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Hardware: Kick EM, Curve EM
Versão de software: Cranial EM 1.1

VISÃO GERAL DA CONFIGURAÇÃO

CONEXÕES DO KICK EM

a Conecte a fonte de alimentação EM a uma tomada elétrica.

s Conecte o Pedestal de Monitor para Kick a uma tomada 
elétrica.

d Conecte a Estação Base EM à fonte de alimentação EM e ao 
Pedestal de Monitor para Kick.

f Conecte o Gerador de Campo EM à Estação Base EM.

OBSERVAÇÃO: somente use os cabos de alimentação 
principal com o aterramento de proteção fornecido com o 
sistema.

CONEXÕES DO CURVE 
a Conecte o Pedestal de Monitor para Curve a uma tomada 
elétrica.

s Conecte a fonte de alimentação da Estação Base EM ao 
soquete da câmera.

d Conecte a Estação Base EM à porta USB da Unidade 
Complementar de Rastreamento EM localizada no Pedestal 
de Monitor para Curve. 

f Conecte o Gerador de Campo EM à Estação Base EM.

OBSERVAÇÃO: somente use os cabos de alimentação 
principal com o aterramento de proteção fornecido com o 
sistema.

a
COMPONENTES EM

a Gerador de Campo EM

s Braço de Posicionamento do Gerador de Campo EM

d Estação Base EM (caixa de interface) 

f Fonte de alimentação EM 

g Pedestal de Monitor para Kick/Curve

OBSERVAÇÃO: antes de conectar os cabos, assegure que 
a fonte de alimentação EM esteja desligada.
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PORTAS DE CONEXÃO DA ESTAÇÃO BASE EM

a Porta de alimentação EM 

s Porta do Gerador de Campo EM 

d Porta do Pedestal de Monitor para Kick/Curve 

f Porta de instrumentos EM
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PAINEL DE CONEXÕES DO CURVE

a Interruptor da fonte de alimentação principal 

s Porta USB da Unidade Complementar de Rastreamento EM

d Porta (câmera) da fonte de alimentação da Estação Base EM
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CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA

MONTE O BRAÇO DE POSICIONAMENTO DO GERADOR 
DE CAMPO EM

• Fixe o braço de posicionamento do Gerador de Campo EM 
ao trilho da mesa cirúrgica. 

OBSERVAÇÃO: para alcançar a precisão ideal, posicione o 
Gerador de Campo EM de 10 a 35 cm de distância da 
cabeça do paciente e fora da área de atuação do cirurgião.

MONTE A ESTAÇÃO BASE EM (APENAS PARA KICK EM)

• Monte a Estação Base EM:
- No trilho da mesa cirúrgica a ou
- No Suporte do Kick EM s.

MONTE O GERADOR DE CAMPO EM

• Fixe o braço de posicionamento ao trilho da mesa cirúrgica.
• Puxe a alavanca de travamento para frente a e monte o 

Gerador de Campo EM no braço de posicionamento.
• Empurre a alavanca de travamento a para dentro, para travar 

o dispositivo.
• Assegure que a tira amarela s esteja voltada para a cabeça 

do paciente.

OBSERVAÇÃO: objetos metálicos e equipamentos podem 
causar interferência no campo eletromagnético (consulte a 
seção de resolução de problemas). 

INICIE O SOFTWARE

• Selecione o paciente.
• Selecione a opção EM Navigation no fluxo de trabalho Cranial.
• Selecione os dados do paciente.
• Selecione Setup Navigation.
• Siga as etapas contidas em Setup Navigation.

Hardware: Kick EM, Curve EM
Versão de software: Cranial EM 1.1
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SELECIONE A FIXAÇÃO DA REFERÊNCIA

• Para obter informações adicionais sobre a fixação da 
Referência EM de Paciente a no paciente, selecione o vídeo 
Fixação da Referência.

OBSERVAÇÃO: em procedimentos que exigem alto nível 
de precisão, o uso da Base de Referência EM para Crânio 
é fortemente recomendado, para evitar o deslocamento da 
referência do paciente durante a colocação da capa estéril 
ou durante o procedimento.

