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CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA CRANIAL

INICIAR A NAVEGAÇÃO DE CRÂNIO
• Selecione um paciente.
• Carregue os dados do paciente.
• Realize a fusão de múltiplas sequências de dados usando 

o Image Fusion.
• Selecione Cranial Navigation (Navegação de Crânio).

Para obter informações adicionais, consulte os Manuais do 
Usuário do Software do Content Manager/Patient Selection e 
Image Fusion.

PREPARAR A ESTRELA DE REFERÊNCIA
• Monte as esferas marcadoras descartáveis a na Estrela 

de Referência Padrão para Crânio s.
• Monte a Estrela de Referência Padrão para Crânio s 

no adaptador para suporte de cabeça (p. ex., Braço de 
Referência Vario d).

MONTAR A ESTRELA DE REFERÊNCIA
• Prenda a cabeça do paciente no suporte de cabeça a.
• Monte o adaptador para suporte de cabeça no suporte de 

cabeça s. 
• Coloque a estrela de referência a uma distância de até 

45 cm (17,5 pol.) em relação à região de interesse. Além 
disso, deixe espaço adequado para a cirurgia.

OBSERVAÇÃO: não mova a estrela de referência durante 
a cirurgia, pois isso pode resultar em imprecisão no 
rastreamento e causar ferimentos ao paciente. 

POSICIONAR O SISTEMA DE RASTREAMENTO
• Coloque a câmera a uma distância de 1,2 a 1,8 m (de 4 a 

6 pés) em relação à cabeça do paciente, em uma posição 
que seja adequada para todo o procedimento. 

• Verifique as visualizações da câmera, para assegurar que 
a estrela de referência e a região de interesse estejam no 
campo de visão da câmera.

OBSERVAÇÃO: evite grandes movimentos da câmera.

Versões de Software: Cranial 3.x
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REGISTRO PADRÃO

MARCADORES TOROIDAIS PARA REGISTRO
• Antes de iniciar a aquisição, fixe Marcadores Toroidais 

para Registro a em áreas amplamente distribuídas de 
pele firme, que não sofrerá deslocamento (p.ex., testa, 
atrás das orelhas), bem como em torno da região de 
interesse.

• Trace uma linha em torno de cada marcador, para monitorar 
possíveis deslocamentos.

INICIAR O REGISTRO PADRÃO
• Selecione Standard (Padrão) na janela de diálogo de 

seleção de registro.

• Inicie o Softouch:
- Pressione brevemente a chave de standby a. 
- Assegure que as três esferas marcadoras e o LED 

infravermelho s sejam visíveis pela câmera.

PLANEJAR MARCADORES TOROIDAIS PARA 
REGISTRO
• Selecione a aba Donut (Toroide) a.
• Selecione um ponto na imagem 3D para abrir uma 

visualização completa. Se necessário, pressione as setas 
s para acessar o marcador de registro desejado.

• Selecione o centro do marcador de registro para colocar 
o ponto de registro d.

• Se necessário, realinhe as cruzes no centro do toroide 
e selecione Reposition (Reposição).

JANELA DE DIÁLOGO DE REGISTRO
O software solicita que você registre o número indicado de 
marcadores de registro planejados.
• Coloque a ponta do Softouch suavemente no centro de 

cada marcador de registro.
Quando um marcador de registro é registrado, a esfera a é 
destacada.

Versões de Software: Cranial 3.x
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VERIFICAÇÃO DO REGISTRO
• Verifique o registro com o Softouch em várias áreas 

amplamente distribuídas (p. ex., os dois lados da face, 
a ponta do nariz, os dentes superiores, etc.) e em áreas 
próximas à região de interesse. 

• Não realize a verificação em marcadores de registro.
• Se a precisão for satisfatória, selecione Accept (Aceitar).
• Se a precisão não for satisfatória, selecione Try Again 

(Tente novamente).
OBSERVAÇÃO: você deve realizar a etapa Registration 
Verification (Verificação de Registro), para assegurar 
a máxima precisão cirúrgica e a segurança do paciente.
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CORRESPONDÊNCIA DE SUPERFÍCIE 

INICIAR O REGISTRO POR CORRESPONDÊNCIA DE 
SUPERFÍCIE
Selecione Surface Matching (Correspondência de superfície) 
na janela de diálogo de seleção de registro.

