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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, Amé-
rica 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

support@brainlab.com

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 811

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

Expectativa de vida útil

Exceto quando especificado de forma diferente, a Brainlab oferece cinco anos de vida útil para
instrumentos. Durante esse período, oferecemos peças de reposição e suporte de campo.

Sugestões

Embora tenha sido cuidadosamente revisado, este manual do usuário pode conter erros. Se tiver
sugestões de melhoria, entre em contato conosco pelo endereço user.guides@brainlab.com.

Fabricante

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

INFORMAÇÕES GERAIS
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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.
• iHelp® é marca registrada da Brainlab AG.
• Softouch® é marca registrada da Brainlab AG.
• StarLink® é marca registrada da Brainlab AG.
• VarioGuide® é marca registrada da Brainlab AG.
• Z-touch® é marca registrada da Brainlab AG.

Marcas comerciais de outros fabricantes

Doro® é marca registrada da pro med instruments GmbH.
MAYFIELD® é marca registrada da Integra Lifesciences Holding Corp.
MultiVision™ é marca comercial da Carl Zeiss Meditec AG.
OPMI®, Pentero® e PENTERO® são marcas registradas da Carl Zeiss Meditec AG.

Informações sobre patentes

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

Etiqueta CE

A etiqueta CE indica que o produto Brainlab está em conformidade com os re-
quisitos essenciais da Diretiva 93/42/EEC do Conselho Europeu, a Diretiva pa-
ra Dispositivos Médicos (“MDD”).
De acordo com as regras estabelecidas pela MDD, a classificação do produto
Brainlab está definida no Manual do Usuário do Software correspondente.
OBSERVAÇÃO: a validade da marca CE somente pode ser confirmada para
produtos fabricados pela Brainlab. 

Instruções de descarte

Quando um dispositivo médico atingir o fim de sua vida útil, limpe o dispositivo, removendo todo o
material biológico, e descarte-o com segurança, de acordo com as leis e regulamentações
aplicáveis.

Equipamentos elétricos e eletrônicos somente podem ser descartados de acordo com
as normas legais. Para obter informações relacionadas à diretiva WEEE (Waste Elec-
trical and Electronic Equipment - Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos)
ou substâncias relacionadas que possam estar presentes no equipamentos médico,
visite o site:
www.brainlab.com/sustainability

Informações legais
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Relatar incidentes relacionados a este produto

Você tem a responsabilidade de relatar todos os incidentes graves que venham a ocorrer com
este produto à Brainlab e, se estiver na Europa, à autoridade médica nacional competente
responsável por dispositivos médicos.

Vendas nos Estados Unidos

A legislação federal norte-americana restringe a venda deste dispositivo a médicos ou a
pedido deles.

INFORMAÇÕES GERAIS
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1.3 Símbolos

Sinais de aviso

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 graves associadas à utilização incorreta do equipamento.

Sinais de cuidado

Sinais de cuidado são indicados por um símbolo circular de cuidado. Contêm importantes
informações relacionadas a possíveis problemas de funcionamento do dispositivo, falhas
no dispositivo, danos ao dispositivo ou danos à propriedade.

Observações

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

Símbolos de componentes de hardware

Os símbolos indicados a seguir podem ser encontrados no sistema.

Símbolo Explicação

Peça aplicada tipo B
OBSERVAÇÃO: peças aplicadas que normalmente não são condutivas e que po-
dem ser imediatamente removidas do paciente. 

Peça aplicada tipo BF
OBSERVAÇÃO: peças aplicadas que apresentam contato condutivo com o paciente
ou que apresentam contato de médio ou longo prazo com o paciente. 

Cuidado
OBSERVAÇÃO: o usuário deve consultar as instruções de uso relacionadas a infor-
mações de advertência importantes, tais como avisos e precauções que não po-
dem, por uma variedade de motivos, estar presentes no próprio dispositivo médico. 

Equipotencialidade
OBSERVAÇÃO: identifica os terminais que, quando conectados entre si, equiparam
o potencial das várias peças de um equipamento ou de um sistema, não necessa-
riamente sendo o potencial de aterramento. 

Não reutilize
OBSERVAÇÃO: indica um dispositivo médico que é destinado a um único uso ou
para uso em um único paciente durante um único procedimento. 

Não estéril
OBSERVAÇÃO: indica um dispositivo médico que não foi submetido a um processo
de esterilização. 

Símbolos
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Símbolo Explicação

Não reesterilize
OBSERVAÇÃO: indica um dispositivo médico que não deve ser reesterilizado. 

Esterilizado com óxido de etileno

Esterilizado usando radiação

Não use se a embalagem estiver danificada

Mantenha afastado da luz solar

Mantenha seco

Limite de temperatura
OBSERVAÇÃO: indica os limites de temperatura a que o dispositivo médico pode
ser exposto com segurança. 

Limite de umidade
OBSERVAÇÃO: indica o intervalo de umidade a que o dispositivo médico pode ser
exposto com segurança. 

Limite de pressão atmosférica
OBSERVAÇÃO: indica o intervalo de pressão atmosférica a que o dispositivo médi-
co pode ser exposto com segurança. 

Quantidade de itens inclusos

Código de lote do fabricante

Número de série do fabricante

Número de referência (artigo)
OBSERVAÇÃO: indica o número de produto da Brainlab. 

Data de validade
OBSERVAÇÃO: a data é expressa de acordo com a ISO 8601, no formato AAAA-
MM-DD. 

Data de fabricação
OBSERVAÇÃO: a data é expressa de acordo com a ISO 8601, no formato AAAA-
MM-DD. 

Fabricante

Representante autorizado na Comunidade Europeia

INFORMAÇÕES GERAIS
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Símbolo Explicação

IPXY

Classificação de proteção contra ingresso
• Proteção contra ingresso de sólidos externos (números 0 a 6 ou letra X).
• Proteção contra ingresso de líquidos externos (números 0 a 9 ou letra X).

OBSERVAÇÃO: a letra X é listada quando não é possível coletar dados suficientes
para atribuição de um nível de proteção. 

OBSERVAÇÃO: consulte a norma IEC 60529 para obter detalhes adicionais sobre
códigos numéricos. 

Consulte as instruções de uso

A legislação federal norte-americana restringe a venda deste dispositivo a médicos
ou a pedido deles

Condicional para RM
OBSERVAÇÃO: não apresenta nenhum perigo conhecido em um ambiente de RM
específico. 

Não seguro para RM
OBSERVAÇÃO: apresenta perigos em todos os ambientes de RM. 

Seguro para RM
OBSERVAÇÃO: não apresenta nenhum perigo conhecido em qualquer ambiente de
RM. 

Interruptor para colocar o dispositivo no modo Em Espera

Interruptor para ligar e desligar o dispositivo

Conteúdo ou presença de látex de borracha natural
OBSERVAÇÃO: a presença de borracha natural ou de látex seco de borracha natu-
ral na forma de material de construção do dispositivo médico ou na embalagem de
um dispositivo médico. 

Não pirogênico

Indica que o equipamento é adequado apenas para corrente contínua

Não é permitido sentar-se

Mantenha as mãos longe (perigo de esmagamento)

Símbolos
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Símbolo Explicação

Contém um transmissor de RF para operação

Equipamento da Classe II

Identificação exclusiva do dispositivo

Consulte o manual ou o folheto de instruções

INFORMAÇÕES GERAIS
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1.4 Uso do sistema

Indicação de uso

Este Manual do Usuário de Instrumental é indicado para uso em conjunto com produtos de
software de registro de crânio, navegação e otorrinolaringologia da Brainlab e contém
informações sobre a montagem e o uso seguro dos instrumentos necessários para cirurgias.

Cuidados ao manusear o hardware

Os componentes do sistema e o instrumental acessório são compostos por peças
mecânicas de precisão. Manuseie-os com cuidado.

Uso do sistema
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1.5 Treinamento e documentação

Treinamento Brainlab

Antes de usar o sistema, todos os usuários devem participar de um programa de treinamento
obrigatório conduzido por um representante autorizado da Brainlab, com o objetivo de garantir o
uso seguro e apropriado do produto.

Leitura dos manuais de usuário

Este manual descreve software médico ou dispositivos médicos de grande complexidade, que
devem ser usados com cautela.
Portanto, é muito importante que todos os usuários do sistema, de instrumentos e do software:
• leiam atentamente este manual antes de manusear o equipamento
• tenham acesso permanente a este manual

Manuais do Usuário disponíveis

OBSERVAÇÃO: os manuais de usuário disponíveis variam em função do produto Brainlab. Se
tiver perguntas relativas aos manuais de usuário recebidos, entre em contato com o suporte da
Brainlab. 