MONTE A REFERÊNCIA EM DE PACIENTE

• Limpe, seque e remova os pelos de uma área em que não 
seja provável ocorrer deslocamento de pele. 

• Fixe a Referência EM de Paciente na pele a ou encaixe-a 
na Base da Referência EM para Crânio s.

• Faça um laço com o cabo e prenda-o na cabeça com fita 
adesiva para aliviar a tensão do cabo.

• Conecte a Referência EM de Paciente a uma porta de 
instrumento.

OBSERVAÇÃO: se ocorrer movimento da Referência EM 
de Paciente após o registro, o paciente deverá ser 
registrado novamente. 

PACIENTES PEDIÁTRICOS

• Posicione bebês e crianças pequenas na cabeceira da mesa, 
para evitar interferência eletromagnética.

OBSERVAÇÃO: o metal sob o centro da mesa causa 
interferência eletromagnética. 

POSICIONE O PACIENTE NO CAMPO 
ELETROMAGNÉTICO

• Ajuste o Gerador de Campo EM e o paciente até posicionar a 
referência do paciente no volume ideal para rastreamento a. 

• Selecione Next para continuar.

As cores indicam a posição da cabeça do paciente:

- Verde: posição boa
- Amarelo: posição aceitável
- Vermelho: melhore a posição

OBSERVAÇÃO: não utilize a menos de 20 cm de um 
marca-passo instalado.a

a s

a



...............................................................................................................................................................................................................................................

Observação: este documento não substitui os manuais de usuário.Página 5 de 10

REGISTRO E NAVEGAÇÃO
Hardware: Kick EM, Curve EM
Versão de software: Cranial EM 1.1

REGISTRO POR REFERÊNCIA 

• Selecione Landmark no menu suspenso da tela de registro.
• Defina 4 pontos ou mais no modelo 3D para ativar o botão 

Registration. Os pontos serão adicionados à lista na barra 
lateral.

• Selecione Registration para iniciar.
• Registre pelo menos quatro pontos.
• Selecione Verification.

VERIFICAÇÃO DO REGISTRO

• Para verificar o registro, segure o Ponteiro EM em várias 
referências anatômicas amplamente distribuídas (p.ex., os dois 
lados da face, o topo da cabeça, a ponta do nariz, a arcada 
superior, etc.).

• Se a verificação for satisfatória, pressione Yes.
• Se a verificação NÃO for satisfatória, pressione No e escolha: 

- More Points: para adquirir outros pontos ou alterar a 
seleção de pontos.

- Start Over: para reiniciar o registro.
- Landmark/Surface Matching: para alterar o método de 

registro.

REGISTRO POR CORRESPONDÊNCIA DE SUPERFÍCIE

A região verde indica a área de registro.

• Segure o Ponteiro EM suavemente contra a pele, em um 
ângulo aproximado de 45° e mantenha o botão de controle 
pressionado. 

• Continue arrastando a extremidade do Ponteiro EM pela 
superfície da pele, até que a barra de progresso a esteja 
completa. Procure não deslocar nem pressionar a superfície 
da pele.

• Se necessário, reinicie o registro, pressionando Start Over. 

OBSERVAÇÃO: não adquira pontos no ar. Para pausar a 
aquisição de pontos, solte o botão de controle (pressione 
novamente para prosseguir).

ATIVAÇÃO DA CORRESPONDÊNCIA DE SUPERFÍCIE

Você deve adquirir 3 entre 4 pontos predefinidos em uma ordem 
especificada.

• Adquira um ponto, tocando suavemente a pele do paciente 
com a extremidade do Ponteiro EM e pressionando o botão 
de controle a.

• Se não for possível ter acesso a um ponto no paciente, 
pressione Skip Point. Use o ínion como ponto substituto.