• Ative o Z-touch:
- Pressione o botão de ativação a. Quando o laser visível 

aparecer, aguarde um segundo pela ativação do laser.
- Assegure que o LED de controle s esteja descoberto 

e que o ponto de laser seja visível pela câmera.

REGISTRO GUIADO (OPCIONAL)
• Pressione Guide (Guia) na janela de diálogo de registro de 

paciente. 
• Adquira as referências indicadas, colocando a ponta do 

Softouch suavemente sobre a pele. 

OBSERVAÇÃO: o Z-touch não pode ser utilizado para 
registro guiado.

ADQUIRIR PONTOS
• Usando a área verde como orientação, adquira pontos em 

superfícies e estruturas ósseas distintas nos dois lados da 
cabeça do paciente.
- Softouch: Para adquirir um ponto, coloque a ponta 

suavemente sobre a pele. Tenha cuidado para não 
deslocar a pele.

- Z-touch: Mova o laser lentamente sobre a face do 
paciente. 

OBSERVAÇÃO: evite áreas arredondadas (p. ex., a parte 
superior da cabeça) ou áreas onde a pele tenha se 
deslocado (p. ex., sobrancelhas).

VERIFICAÇÃO DO REGISTRO
• Verifique o registro com o Softouch em várias áreas 

amplamente distribuídas (p. ex., os dois lados da face, 
a ponta do nariz, os dentes superiores, etc.) e em áreas 
próximas à região de interesse. 

• Se a precisão for satisfatória, selecione Accept (Aceitar).
• Se a precisão não for satisfatória, selecione Improve 

(Aprimorar) ou Cancel (Cancelar).

OBSERVAÇÃO: você deve realizar a etapa Registration 
Verification (Verificação de Registro), para assegurar 
a máxima precisão cirúrgica e a segurança do paciente.

Versões de Software: Cranial 3.x
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PREPARAÇÃO PARA A NAVEGAÇÃO

COBRIR O PACIENTE
Após o registro bem-sucedido:
• Remova cuidadosamente a Estrela de Referência Padrão 

para Crânio não estéril.
• Coloque as capas estéreis sobre o paciente. 

FIXAR A ESTRELA DE REFERÊNCIA ESTÉRIL
• Faça um furo na capa e introduza a Estrela de Referência 

Padrão para Crânio a estéril.
• Aperte o parafuso por baixo da capa com a mão s não 

estéril.

OBSERVAÇÃO: ao fixar a estrela de referência, não 
mova o adaptador para suporte de cabeça. Isto pode 
resultar em imprecisão no rastreamento e causar 
ferimentos graves ao paciente.

COBRIR A ESTRELA DE REFERÊNCIA ESTÉRIL
• Coloque e/ou prenda a capa estéril em volta do tubo 

conector a da Estrela de Referência Padrão para 
Crânio.

Versões de Software: Cranial 3.x
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FUNÇÕES/VISUALIZAÇÕES DE NAVEGAÇÃO

RECURSOS DE NAVEGAÇÃO DA BARRA DE 
FERRAMENTAS
• Data (Dados): Escolher funções de dados de paciente.
• Tooltip (Ponta da ferramenta): Estender ou contrair uma 

ponta virtualmente.
• Acquire (Adquirir): Definir um ponto digitalizado na cabeça 

do paciente ou criar uma trajetória.
• Freeze (Congelar): Bloquear o monitor navegado para:

- Rolar pelas imagens. 
- Recentralizar dados de imagens. 

• Zoom: Alterar a ampliação da imagem. Um clique longo 
ativa a função Smart Autozoom (Autozoom Inteligente).

• Display (Monitor): Alternar e configurar visualizações.

DADOS 
Selecione Data (Dados) na barra de ferramentas para escolher 
um destes itens:

• Image Sets (Séries de imagens): Ajustar o janelamento e 
o alinhamento ou alterar a série de imagens.

• Objects, Overlays (Objetos, Sobreposições): Exibir objetos.
• Trajectories (Trajetórias): Gerenciar e criar trajetórias.
• Points (Pontos): Gerenciar pontos.
• Image Fusions (Fusões de Imagens): Fusionar duas imagens.
• Load Data (Carregar dados): Carregar dados adicionais 

do paciente.

TRAJETÓRIAS
• Selecione Trajectories (Trajetórias) na janela de diálogo 

Data (Dados) para ver uma lista das trajetórias existentes.

• Para ajustar uma trajetória existente, selecione a imagem 
correspondente a.