Manual do Usuário Índice

Manual do Usuário do Soft-
ware

• Visão geral do planejamento do tratamento e da navegação gui-
ada por imagens

• Descrição da configuração do sistema na sala cirúrgica
• Instruções detalhadas sobre o software

Manual do Usuário de Hard-
ware

Informações detalhadas sobre hardware de radioterapia e cirurgia,
que são instrumentos de grande complexidade

Manual do Usuário de Ins-
trumental Instruções detalhadas sobre o manuseio de instrumentos

Manual de Limpeza, Desin-
fecção e Esterilização

Detalhes sobre limpeza, desinfecção e esterilização de instrumen-
tos

Manual do Usuário do Sis-
tema Informações detalhadas sobre a configuração do sistema

Manual do Usuário Técnico Informações técnicas detalhadas sobre o sistema, incluindo espe-
cificações e adesão a normas

Manual do Usuário do Sis-
tema e do Usuário Técnico

Combina o conteúdo do Manual do Usuário do Sistema e do Ma-
nual do Usuário Técnico

INFORMAÇÕES GERAIS
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2 VISÃO GERAL DA
INSTRUMENTAÇÃO

2.1 Visão geral dos instrumentos

Informações adicionais

Instruções detalhadas sobre o uso de instrumentos com um software específico são fornecidas
no Manual do Usuário do Software correspondente.

Compatibilidade

Os instrumentos podem ser usados exclusivamente com sistemas ou outros instrumentos cuja
compatibilidade tenha sido especificada pela Brainlab. Entre em contato com a Brainlab se não
estiver seguro sobre a compatibilidade de instrumentos.

Manuseio correto

Antes do uso, sempre assegure que cada instrumento esteja corretamente montado e que todos
os componentes estejam fixados e/ou travados com firmeza, se necessário.
Durante o uso, verifique regularmente todos os componentes de instrumentos, para assegurar
que permaneçam acoplados com firmeza e que não tenham sido desalojados ou danificados.
Qualquer movimentação de instrumentos fixados durante ou após o registro do paciente resulta
em imprecisão na navegação, colocando em risco a segurança do paciente.

Aviso
Os instrumentos descritos neste manual de usuário são dispositivos médicos de alta
precisão e sensibilidade, que devem ser manuseados com extrema cautela. Se derrubar ou
danificar de alguma outra forma um instrumento, ou se um instrumento apresentar
corrosão ou algum tipo de defeito, entre imediatamente em contato com um provedor de
serviços da Brainlab para orientação sobre o procedimento a ser adotado. O uso contínuo
de um dispositivo danificado pode causar lesões graves ao paciente.

Aviso
Se suspeitar que uma estrela de referência tenha sido movida ou danificada após o
registro, pare imediatamente e verifique a estrela novamente. A alteração da posição de
uma estrela após o registro compromete todo o sistema de coordenadas de medição,
colocando em risco a segurança do paciente.

Aviso
Se suspeitar que uma calibração de instrumento esteja imprecisa, pare imediatamente e
verifique o instrumento novamente.

Aviso
Se utilizar esferas marcadoras em ou próximo de instrumentos que oscilam ou vibram,
verifique as esferas marcadoras em intervalos regulares, para assegurar que permaneçam
firmemente acopladas.

VISÃO GERAL DA INSTRUMENTAÇÃO
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OBSERVAÇÃO: assegure que as esferas marcadoras permaneçam visíveis para a câmera
durante o uso. 

Posicionamento da estrela

O sistema reconhece um instrumento pela disposição geométrica das esferas marcadoras em
sua estrela de rastreamento. Para que o sistema possa identificar um instrumento de forma
adequada, a câmera deve ter uma visão nítida e permanente das esferas marcadoras.
Para otimizar o reconhecimento da estrela, posicione-a na direção perpendicular ao plano que
passa pelos centros de todas as esferas marcadoras.

Prováveis complicações

O uso de alguns produtos Brainlab exige a realização de uma incisão adicional. Portanto, as
seguintes complicações podem ocorrer: infecção, dor local, sangramento, lesão de vasos
sanguíneos ou nervos, fratura óssea ou trombose.

Contaminação por Creutzfeldt-Jakob

Aviso
Não utilize instrumental da Brainlab em pacientes suspeitos de terem a doença de
Creutzfeldt-Jakob (CJD ou vCJD).

Segurança em Ressonância Magnética

A menos que indicado de outra forma, os instrumentos não são seguros para uso em ambientes
de RM.

Esterilização

Se um instrumento estéril ou qualquer de seus componentes for inadvertidamente removido do
campo estéril ou entrar em contato com um objeto não estéril durante a remoção da embalagem
ou uso clínico, ele deverá ser esterilizado novamente.
Não reesterilize nem reutilize instrumentos descartáveis, pois isso pode afetar a precisão da
navegação, colocando em risco a segurança do paciente. Esses instrumentos devem ser
descartados após o uso.

Aviso
A menos que indicado de outra forma, os instrumentos devem ser esterilizados antes do
uso. Veja informações detalhadas sobre procedimentos de reprocessamento, parâmetros e
detergentes de limpeza no Manual de Limpeza, Desinfecção e Esterilização.

Contato de instrumentos com tecido cerebral e fluido espinhal

Apenas os seguintes instrumentos podem ser usados para contato direto com tecido cerebral e
com fluido espinhal:
• Agulha de Biópsia Descartável 1,8 mm/235 mm (5 UN) (41779)
• Guia de Cateter Descartável (10 UN, Pré-calibradas) (55797)
• Ponteiro para Crânio/ORL com Extremidade Arredondada (53106, 41780-5)

Visão geral dos instrumentos
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2.1.1 Instrumentos disponíveis

Descartáveis e instrumentação geral

Ilustração Nome

Esferas marcadoras reflexivas descartáveis

Marcadores de registro descartáveis

Marcadores fiduciais multimodalidade

Guia de cateter descartável
OBSERVAÇÃO: este manual de usuário não contém
informações detalhadas sobre este item. Para obter in-
formações adicionais, consulte o folheto de instruções. 

Agulha de Biópsia Descartável 1,8 mm/235 mm
OBSERVAÇÃO: este manual de usuário não contém
informações detalhadas sobre este item. Para obter in-
formações adicionais, consulte o folheto de instruções. 

Caneta Sensível ao Toque Estéril e Descartável
OBSERVAÇÃO: este manual de usuário não contém
informações detalhadas sobre este item. Para obter in-
formações adicionais, consulte o folheto de instruções. 

Kit de Perfuração para VarioGuide
OBSERVAÇÃO: este manual de usuário não contém
informações detalhadas sobre este item. Para obter in-
formações adicionais, consulte o folheto de instruções. 

Aspiradores

Matriz de Calibração de Instrumental

VISÃO GERAL DA INSTRUMENTAÇÃO
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Ponteiros

Ilustração Nome

Ponteiro para Crânio/ORL com Extremidade Arre-
dondada

Pacote de Ponteiro de Múltiplas Extremidades

Ponteiro Softouch

Ponteiro a Laser Z-touch

Referências

Ilustração Nome

Estrela de Referência Padrão para Crânio (3 e 4
Marcadores)

Garra de Referência Universal

Braço de Referência Vario

Faixa de Cabeça de Referência e Unidade de Refe-
rência para Faixa de Cabeça

Pacote de Referência para Crânio

Instrumentos disponíveis
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Adaptadores de instrumental

Ilustração Nome

Pacote de Adaptadores de Instrumental

Garras de Adaptadores de Instrumental para Instru-
mentos Retangulares/Cilíndricos

Ultrassom

Ilustração Nome

Adaptadores de ultrassom

Fantoma de Registro de Ultrassom

Suportes de Instrumentos de Biópsia

Ilustração Nome

Sistema de Biópsia sem Arco

VarioGuide

VISÃO GERAL DA INSTRUMENTAÇÃO
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Adaptadores de microscópio

Ilustração Nome

Estrelas de Rastreamento e Conjuntos de Adapta-
dores para Microscópios

Instrumentos disponíveis
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3 INSTRUMENTAÇÃO
GERAL

3.1 Esferas Marcadoras Reflexivas Descartáveis

Informações gerais

Figura 1  

Produto Peças Nº de Artigo Fabricantes

Esferas Marcadoras Reflexivas Des-
cartáveis 90 (30 x 3) 41773 Brainlab e NDI

Esferas Marcadoras Reflexivas Descartáveis são acopladas a estrelas de referência e
instrumentos para permitir que o sistema detecte a posição do paciente e dos instrumentos no
campo cirúrgico.