OBSERVAÇÃO: você pode usar o Ponteiro EM ou o 
Ponteiro EM para Registro para efetuar o registro.
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VISUALIZAÇÕES DE NAVEGAÇÃO

• A tela de navegação exibe as informações anatômicas do 
paciente:
- Em um modelo 3D se o instrumento navegado estiver fora 

da cabeça. 
- Na visualização Probe’s Eye se o instrumento navegado 

estiver dentro da cabeça.
• A tela de navegação exibe sinais de vídeo para instrumentos 

ópticos, como um endoscópio.

ALTERE A SEQUÊNCIA DE IMAGENS E O LAYOUT

• Selecione o ícone Data para visualizar sequências de 
imagens, objetos, trajetórias, feixes de fibras e layouts.

a Selected Data: altera a sequência de imagens ou torna um 
objeto ou trajetória visível/invisível.

s Layouts: altera o layout.

ZOOM AUTOMÁTICO E ZOOM NA NAVEGAÇÃO

Inicialmente o recurso Auto-Zoom é desativado.

• Para ativar este recurso, deslize o botão Auto-Zoom para a 
direita.
- Segure o instrumento navegado firmemente na mesma 

posição. 
- O fator de zoom permanecerá enquanto o instrumento for 

navegado lentamente.
• Deslize o controle de Zoom para a esquerda/direita para 

reduzir/ampliar a imagem.

FUNÇÕES DE TRAJETÓRIA
• Selecione Trajectory Planning com um clique longo.
• Posicione o ponteiro e pressione o botão para adquirir o 

percurso da trajetória.
• Encurte a trajetória:

- Selecione Shorter e clique o botão do ponteiro para reduzir 
o comprimento da trajetória.

- Selecione Accept (ou use um clique longo) para definir o 
comprimento.

- Selecione Discard para reiniciar a tarefa.
• Navegue uma trajetória:

- Segure a extremidade do instrumento navegado perto do 
ponto de entrada.

- Alinhe o instrumento à trajetória a.a
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INSTRUMENTOS ESTÉREIS
Hardware: Kick EM, Curve EM
Versão de software: Cranial EM 1.1

ACOPLAMENTO

Para montar instrumentos ou aspiradores estéreis compatíveis 
com EM, use a Referência EM de Instrumento.

• Coloque a Referência EM de Instrumento a com firmeza na 
interface StarLink s, de forma que os dentes encaixem.

• Aperte firmemente o parafuso de fixação.

INDICADORES DE STATUS DE INSTRUMENTOS

a O instrumento está dentro do volume de rastreamento e a 
precisão do rastreamento é satisfatória.

s O instrumento está dentro do volume de rastreamento, mas a 
precisão do rastreamento é reduzida.

d O instrumento está dentro do volume de rastreamento, mas a 
precisão do rastreamento é insatisfatória. O instrumento não 
será rastreado.

f O instrumento está fora do volume de rastreamento ou não 
está acoplado à Estação Base EM.

ESTERILIZAÇÃO E CONTADOR DE USO

• Esterilize os instrumentos após cada uso e substitua depois 
de usar 20 vezes. 

• Corte manualmente a etiqueta contadora de esterilização 
depois de cada esterilização, até completar 20 usos.

• O contador do software controla o uso automaticamente. Uma 
mensagem de aviso será exibida quanto um instrumento tiver 
sido usado por 16 vezes ou mais.

PONTEIRO EM ESTÉRIL

O produto Cranial EM inclui um Ponteiro EM esterilizável.

a Ponto de calibração

s Botão de controle

d Bobinas do sensor EM

f Plugue de conexão
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GUIA DE CATETER EM DESCARTÁVEL

A Guia de Cateter EM Descartável pré-calibrada foi 
desenvolvida para colocação de derivações ou cateteres 
ventriculares.

ATIVAÇÃO DA CALIBRAÇÃO

Há duas maneiras de abrir a janela de diálogo de calibração: 

• No modo de navegação, conecte uma referência de 
instrumento. 

• Antes do início do registro, conecte a referência de 
instrumento e coloque o instrumento dentro do volume de 
rastreamento. 

Nos dois casos, o sistema abre a janela de diálogo de 
calibração automaticamente.