• Para selecionar a trajetória que deseja navegar, destaque-a 
na coluna Active (Ativo) s.

CRIAR NOVA TRAJETÓRIA
• Selecione Create new trajectory (Criar nova trajetória) 

(veja acima).
• Para definir o ponto de entrada:

- Ajuste a cruz e selecione Set Entry (Definir entrada) ou
- Selecione Navigate Entry (Navegar entrada) e pivote 

a ponta do instrumento no paciente.
• Para definir o ponto-alvo:

- Ajuste a cruz e selecione Set Target (Definir alvo).
• Selecione Review (Revisar) a para verificar se as imagens 

ao longo da trajetória possuem estruturas críticas.

Versões de Software: Cranial 3.x
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CRIAR UMA TRAJETÓRIA COM A EXTENSÃO DA 
PONTA DO INSTRUMENTO
• Selecione Tooltip (Ponta da ferramenta) na barra de 

ferramentas.

• Use os botões ⊖ / ⊕  para estender ou contrair 
virtualmente a ponta de um instrumento navegado. 
- A cruz vermelha representa a extensão virtual da ponta.
- A cruz verde representa a ponta real do instrumento.

• Selecione Acquire (Adquirir) para criar uma nova trajetória.

CONFIGURAR AS TELAS PRINCIPAIS
• Selecione Display (Monitor) na barra de ferramentas para 

configurar telas.

• Na aba Layouts a, selecione uma configuração de tela.
• Na aba View Orientation (Orientação) s, defina a 

orientação que corresponda à perspectiva do cirurgião.
• Selecione Add (Adicionar) para criar um layout 

personalizado.

CONFIGURAR VISUALIZAÇÕES INDIVIDUAIS 
Selecione o ícone de olho no canto esquerdo de qualquer 
visualização de navegação. Na janela de diálogo exibida, escolha 
uma destas exibições:

a 2-D Views (Visualizações 2-D): Definir uma orientação 2D 
(p.ex., Axial).
s 3-D Views (Visualizações 3-D): Definir uma orientação 3D.
d Other Views (Outras visualizações): Definir outras visualizações 
(p. ex., microscópio).
f View Configuration (Configuração): Definir a visibilidade e 
a visualização de objetos.

REALIZAR UMA CRANIOTOMIA VIRTUAL
• Selecione Craniotomy Planning (Planejamento de 

craniotomia) na aba 3-D Views (Visualizações 3-D).

• Selecione o ícone de faca.
• Contorne a craniotomia com o Softouch para realizar 

cortes virtuais nas silhuetas de osso e de pele.
• Desselecione o ícone de faca.
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CALIBRAÇÃO DO INSTRUMENTO

PREPARAÇÃO DO INSTRUMENTO
• Acople as esferas marcadoras com firmeza à Estrela 

Adaptadora de Instrumental a e à Matriz de 
Calibração de Instrumental 4.0 (ICM4) s.

• Acople a Estrela Adaptadora de Instrumental a com 
firmeza no instrumento. Para melhor precisão, oriente 
o braço mais longo da estrela ao longo do eixo do 
instrumento.

• Segure a ICM4 e o instrumento selecionado juntos no 
campo de visão da câmera para iniciar a janela de diálogo 
de calibração. Ambos devem estar visíveis para a câmera 
durante a calibração.

CALIBRAÇÃO DO PONTO DE PIVOTAMENTO
• Coloque a ponta do instrumento em um ponto de 

pivotamento e gire suavemente. 
• Siga as instruções na tela para realizar a verificação.

CALIBRAÇÃO DE ORIFÍCIOS
• Selecione Holes (Orifícios) na janela de diálogo de 

calibração de instrumentos.

• Selecione o orifício correspondente ao diâmetro do 
instrumento.

• Coloque o instrumento completamente dentro do orifício e 
segure firme até a conclusão da calibração.

• Siga as instruções na tela para realizar a verificação.

CALIBRAÇÃO DO ENTALHE
• Selecione Notch (Entalhe) na janela de diálogo de 

calibração de instrumentos.

• Coloque a ponta do instrumento em um ponto de 
pivotamento e gire suavemente. 

• Deslize o instrumento para dentro do entalhe e segure 
firme até a conclusão da calibração. 

• Siga as instruções na tela para realizar a verificação.

Versões de Software: Cranial 3.x
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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. 

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.

Página 12-12

*L60917-09BP*Revisão do Documento: 1.0

Artigo Número: L60917-09BP