Aviso
Os sistemas de navegação Brainlab somente podem ser utilizados com as esferas
marcadoras indicadas acima. A utilização de outras esferas marcadoras pode afetar a
precisão da navegação, colocando o paciente em risco.

Quando acoplar esferas marcadoras

Acople as esferas marcadoras aos instrumentos e às estrelas antes da calibração ou da
utilização em cirurgias.

Assegurando a esterilidade

As esferas marcadoras são fornecidas esterilizadas. Elas não podem ser reesterilizadas e devem
ser descartadas após o uso.

INSTRUMENTAÇÃO GERAL
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Aviso
Não reesterilize esferas marcadoras reflexivas descartáveis, pois isso reduz sua precisão,
colocando o paciente em risco. As esferas marcadoras reflexivas são de uso único.

Esferas Marcadoras Reflexivas Descartáveis

24 Manual do Usuário de Instrumental Rev. 2.3 Crânio/ORL Óptico



3.1.1 Usando esferas marcadoras

Como assegurar a precisão da navegação

A precisão da navegação é criticamente dependente da condição das esferas marcadoras em
uso.

Aviso
Use apenas esferas marcadoras limpas e secas. Esferas marcadoras molhadas ou sujas
devem ser limpas e secas antes do uso, ou então devem ser substituídas.

Aviso
Não utilize esferas marcadoras com defeitos ou deformações, pois isso pode afetar a
precisão da navegação, colocando em risco a segurança do paciente.

Aviso
Prepare a sala cirúrgica antes da cirurgia, para garantir que a câmera tenha uma visão
desobstruída de todas as esferas marcadoras fixadas nos adaptadores de instrumental e
nas estrelas de referência. Não mascare nem cubra nenhuma esfera marcadora, para evitar
que a navegação seja imprecisa ou não possa ser realizada.

Limpeza de esferas marcadoras

Aviso
Para limpar a superfície de esferas marcadoras sujas, use apenas um pano macio
umedecido com água esterilizada. Antes de usar a esfera marcadora limpa, assegure que
ela esteja completamente seca.
OBSERVAÇÃO: se limpar ou substituir uma esfera marcadora de um instrumento ou uma estrela
de referência, verifique a precisão da navegação antes de prosseguir. 

Acoplando esferas marcadoras

Figura 2  

Etapa

Usando apenas as mãos, aperte com firmeza uma esfera marcadora em cada pino de acopla-
mento do instrumento.

INSTRUMENTAÇÃO GERAL
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Assegurando a firmeza do acoplamento

Aviso
Certifique-se de rosquear as esferas marcadoras nos pinos até que não haja espaçamento
algum entre a esfera e a base do pino. Não use uma esfera marcadora se ela não estiver
presa de maneira segura nesta posição.

Aviso
Se for necessário usar força excessiva para rosquear uma esfera marcadora em seu pino,
descarte-a e use outra esfera.

Aviso
Se usar esferas marcadoras em instrumentos que oscilam ou vibram, ou nas proximidades
destes instrumentos, examine as esferas marcadoras em intervalos regulares, para
assegurar que continuem presas de forma segura.

Usando esferas marcadoras
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3.2 Marcadores de registro descartáveis

Introdução

Os marcadores de registro permitem o registro fiducial baseado em marcadores. A disposição
dos marcadores é única para cada paciente, ajudando a evitar o registro do paciente errado.
OBSERVAÇÃO: marcadores de registro são itens de uso único e devem ser descartados após o
uso. 

Tipos de marcadores

Tipo Cor do mar-
cador

Uso Nº de Arti-
go

Marcador de Registro Descartável para Tomogra-
fia (150 UN) Azul TC 52150

Marcador de Registro Descartável para Sala Ci-
rúrgica (150 UN) N/A Sala Cirúr-

gica 52152

Marcador Toroidal de Registro Multimodalidade N/A

Tomografia
ou Resso-
nância
Magnética

52160

Marcador de Registro para Tomografia (52150)

Figura 3  

Peça Quantidade

Marcadores de tomografia descartáveis (azuis)

150 de cadaSoquetes de marcadores de registro

Placas adesivas com protetores acolchoados de dupla face

OBSERVAÇÃO: armazene o kit em uma localização próxima do tomógrafo. 

OBSERVAÇÃO: armazene os marcadores de tomografia em local fresco e seco, protegidos da
luz direta do sol. a temperatura de armazenamento não deve ser superior a 21 °C. 

INSTRUMENTAÇÃO GERAL
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Marcador de Registro para Sala Cirúrgica (52152)

Figura 4  

Peça Quantidade

Soquetes de registro (com reentrâncias cônicas para locali-
zação exata do centro do marcador detectado) 150 de cada

OBSERVAÇÃO: armazene o kit em uma localização de fácil acesso na sala cirúrgica. 

Marcadores Toroidais de Registro Multimodalidade (52160)

Figura 5  

Os Marcadores Toroidais de Registro Multimodalidade são usados como marcadores fiduciais
artificiais na pele do paciente para facilitar a localização e a documentação da superimposição
precisa de dados de imagens de TC, RM e outras fontes de aquisição de imagens.

Manuseio correto

Aviso
Os Marcadores Toroidais de Registro Multimodalidade são descartáveis e devem ser
descartados após o uso.
OBSERVAÇÃO: não use Marcadores Toroidais de Registro Multimodalidade que apresentem
danos visíveis. 

Marcadores de registro descartáveis
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3.2.1 Acoplando marcadores

Informações do paciente

Informe o paciente sobre o propósito dos marcadores de registro. O paciente não deve remover
os marcadores.

Aviso
Não deixe sem supervisão crianças pequenas ou pacientes desorientados com placas
adesivas, para evitar a remoção dos adesivos ou dos marcadores.

Localizações adequadas para marcadores

Figura 6  

Diretrizes para posicionamento de marcadores

• Geralmente é necessário acoplar 6 ou 7 marcadores para assegurar um número suficiente de
marcadores para registro.

• Evite áreas com pele solta (para evitar o deslocamento de pele).
• Os marcadores não devem obstruir o apoio de cabeça.
• O acesso do cirurgião aos marcadores na sala cirúrgica não deve ser obstruído; portanto, leve

em consideração a posição do paciente na mesa de cirurgia.
• Para evitar ambiguidades, posicione as placas adesivas de forma assimétrica em relação ao

plano médio sagital.

Aviso
Assegure que a posição dos marcadores de registro não seja alterada, devido, por
exemplo, à fixação de dispositivos durante a aquisição de imagens, a dilatações na
anatomia ou à entubação.

INSTRUMENTAÇÃO GERAL
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Como acoplar marcadores de registro para sala cirúrgica e realizar o registro

①
②

Figura 7  

Etapa

1. Remova os marcadores das placas adesivas.
OBSERVAÇÃO: não remova as placas adesivas, pois sua posição é essencial para a co-
locação dos marcadores de registro na sala cirúrgica. 

2. Na sala cirúrgica, utilize o mecanismo de fixação para prender os soquetes dos marcado-
res de registro para sala cirúrgica ② nas placas adesivas ①.

3. Execute o registro, pivotando o Ponteiro para Crânio/ORL com Extremidade Arredon-
dada (cinza) nas reentrâncias cônicas de cada marcador de registro para sala cirúrgica.

4. Depois do registro, remova e descarte os soquetes de marcadores de registro para sala
cirúrgica e as placas adesivas.

Aviso
Após a remoção das placas adesivas, não será possível efetuar registro por fiduciais. Não
tente reutilizar placas adesivas, a menos que tenham sido marcadas com tinta permanente.

Acoplando marcadores
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Como registrar pontos usando marcadores toroidais de registro multimodalidade

Figura 8  

Etapa

1. Ligue o Softouch (pressione o botão por dois segundos).

2. Encoste a extremidade do Softouch suavemente no centro do orifício do marcador e re-
pita o procedimento para cada marcador. O sistema coleta os pontos por contato.