CALIBRAÇÃO

• Posicione a extremidade do instrumento no ponto de 
calibração do ponteiro e pressione o botão de controle. 

• Segure o instrumento imóvel até que a barra de progresso 
seja preenchida.

• Gire lentamente o instrumento (cerca de 50°) até que a barra 
de progresso curva a seja preenchida.

• Segure a extremidade do instrumento imóvel por alguns 
segundos, até que a barra de progresso seja preenchida.

VERIFICAÇÃO DA CALIBRAÇÃO

Após a conclusão bem-sucedida da calibração, a distância até o 
ponto de verificação será mostrada. 

• Se o resultado da calibração for satisfatório, selecione Yes. 
A tela de navegação é exibida.

• Se o resultado da calibração não for satisfatório, selecione No. 
A calibração é reiniciada. 

Verifique o instrumento calibrado, usando referências 
anatômicas conhecidas.
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POSSÍVEIS FONTES DE INTERFERÊNCIA 
ELETROMAGNÉTICA 
• Dispositivos: a Estação Base EM e o Pedestal de Monitor 

para Kick devem estar a uma distância mínima de 60 cm em 
relação ao Gerador de Campo EM.

• Cabeamento: não enrole o cabo do Gerador de Campo EM 
em volta do Gerador de Campo EM durante o uso.

• Instrumentos: algumas versões antigas de garras e 
endoscópios StarLink, garras e microdebridadores Blakesley.

• Metais: cobre, alumínio, latão, materiais ferromagnéticos 
(p.ex., ferro), etc.

• Outras: equipamento de anestesia, torres de endoscopia, 
mesas de instrumentos a, mesa cirúrgica, lâmpadas 
cirúrgicas s, celulares, monitores, RM, piercings ou relógios.

VOLUME DE RASTREAMENTO

Se o volume de rastreamento for menor que o normal:

• Identifique a área de rastreamento desfavorável usando o 
Ponteiro EM (ambiente estéril) ou o Ponteiro EM para 
Registro ou a Referência EM de Paciente (ambiente não 
estéril). 

• Localize uma fonte de interferência local (veja a lista acima).
• Mova o equipamento para obter o volume máximo.
• Se a mesa cirúrgica estiver causando interferência, coloque 

uma almofada de espuma entre a mesa e o paciente.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Hardware: Kick EM, Curve EM
Versão de software: Cranial EM 1.1

POSSÍVEIS FONTES DE ERRO DE REGISTRO

• Áreas de pele solta ou áreas em que a anatomia pode ter sido 
alterada após a aquisição.

• Movimento muito rápido do Ponteiro EM.
• Regiões com camada espessa de tecido entre a pele e o osso.
• Os pontos não foram adquiridos em áreas amplamente 

distribuídas em ambos os lados da cabeça.
• As sequências de dados não foram adquiridas de acordo com 

o protocolo de aquisição da Brainlab.

FALHA NA CALIBRAÇÃO DE INSTRUMENTOS

OBSERVAÇÃO: o acoplamento de um novo instrumento à 
mesma referência de instrumento exige uma nova calibração.

Certifique-se de que:

• A extremidade do instrumento permaneça no ângulo correto 
(90°) em relação ao ponto de calibração.

• O parafuso do instrumento esteja firmemente apertado. 
• A distância entre a referência do instrumento e a extremidade 

do instrumento seja inferior a 20 cm.
• Apenas os instrumentos a serem calibrados, o Ponteiro EM e 

a Referência EM de Paciente estejam no volume de 
rastreamento.

s
a



 Brainlab AG
 Olof-Palme-Str. 9
 81829 Munich
 Alemanha

Europa, África, Ásia e Austrália: +49 89 991568 1044
Estados Unidos e Canadá: +1 800 597 5911
Japão: +81 3 3769 6900
América Latina: 0800 892 1217
França: +33-800-67-60-30

E-mail: support@brainlab.com

DIREITOS AUTORAIS:

Este manual contém informações proprietárias, 
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.
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