem Content Manager............................................ 59
Usar........................................................................................ 60
Content Manager........................................................................30
Controle remoto..........................................................................62
Controle remoto do Buzz............................................................62
Controle remoto do tablet...........................................................62

M
Manuais......................................................................................13
Manuais do usuário.................................................................... 13
Mensagem apenas para visualização........................................ 47
Monitores
Clonar..................................................................................... 46
Gravar vídeo...........................................................................50
Transmissão de vídeo............................................................ 49
Monitores clones........................................................................ 46

N
Novo paciente............................................................................ 20
Novo tratamento.........................................................................42

O

D
Dados para contato...................................................................... 5
Desconectar sistemas................................................................ 59
Disponibilidade de múltiplas versões......................................... 28
Documentação........................................................................... 13

OR Portal....................................................................................53
Dados salvos.......................................................................... 54
Efetuando login.......................................................................53
Sair......................................................................................... 55
Orientação de imagem............................................................... 36

E

P

Editar informações do paciente..................................................22
Encerramento.............................................................................42
Etiqueta CE.................................................................................. 6
Excluir paciente.......................................................................... 23
Exportação de dados................................................................. 39
Exportar......................................................................................39

Pacientes duplicados................................................................. 21
PC de sala cirúrgica................................................................... 61
Conectar................................................................................. 61
Desconectar........................................................................... 61
Minimizar................................................................................ 61
Pesquisar caracteres curinga.....................................................16
Pesquisar paciente.....................................................................15
Planos de aplicativos específicos...............................................24
Procedimentos pré-configurados............................................... 27
Procurar......................................................................................17

F
Fabricante.................................................................................... 5
Fechar o software.......................................................................42
Filtrar aplicativos........................................................................ 27
Fluxos de trabalho.................................................................27,30
Fontes........................................................................................ 38
Fontes de vídeo..........................................................................38

Reiniciar o software....................................................................42
Remover paciente...................................................................... 23

G

S

Gravação....................................................................................50
Gravação de vídeo..................................................................... 50
Guias.......................................................................................... 13

Sair do software......................................................................... 42
Salvar como plano......................................................................35
Salvar manualmente.................................................................. 35
Seleção de paciente...................................................................15
Seleção de plano........................................................................24
Selecionar estudos.....................................................................24
Selecionar plano de paciente..................................................... 24

I
Ícones
Indicador de locais..................................................................17
iHelp........................................................................................... 37

R

Manual do Usuário do Software Rev. 1.0 Content Manager 2.4, Patient Selection 4.3

67

ÍNDICE REMISSIVO

Símbolos...................................................................................... 8
Software
Brainlab.................................................................................. 10
Outros fabricantes.................................................................. 12
Software compatível...................................................................10
Suporte.........................................................................................5
Suporte da Brainlab......................................................................5
Sustentabilidade...........................................................................7
Switch workflow..........................................................................42

T
Tela principal.............................................................................. 33
Transmissão de mídia................................................................ 49
Transmissão de vídeo........................................................... 49,52
Treinamento............................................................................... 13

V
Versão padrão............................................................................ 28
View orientation..........................................................................36

W
WEEE...........................................................................................7

68

Manual do Usuário do Software Rev. 1.0 Content Manager 2.4, Patient Selection 4.3

brainlab.com

Art. Nº: L60917-36BP

*L60917-36BP*