Após a conclusão da aquisição

Etapa

Importe as imagens adquiridas em uma estação de planejamento da Brainlab (consulte o Manu-
al do Usuário do Software correspondente).
• Use as imagens adquiridas para criar um plano de tratamento (consulte o Manual do Usu-

ário do Software correspondente).
• Como alternativa, importe as imagens adquiridas diretamente no Patient Data Manager e

envie-as para um sistema de navegação para planejamento dos marcadores (consulte o Ma-
nual do Usuário do Software correspondente).

INSTRUMENTAÇÃO GERAL
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3.3 Aspiradores

Introdução

Os aspiradores da Brainlab (55790, 55790-XX) estão disponíveis em vários tamanhos e com dois
tipos de extremidades.

Especificações

① ② ③

Figura 9  

Nº Aspira-
dor

Ângulo Extremidades dispo-
níveis

Nº de Artigo

Ta-
ma-
nho

Tipo Para usuários
destros

Para usuários
canhotos

①
Seios na-
sais fron-
tais

Ângulo duplo:
• 120° (próximo à

manopla)
• 110° (extremi-

dade)

8

Extremidade em
forma de pera 55790-25 55790-10

Extremidade
Frazier 55790-20 55790-15

10

Extremidade em
forma de pera 55790-40 55790-30

Extremidade
Frazier 55790-45 55790-35

②

Cavida-
des ós-
seas do
maxilar

110°

8

Extremidade em
forma de pera 55790-50

N/A

Extremidade
Frazier 55790-55

10

Extremidade em
forma de pera 55790-60

Extremidade
Frazier 55790-65

③ Padrão 135°

8

Extremidade em
forma de pera 55790-05

Extremidade
Frazier 55790-75

10

Extremidade em
forma de pera 55790

Extremidade
Frazier 55790-70

Aspiradores
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Calibração

Recalibre a extremidade sempre que trocar o adaptador.

INSTRUMENTAÇÃO GERAL
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3.4 Matriz de Calibração de Instrumental

Introdução

A Matriz de Calibração de Instrumental (41874) é usada para:
• Calibrar o eixo, o vetor, o diâmetro e as extremidades de instrumentos que não foram pré-

calibrados
• Verificar e validar a precisão da calibração dos instrumentos pré-calibrados

Antes de usar

Aviso
Assegure que a posição da estrela de referência não seja alterada durante a calibração e a
verificação, pois isto pode resultar na imprecisão do rastreamento.
Para calibrar instrumentos usando o ponto de calibração, consulte o Manual do Usuário do
Software.

Componentes

①

② ③

④

⑤

⑥
Figura 10  

Nº Componente Função

① Plano de referência 1
Calibrar:
• Extremidades de osteótomos
• Instrumentos com extremidade chata

② Plano de referência 4
Referência para:
• Distância da extremidade de instrumentos calibrados na

seção em V

③ Plano de referência 2

Determinar manualmente a largura das extremidades e cali-
brar:
• Extremidades de osteótomos
• Instrumentos com extremidade chata

④ Plano de referência 3 (seção
em V)

Referência para:
• Diâmetro do eixo de instrumentos calibrados na seção

em V

Matriz de Calibração de Instrumental
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Nº Componente Função

⑤ Receptáculo (exemplo)

Calibrar o eixo longo de:
• Eixos curtos
• Eixos que não alcançam o plano de referência 4 quando

o instrumento é posicionado na seção em V

⑥ Pontos de pivotamento
Calibrar:
• Instrumentos pontiagudos

INSTRUMENTAÇÃO GERAL
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Matriz de Calibração de Instrumental

36 Manual do Usuário de Instrumental Rev. 2.3 Crânio/ORL Óptico



4 PONTEIROS
4.1 Ponteiro para Crânio/ORL com Extremidade

Arredondada

Introdução

O Ponteiro para Crânio/ORL com Extremidade Arredondada (53106) é um conjunto que
consiste em um Ponteiro com ponta arredondada (41780-5) e um Calibrador para ponteiro
com extremidade arredondada (41780-10). O ponteiro é um instrumento pré-calibrado usado
para:
• Executar o registro de pacientes usando um dispositivo de ponteiro.
• Assegurar que a precisão do registro seja preservada.
• Verificar a precisão de imagens fluoroscópicas adquiridas.

Calibrador de ponteiro

Figura 11  

Cada ponteiro é fornecido com um calibrador, que serve para evitar danos ao ponteiro e garantir
a máxima precisão. Se o ponteiro não estiver danificado, sua extremidade ficará alinhada com o
contrapino correspondente no calibrador de ponteiro.

Aviso
A precisão do ponteiro deve ser verificada com o calibrador de ponteiro antes do uso.

Sempre armazene o ponteiro no calibrador correspondente.

PONTEIROS
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Esterilidade

Esterilidade

Registro Pode não ser estéril

Navegação Deve ser esterilizada

Manuseio correto

Aviso
Manuseie o ponteiro com extremo cuidado. Se ocorrer algum tipo de deformação na
extremidade do ponteiro, notifique o suporte técnico da Brainlab. O uso de uma
terminação de ponteiro danificada causará um nível excessivo de imprecisão durante a
navegação.

Ponteiro para Crânio/ORL com Extremidade Arredondada
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4.2 Pacote de Ponteiro de Múltiplas Extremidades

Informações gerais

O Pacote de Ponteiro de Múltiplas Extremidades (B12201) está disponível com extremidades
com geometrias intercambiáveis, que suportam uma ampla gama de abordagens cirúrgicas.

Componentes

Figura 12  

Nome Comprimento da ex-
tremidade

Comprimento final da
extremidade curva

Prolonga-
mento

Nº de Artigo

Extremidade
do ponteiro

95 mm 20 mm (ângulo -70°) 30° 55791-03

100 mm 20 mm (ângulo -90°)
0°

55791-04

60 mm

N/A

55791-05

115 mm 45° 55791-02

123 mm (diâmetro de
3,4) 0°

55791-34

150 mm 55791-01

Manopla para ponteiro de múltiplas extremidades 55791

Extremidades de Ponteiros Paint

① ②

Figura 13  

As extremidades do ponteiro Paint são projetadas para acesso a cavidades dos seios nasais e
estão disponíveis para uso em combinação com os recursos do software Paint.
OBSERVAÇÃO: somente use as extremidades de ponteiros Paint com a Manopla para Ponteiro
de Múltiplas Extremidades. 

Nº Componente Comprimento Nº de Artigo

① Extremidade de Ponteiro Eraser
(Curva)

130 mm
55791-06

② Conjunto de extremidades para pon-
teiros Paint 41783

PONTEIROS
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Como montar o ponteiro

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

Figura 14  

Etapa

1. Selecione uma extremidade de ponteiro ①.

2. Coloque a extremidade na manopla ④ com firmeza, alinhando os dentes nos dois com-
ponentes.
OBSERVAÇÃO: as extremidades de ponteiro podem ser acopladas em oito orientações
possíveis (em passos de 45°). 

3. Aperte a porca da tampa ⑥.

4. Prenda a Estrela Adaptadora de Instrumental ③ na manopla, de forma que o pino ⑤
da interface coincida com o orifício localizado na parte inferior da estrela de rastreamen-
to.

5. Aperte com firmeza o parafuso de fixação ⑥ usando a chave Allen fornecida (ou as
mãos). O uso de força excessiva pode danificar o instrumento ou o parafuso.

Calibrando Ponteiros de Múltiplas Extremidades

Calibre o ponteiro antes de usá-lo (consulte o Manual do Usuário do Software).
OBSERVAÇÃO: a troca da extremidade do ponteiro ou da estrela de rastreamento de
instrumental requer uma nova calibração. 

OBSERVAÇÃO: a extremidade, e não o eixo do Ponteiro de Múltiplas Extremidades, é utilizada
para calibrar a trajetória do instrumento. 

Pacote de Ponteiro de Múltiplas Extremidades
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4.3 Ponteiro Softouch

Introdução

O Ponteiro Softouch (18390) realiza o mapeamento da posição do paciente em relação às
imagens de diagnóstico do paciente. Este é um ponteiro pré-calibrado usado para registrar
referências ou marcadores de TC/RM acoplados ao paciente.

Baterias compatíveis

Tipo Descrição

FR03, LiFeS2/1,5 V/tamanho AAA Bateria de lítio/dissulfeto de ferro
Recomendada: ENERGIZER Ultimate Lithium (1.200 mAh)

LR03, Alcalina/1,5 V/tamanho AAA Bateria alcalina

OBSERVAÇÃO: não use baterias recarregáveis. Recomenda-se o uso de baterias de lítio/
dissulfeto de ferro. o Ponteiro Softouch também pode operar com baterias alcalinas, porém,
com tempo de operação reduzido. 

Componentes

① ②③

Figura 15  

Nº Componen-
te

Função Status Cor Descrição

③ LED de sta-
tus (visível)

Status
do pon-
teiro

Funcionamen-
to correto Verde

Contínuo Pronto para adquirir
pontos

1 piscada bre-
ve Ponto adquirido

2 piscadas
longas Ligando

4 piscadas
longas Desligando

Funcionamen-
to incorreto

Laranja Contínuo Bateria com carga
baixa

Verme-
lho

Contínuo Bateria descarregada

15 piscadas Erro detectado

②
LED de infra-
vermelho
(não visível)

Permite o rastreamento do ponteiro pela câmera

PONTEIROS
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Nº Componen-
te

Função Status Cor Descrição

① Chave Em
Espera

Liga/desliga o dispositivo e coloca-o no modo Em Espera.
• Para ligar: pressione o interruptor por menos de um segundo
• Para desligar: pressione o interruptor por dois segundos

OBSERVAÇÃO: o Ponteiro Softouch é desligado automaticamente depois de dois minutos de
inatividade. 

Calibrador de ponteiro

Cada ponteiro é fornecido com um calibrador, que serve para evitar danos ao ponteiro e garantir
a máxima precisão. Quando o ponteiro não está danificado, os pinos se encaixam
adequadamente nos orifícios ② do calibrador e a extremidade fica alinhada com o contrapino
correspondente ① do calibrador de ponteiro.

②

②

①

Figura 16  

Aviso
Se o Softouch não se encaixar no calibrador sem o uso de força, isto significa que os
pinos de marcadores estão tortos e o ponteiro está fora do limite de tolerância.

Aviso
Somente utilize o Softouch depois de verificar sua precisão com o calibrador de Ponteiro
Softouch.

Sempre armazene o Softouch no estojo fornecido quando não estiver em uso. Certifique-
se de trancar o estojo, para evitar o uso não autorizado.

Considerações sobre segurança

Aviso
Somente use o Softouch na pele do paciente, não sobre os olhos.

Aviso
Não use o Softouch sobre pele lesionada.

Aviso
Não use o Softouch em pele solta, que não tenha contato “direto” com estruturas ósseas,
pois a precisão do registro poderá ser afetada.

Aviso
Não toque a extremidade do Softouch em partes metálicas enquanto estiver adquirindo
pontos na pele do paciente.

Ponteiro Softouch
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Aviso
Não use sem a tampa do compartimento de bateria.

Aviso
Não esterilize o Softouch. A esterilização destruiria o dispositivo e poderia levar a danos
graves do equipamento de esterilização ou a lesões ao paciente e ao usuário.

O Softouch pode ser usado exclusivamente em procedimentos não estéreis. Para obter
instruções sobre limpeza e desinfecção, consulte o Manual de Limpeza, Desinfecção e
Esterilização.

Somente realize desinfecção manual de superfícies. O Softouch não é resistente à
desinfecção térmica de lavadoras automáticas.

Não mergulhe o Softouch completamente em nenhum tipo de líquido.

Antes de usar

Aviso
Somente use o Softouch depois de verificar sua precisão com o calibrador do Softouch.

Aviso
À parte dos marcadores do paciente, remova todos os outros objetos (piercings, por
exemplo).

Se o Softouch não estiver funcionando, verifique se a polaridade e a posição da bateria
estão corretas.

A superfície do Softouch deve ser desinfetada antes do uso.

Planejar a preparação da sala cirúrgica

Planeje a preparação da sala cirúrgica antes da cirurgia. A câmera deve ter uma visão
desobstruída das esferas marcadoras reflexivas e dos LEDs de infravermelho do Softouch.

Manuseio correto

Aviso
Ao utilizar o Softouch, certifique-se de que as esferas marcadoras reflexivas não estejam
parcialmente obstruídas.

Aviso
Não cubra o Softouch com uma capa estéril, pois isto pode comprometer o funcionamento
da navegação e do registro, além de afetar a precisão.

Aviso
Para obter os melhores resultados possíveis de registro, somente toque o paciente com a
extremidade do Softouch.

Aviso
Manuseie o ponteiro com extremo cuidado. Se ocorrer algum tipo de deformação na
extremidade do ponteiro, notifique o suporte técnico da Brainlab. O uso de uma
terminação de ponteiro danificada causará um nível excessivo de imprecisão durante a
navegação.
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Não exponha o Softouch a excesso de luz ultravioleta, como luz do sol direta, pois isto
pode afetar sua parte externa, feita de plástico.

Substituição da bateria

Figura 17  

Etapa

1. Solte os três parafusos com a chave Torx (tamanho TX6) incluída na caixa de armazena-
mento.

2. Remova o compartimento inferior e substitua a bateria por uma nova. Certifique-se de in-
serir a bateria com a polaridade correta, conforme indicado na etiqueta.

3. Acople o compartimento e certifique-se de apertar todos os parafusos com força modera-
da.

Aviso
Não substitua a bateria do Softouch nas proximidades do paciente ou enquanto estiver em
contato com o paciente.

Durante a substituição da bateria, assegure que não ocorra o ingresso de líquidos no
interior do compartimento do ponteiro.

As baterias de lítio devem estar em conformidade com a norma IEC 60086-4.

OBSERVAÇÃO: a única atividade de manutenção disponível para o Softouch é a substituição da
bateria. Descarte o ponteiro e/ou a bateria separadamente, de acordo com as normas de sua
organização e a legislação local. 

Ponteiro Softouch
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4.3.1 Informações técnicas sobre o Ponteiro Softouch

Expectativa de vida útil do produto

Quando utilizado e armazenado de acordo com as instruções fornecidas, o Softouch tem uma
expectativa de vida útil mínima de cinco anos. Dependendo do tipo de bateria utilizado e da
frequência de uso, o ponteiro Softouch pode ser usado pelo período mínimo de um ano sem
necessidade de substituição da bateria.

Modificações

Aviso
Não é permitido fazer modificações no dispositivo.

Segurança da bateria

Aviso
Não use o Softouch se ocorrer vazamento de ácido da bateria. Em caso de falha, entre em
contato com o suporte técnico da Brainlab.

Se pretender deixar o ponteiro fora de uso por mais de seis meses, remova a bateria, para
evitar vazamento.

Ambiente de RM

O Softouch é rotulado como “MR conditional <0.5 mTesla”. A funcionalidade do ponteiro foi
testada com sucesso em ambientes com dispositivos de aquisição de RM de 1,5 e 3 Tesla, até a
linha de 50 Gauss (5 mTesla).

Aviso
O Softouch somente pode ser usado em um ambiente de RM que tenha uma linha de
campo marginal de 5 Gauss (0,5 mTesla) claramente indicada no piso em torno do
dispositivo de aquisição de RM.

Aviso
Não use nem mova o Softouch além da linha de campo marginal de 5 Gauss (0,5 mTesla),
indicada no piso em torno do dispositivo de aquisição de RM.

Aviso
Não use nem ative o Softouch durante um exame de RM.

Aviso
Após o uso, armazene o Softouch fora do ambiente de RM.

Dimensões e peso

Dimensões Valor

Altura 2,9 cm

Comprimento 27,5 cm

Largura 3,6 cm

Peso 53 g
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Especificações elétricas

Especificação Descrição

Fonte de alimenta-
ção

1,5 V, tamanho AAA, Lítio/dissulfeto de ferro FR03 (recomendada) ou al-
calina LR03

Consumo de ener-
gia Máximo de 120 mW

Materiais

Componente Material

Gabinete Mistura de PC (Policarbonato)/ABS (Acrilonitrila Butadieno Estireno)

Extremidade Aço cirúrgico

Isolador PEEK (Poliéter-éter-cetona)

Especificações ambientais

Especificação Condições de transporte e arma-
zenamento

Condições de operação

Temperatura -10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F) 10 °C a 35 °C (50 °F a 95 °F)

Umidade 10% a 90% sem condensação 20% a 80% sem condensação

Pressão 500 hPa a 1.060 hPa 700 hPa a 1.060 hPa

Especificações ópticas

Especificação Cor Descrição

LED infravermelho N/A Comprimento de onda: λ = 870 nm (IV-A)

LED de status visí-
vel

Verde Comprimento de onda: λ = 570 nm

Vermelho Comprimento de onda: λ = 630 nm

Certificações e classificações

Certificação

IEC 60601-1

Classificações De acordo com as
normas

Equipamento EM com alimentação interna para operação contínua IEC 60601-1

IP44 IEC 60529

Grupo de exceção: Os LEDs não representam nenhum perigo fotobiológi-
co

Informações técnicas sobre o Ponteiro Softouch
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4.4 Ponteiro a laser Z-touch

Introdução

O Ponteiro a Laser Z-touch (18370) é um dispositivo a laser pré-calibrado usado para adquirir
pontos da superfície da cabeça do paciente. O software adquire os pontos adquiridos e compara-
os com as imagens pré-operatórias de TC/RM do paciente.

Componentes

① ② ③

Figura 18  

Nº Componente Função

① Abertura do laser (laser visí-
vel) Detecção pela câmera.

② LED de controle (laser de in-
fravermelho) Permite o rastreamento do ponteiro pela câmera.

③ Botão de ativação

Ativas os dois feixes de laser.
• Para ligar: pressione o interruptor por menos de

um segundo
• Para desligar: pressione o interruptor por dois se-

gundos

OBSERVAÇÃO: se o feixe de laser de infravermelho do Z-touch não for detectado pela câmera
durante o registro, verifique a distância da câmera em relação ao paciente, e reduza a distância
da câmera ou verifique se existem outras fontes de luz causando interferência. 

Antes de usar

Aviso
O uso do Z-touch é estritamente limitado ao pessoal médico familiarizado com o uso de
produtos a laser.
O uso inapropriado de equipamentos a laser representa perigo para os pacientes e para os
membros do corpo clínico.

Manuseio correto do instrumento

Aviso
Manuseie o ponteiro com extremo cuidado. Se ocorrer algum tipo de deformação na
extremidade do ponteiro, notifique o suporte técnico da Brainlab. O uso de uma
terminação de ponteiro danificada causará um nível excessivo de imprecisão durante a
navegação.
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Aviso
Não exponha os detectores de infravermelho de outros dispositivos ao feixe de laser do Z-
touch ou à câmera Brainlab.

Não modifique o Z-touch.

O Z-touch não é à prova de água. Não respingue líquidos no Z-touch nem o mergulhe em
qualquer tipo de líquido.
Certifique-se de que o Z-touch não entre em contato direto com o paciente.

Ponteiro a laser Z-touch
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4.4.1 Feixes de laser do Z-touch

Sobre Feixes de laser

O ponteiro a laser Z-touch emite dois tipos de feixes de laser, que são ativados pela chave
graduada do feixe de laser:

Feixe de laser Explicação

Feixe de laser visível Aparece como um ponto vermelho para planejamento e orientação
(ativado pelo primeiro nível da chave)

Feixe de laser de infraver-
melho

Detectado pela câmera e usado para aquisição de pontos de regis-
tro (ativado pelo segundo nível do interruptor)

OBSERVAÇÃO: não use o Z-touch se o laser de orientação visível vermelho não estiver
funcionando, ou se não for visível quando a chave do feixe de laser for pressionada e o LED de
controle estiver simultaneamente indicando funcionamento adequado. Se isto ocorrer, entre
imediatamente em contato com a Brainlab para orientação sobre o procedimento a ser adotado. 

Requisitos para feixes de laser

Para que o feixe de laser de infravermelho possa ser emitido:
• A câmera deve ter uma visão desobstruída do sensor infravermelho
• A janela de diálogo de registro do Z-touch deve estar aberta

Planeje a configuração da sala cirúrgica antes da cirurgia. A câmera deve ter visão
desobstruída das esferas marcadoras reflexivas da estrela de referência do paciente e do
sensor de infravermelho do Z-touch.

Como usar o Z-touch

Etapa

1. Para ativar o laser visível, pressione o botão de ativação.
O laser visível é ativado imediatamente.

2. O feixe de laser de infravermelho é ativado com atraso de um segundo em relação ao
laser visível, quando as seguintes condições são atendidas:
• A janela de diálogo de registro do Z-touch está aberta no software de navegação.
• O botão de ativação é pressionado.
• O sensor de infravermelho detecta a câmera.

3. Os feixes de laser são desativados quando o botão de ativação é liberado ou após 60
segundos de operação contínua.

Considerações de segurança para dispositivos a laser

Aviso
Nunca olhe ou encare diretamente o feixe de laser. Não direcione o feixe de laser para os
olhos.

Aviso
Antes de iniciar o registro, você deve fechar os olhos do paciente. Não aponte o feixe de
laser para os olhos de um paciente sedado.

Quando usado com um sistema de navegação da Brainlab, o Z-touch é um dispositivo a
laser da Classe 3R, de acordo com a norma IEC 60825-1:2014. Esta informação deve ser
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fornecida ao responsável pela segurança de dispositivos a laser. Diferentes requisitos
nacionais de segurança de laser podem ser aplicados. Se medidas adicionais de
segurança de uso forem fornecidas, essas instruções terão precedência sobre as
informações fornecidas pela Brainlab e deverão ser observadas. (A emissão de laser
visível pelo dispositivo isoladamente, sem a presença de um sistema de navegação da
Brainlab, é classificada abaixo dos limites da Classe 1, de acordo com a norma IEC
60825-1:2014.)

Feixes de laser do Z-touch
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4.4.2 LED de controle e indicações de laser

Sobre o LED

①

Figura 19  

O LED de controle ① exibe o status do laser de infravermelho e da bateria.

Indicações de LED

Indicação de LED Explicação

Verde piscando
O botão de ativação foi pressionado, mas a câmera não foi detectada.
Somente o laser visível está ativado. O laser de infravermelho está desa-
tivado.

Verde sólido

Aparece quando a câmera é detectada. Os dois lasers são ativados. O
laser de infravermelho apresenta um atraso e é ligado um segundo de-
pois do laser visível.
Pré-requisitos:
• O software de navegação está no modo de registro.
• A câmera tem visão desobstruída do sensor de infravermelho localiza-

do próximo ao LED indicador.

Amarelo piscando

A bateria do Z-touch está fraca e a câmera não é detectada. A carga da
bateria é suficiente para um procedimento de registro de paciente. Tro-
que a bateria antes de usar o Z-touch para o próximo registro de pacien-
te.
Somente o laser visível está ativado. O laser de infravermelho está desa-
tivado.

Alternância entre
amarelo e verde

A bateria do Z-touch está fraca e nenhum laser é ativado. A carga da ba-
teria é suficiente para um procedimento de registro de paciente. Troque a
bateria antes de usar o Z-touch para o próximo registro de paciente.

Amarelo sólido

Se um erro interno for detectado, o laser visível e o laser de infraverme-
lho serão desligados, e o LED indicador ficará amarelo sólido quando o
botão de ativação for pressionado.
OBSERVAÇÃO: se detectar algum erro, entre imediatamente em contato
com a Brainlab para orientação sobre o procedimento a ser adotado. 

Desligado
• Z-touch não ativado (i.e., botão não pressionado).
• A bateria do Z-touch está descarregada e deve ser substituída. Os

dois lasers são desativados.

Quando o LED de controle fica verde sólido ou alternando entre verde e amarelo, isso indica que
o laser de infravermelho invisível está ativo. Assegure que nenhuma pessoa esteja sujeita à
exposição direta nos olhos.
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Indicações de laser visível

Além do LED de controle, o laser visível também indica o status de detecção da câmera. Isso
permite que você foque na superfície que está sendo adquirida enquanto recebe a informação.

Indicação do laser Explicação

Vermelho piscando

O Z-touch não detecta a câmera. Essa indicação pode ocorrer sempre
que se pressiona o botão de ativação, devido a um desses motivos:
• O software de navegação não está no modo de registro. O Z-touch de-

tecta a câmera e o software de navegação está no modo de registro.
• Alguém ou alguma coisa está obstruindo a comunicação entre a câme-

ra e o Z-touch (i.e., o sensor de infravermelho está coberto).

Vermelho sólido
Z-touch
Depois que o laser visível ficar vermelho sólido por um segundo, o laser
de infravermelho será ativado.

Substituição da bateria

①

②③ ④
Figura 20  

Etapa

1. Desparafuse a tampa do compartimento da bateria ① usando a chave de parafuso Torx
(tamanho TX6) incluída no estojo de armazenamento.

2. Abra a tampa do compartimento da bateria e levante a fita para remover a bateria ②.

3. Insira a nova bateria sobre a fita, de acordo com a orientação ilustrada no compartimento
da bateria ④.

4. Feche a tampa do compartimento da bateria, tomando cuidado para não danificar as jun-
tas de fixação ③.

5. Aperte o parafuso da tampa do compartimento da bateria usando a chave de parafuso.

OBSERVAÇÃO: não jogue baterias em lixo comum. As baterias devem ser descartadas
separadamente, de acordo com as regras da sua organização e a legislação local. 

LED de controle e indicações de laser
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Uso correto da bateria

Se não pretender utilizar o Z-touch por mais de 6 meses, remova a bateria do
compartimento da bateria.
Use somente baterias de Lítio Li/FeS2, FR03, de 1,5 V, tamanho AAA.

Tampa do compartimento da bateria

Somente abra a tampa do compartimento da bateria quando necessário. Não tente abrir
outras partes do produto.
Feixes de laser independentes são roteados dentro do invólucro.
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4.4.3 Informações técnicas sobre o ponteiro a laser Z-touch

Armazenamento

Sempre que não estiver em uso, armazene o ponteiro no compartimento correspondente do
estojo de proteção fornecido. Certifique-se de trancar o estojo, para evitar o uso não autorizado.
Se pretender deixar o ponteiro fora de uso por mais de seis meses, remova a bateria, para evitar
vazamento.

Ambiente de RM

O Z-touch é rotulado como “MR conditional <0.5 mTesla”. A funcionalidade do Z-touch foi
testada com sucesso em ambientes de RM com dispositivos de aquisição de 1,5 e 3 Tesla, até a
linha de 50 Gauss (5 mTesla). Os testes demonstraram que a força de deslocamento
magneticamente induzida do Z-touch é menor que a força da gravidade em um campo
magnético estático de um ambiente de RM de 3 Tesla com |∇B| < 1 Tesla/m e |B| x |∇B| < 3
Tesla²/m (valores extrapolados).

Aviso
O Z-touch somente pode ser usado em um ambiente de RM que tenha uma linha de campo
marginal de 5 Gauss (0,5 mTesla) claramente indicada no piso em torno do dispositivo de
aquisição de RM. Não use nem leve o Z-touch para dentro da linha de 5 Gauss.
OBSERVAÇÃO: após o uso, sempre armazene o Z-touch no estojo de armazenamento fornecido,
fora do ambiente de RM. 

Possíveis efeitos colaterais

Provavelmente, os olhos são a única área que pode ser danificada pelo feixe de laser do
Ponteiro a Laser Z-touch. Efeitos colaterais mais prováveis após a exposição:

Efeito colate-
ral

Explicação

Cegueira por
ofuscamento

Visão temporariamente prejudicada, com duração provável de vários minutos,
que ocorre após a exposição a uma luz brilhante.

Imagem pos-
terior

Percepção de pontos no campo de visão. Esse problema pode durar vários mi-
nutos, até mesmo vários dias em casos extremos.

Ofuscamento
Redução ou perda completa da visão no campo visual central, devido à exposi-
ção a um feixe direto ou espalhado. Quando o feixe de laser estiver fora do
campo visual, o ofuscamento cessará.

Dimensões, peso e material

Dimensões Valor

Altura 4,4 cm

Comprimento 22,2 cm

Largura 3,8 cm

Peso 160 g

Material Mistura de PC/ABS (Policarbonato/Acrilonitrila Butadieno Estireno)

Informações técnicas sobre o ponteiro a laser Z-touch
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Especificações elétricas

Especificação Descrição

Fonte de alimentação Lítio Li/FeS2, FR03, 1,5 V, tamanho AAA.

Consumo de energia Máximo de 130 mW.

Especificações ópticas

Especifica-
ção

Cor Descrição

LED de con-
trole

Verde Comprimento de onda: λ = 570 nm

Amare-
lo Comprimento de onda: λ = 590 nm

Laser visível Verme-
lho

• Comprimento de onda: λ = 635 nm
• Diâmetro do feixe: < 3 mm (4 σ, elíptico), na abertura
• Divergência do feixe: θ típico = 0,4 mrad/θ máximo = 1,7 mrad
• Operação em onda contínua (cw)
• Potência de saída óptica máxima/média: Po = 0,16 mW

Laser de infra-
vermelho N/A

• Comprimento de onda: λ = 880 nm
• Diâmetro do feixe: < 3 mm (4 σ, elíptico), na abertura
• Divergência do feixe: θ típico = 0,4 mrad/θ máximo = 1,7 mrad
• Operação de onda pulsada (pw): t = 2 ms em f = 10 Hz de frequên-

cia
• Potência óptica máxima de um único pulso laser: PP = 5,6 mW
• Potência óptica média da sequência de pulsos de laser: Po = 0,12

mW

Colinearidade N/A Ângulo de divergência dos dois lasers: φ ≤ 2 mrad

Especificações ambientais

Especificação Condições de transporte e armaze-
namento

Condições de operação

Temperatura -10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F) 10 °C a 35 °C (50 °F a 95 °F)

Umidade 10% a 90% sem condensação 20% a 80% sem condensação

Pressão 500 hPa a 1.060 hPa 700 hPa a 1.060 hPa

Condições de trabalho recomendadas

Distância de operação em relação ao paci-
ente 20-50 cm

Certificações e classificações

Certificação

IEC 60601-1
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Classificações De acordo com
as normas

Produto a laser da Classe 3R IEC 60825-1

Em conformidade com as normas 21 CFR 1040.10 e 1040.11
OBSERVAÇÃO: exceto para desvios de acordo com a publicação Laser
Notice No. 50, de 24 de junho de 2007. 

Equipamento EM com alimentação interna para operação contínua IEC 60601-1

IP44 IEC 60529

Informações técnicas sobre o ponteiro a laser Z-touch
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4.5 Informações eletromagnéticas sobre ponteiros

Compatibilidade eletromagnética: Declaração

Os ponteiros Softouch e Z-touch exigem precauções especiais em relação à compatibilidade
eletromagnética e devem ser instalados e operados de acordo com as informações sobre
compatibilidade eletromagnética fornecidas neste manual.

A comunicação por radiofrequência de dispositivos portáteis e móveis pode afetar os
ponteiros Softouch e Z-touch.
OBSERVAÇÃO: essas diretrizes podem não se aplicar a todas as situações. A propagação
eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão geradas por estruturas, objetos e pessoas. 

Ambiente eletromagnético

Os pisos devem ser de madeira, concreto ou cerâmica, para reduzir as descargas eletrostáticas.
Se os pisos forem cobertos com material sintético, o valor mínimo da umidade relativa deve ser
de 30%. Os campos magnéticos da frequência de alimentação devem apresentar as
características de uma localização típica em um típico ambiente comercial ou hospitalar.
Equipamentos de comunicação por RF portáteis e móveis podem afetar os ponteiros Softouch e
Z-touch. As intensidades de campo geradas por transmissores de RF fixos, conforme
determinado por uma pesquisa eletromagnética no locala, devem ser menores que o nível de
conformidade em cada intervalo de frequência.b

Padrões Teste de imunidade Nível de Teste IEC 60601 Nível de
conformida-
de

IEC 61000-4-3 RF irradiada 3 V/m 80 MHz a 2,5 GHz E1 = 3 V/m

IEC 61000-4-6 RF conduzida 3 V eff (150 kHz a 80 MHz) V1 = 3 V

IEC 61000-4-4 Transiente/surto rápido
elétrico

±1 kV para linhas de entrada/saída
±2 kV para linhas da fonte de alimen-
tação

N/A

IEC 61000-4-5 Surto
±1 KV modo diferencial
±2 KV modo comum

IEC
61000-4-11

Linhas de entrada da
fonte de alimentação:
• Quedas de tensão
• Interrupções breves
• Variações de tensão

< 5% UT (> 95% de queda em UT) pa-
ra meio ciclo
40% UT (60% de queda em UT) para 5
ciclos
70% UT (30% de queda em UT) para
25 ciclos
< 5% UT (> 95% de queda em UT) por
5 s

IEC 61000-4-8
Campo magnético
(50/60 Hz) da frequên-
cia de alimentação

3 A/m 3 A/m

IEC 61000-4-2 Descarga eletrostática
±8 kV do ar
Contato de ±6 kV

±8 kV do ar
Contato de
±6 kV

OBSERVAÇÃO: a Intensidades de campo geradas por transmissores fixos de RF não podem ser
previstas teoricamente com precisão. Para avaliar o ambiente eletromagnético devido a
transmissores de RF fixos, deve-se considerar a possibilidade de realizar uma pesquisa
eletromagnética no local. Se a intensidade do campo medida na localização em que o ponteiro
Softouch ou Z-touch é usado exceder o nível de conformidade de RF especificado acima, será
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necessário verificar se a operação do ponteiro Softouch ou Z-touch é normal. Se for observado
desempenho anormal, medidas adicionais podem ser necessárias, como a reorientação ou o
reposicionamento do ponteiro Softouch ou Z-touch.
b Acima do intervalo de frequência de 150 kHz a 80 MHz, as intensidades de campo devem ser
inferiores a [V1] V/m. 

Interferências de emissões de RF

Os ponteiros Softouch e Z-touch utilizam energia de RF somente para suas funções internas.
Portanto, as emissões de RF são muito baixas e provavelmente não devem causar nenhuma
interferência em equipamentos eletrônicos próximos. Os ponteiros Softouch e Z-touch são
adequados para uso em todos os estabelecimentos que não sejam estabelecimentos domésticos
e naqueles diretamente conectados à rede pública de fornecimento de energia de baixa tensão
que abastece prédios usados para propósitos domésticos.

Padrões Teste de emissões Conformidade

CISPR 11 Emissões de RF Grupo 1, Classe B

IEC 61000-3-2 Emissões harmônicas
N/A

IEC 61000-3-3 Flutuações de voltagem/emissões de oscilações

OBSERVAÇÃO: UT é a tensão de alimentação principal CA antes da aplicação do nível de teste.
 

Distâncias de separação

Os ponteiros Softouch e Z-touch foram desenvolvidos para uso em ambientes eletromagnéticos
em que as perturbações de RF irradiadas sejam controladas. O cliente ou o usuário do ponteiro
Softouch ou Z-touch pode ajudar a evitar interferência eletromagnética.
Para isso, é necessário manter uma distância mínima entre o ponteiro Softouch ou Z-touch e os
equipamentos de comunicação por RF portáteis e móveis (transmissores), de acordo com a
potência de saída máxima do equipamento de comunicação.

Potência de saída nomi-
nal máxima do transmis-
sor (W)

Distância de separação de acordo com a frequência do trans-
missor (m)

150 kHz a 800 MHz 80 MHz a 800 MHz 800 MHz a 2,5 GHz

0,01 0,12 0,23

0,1 0,37 0,73

1 1,17 2,30

10 3,69 7,30

100 11,67 23,00

Para transmissores com valores de potência nominal de saída máxima não listados acima, d
pode ser determinado por meio das equações fornecidas.

P = classificação de potência nominal de saída máxima do transmissor em watts (W)
d = distância de separação recomendada em metros (m)b

Informações eletromagnéticas sobre ponteiros
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5 REFERÊNCIAS
5.1 Estrela de Referência Padrão para Crânio

Informações gerais

①

Figura 21  

As estrelas de referência permitem que o sistema de navegação efetue o rastreamento da
localização da cabeça do paciente durante todo o procedimento.
As estrelas de referência são geralmente acopladas a um suporte de cabeça com o uso de um
adaptador (ou garra). O tipo de adaptador usado depende da estrela de referência. A estrela de
referência e o adaptador compõem o sistema de referência.
Cada estrela de referência é equipada com um cone ①, que pode ser usado para verificar a
precisão de instrumentos, tais como o ponteiro ou o Softouch.

Esterilidade

Normalmente, duas estrelas de referência são usadas:
• Uma para procedimentos pré-operatórios (registro do paciente). A estrela de referência usada

para registro não precisa ser esterilizada, pois o registro é normalmente executado em um
ambiente não estéril.

• Uma para navegação intraoperatória. A estrela de referência usada para navegação deve ser
esterilizada antes do uso e acoplada durante a colocação da capa estéril.

OBSERVAÇÃO: verifique a precisão do registro após trocar a estrela de referência não estéril
pela estrela de referência estéril, e assegure que ela esteja firmemente presa. 
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Compatibilidade

Nome Compatibilidade Nº de Ar-
tigo

Estrela de Referência Padrão para Crânio com 3 Es-
feras Marcadoras (1 Un)

• Garra de Referência
Universal

• Braço de Referência
Vario

41735

Estrela de Referência Padrão para Crânio com 4 Es-
feras Marcadoras (1 Un) 41725

Estrela de Referência Versão B (41735B)

Figura 22  

Aviso
Somente use estrelas da Versão B com outras estrelas da Versão B.
OBSERVAÇÃO: informações sobre validade são marcadas com laser na estrela de referência. 

Estrela de Referência Padrão para Crânio
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5.1.1 Estrelas de posicionamento

Otimização da visibilidade da estrela

O sistema reconhece uma estrela de referência pela disposição geométrica de suas esferas
marcadoras. O melhor ângulo para detecção da estrela é perpendicular ao plano que passa pelos
centros de todas as esferas marcadoras da estrela. Leve esse aspecto em consideração ao
acoplar uma estrela de referência ao paciente ou ao ajustar seu ângulo em relação à câmera.

①

②

Figura 23  

Nº Disposição geométrica

① Ótima

② Menos eficaz

Preparação final antes do registro

Aperte com firmeza as esferas marcadoras nos pinos de conexão da estrela de referência.

Durante o uso

Em intervalos regulares, verifique se as esferas marcadoras permanecem firmemente
parafusadas nos pinos.
Um novo registro será exigido se o paciente for reposicionado após o registro.

Aviso
Não mova uma estrela de referência em relação à anatomia do paciente durante o
procedimento. A alteração da posição de uma estrela compromete todo o sistema de
coordenadas de medição, colocando em risco a vida do paciente.

Aviso
Para evitar a movimentação não intencional da estrela de referência, não exerça pressão
sobre ela.

REFERÊNCIAS
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Aviso
Se a posição da estrela de referência for alterada em relação ao paciente, um novo registro
será necessário.

Estrelas de posicionamento
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5.2 Garra de Referência Universal

Introdução

A Garra de Referência Universal (41734) proporciona o acoplamento da Estrela de Referência
Padrão para Crânio ao Suporte de Cabeça Modificado Mayfield.

Estrelas de referência compatíveis

Nome Nº de Artigo

Estrela de Referência Padrão para Crânio com 3 Esferas Marcadoras (1
Un) 41735

Estrela de Referência Padrão para Crânio com 4 Esferas Marcadoras (1
Un) 41725

Considerações sobre segurança

Aviso
Não aplique carga excessiva à Garra de Referência Universal.

Aviso
Não segure a Garra de Referência Universal pelas articulações esféricas enquanto a
manopla de tensão central estiver solta, pois isso poderá lesionar seus dedos.

Aviso
Solte o mecanismo, girando a manopla de tensão central no sentido anti-horário até que
ele pare, e evite aplicar força adicional. Segure o braço articulado com firmeza com uma
das mãos e segure a manopla de tensão central com a outra mão, para evitar o movimento
do braço articulado na direção do paciente.

Aviso
Assegure que a manopla de tensão central esteja suficientemente apertada. Para evitar
que o parafuso de fixação se solte de maneira não intencional, não coloque peso
excessivo na Garra de Referência Universal (por exemplo, apoiando-se no dispositivo ou
colocando outros instrumentos sobre a garra).

Aviso
Para manter um nível de resistência adequado nas articulações do braço de referência,
não lubrifique as articulações.

Aviso
Mantenha a manopla de tensão central e o parafuso “T” Mayfield apertados, para evitar
qualquer movimento da Garra de Referência Universal e da estrela de referência durante o
registro e a navegação.
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Como acoplar a garra de referência ao suporte de cabeça

④

② ①

⑤

③

Figura 24  

Etapa

1. Certifique-se de que a cabeça do paciente esteja firmemente presa ao Suporte de Cabe-
ça Modificado Mayfield.

2. Acople a Garra de Referência Universal ao suporte de cabeça ① e prenda-a, apertan-
do a manopla da garra ② até fechá-la.

3. Acople a Estrela de Referência Padrão para Crânio (3 ou 4 esferas marcadoras) ⑤ ao
conector da garra ④ e prenda-a com a porca de fixação ⑥.

4. Ajuste a estrela na posição desejada e prenda-a nessa posição apertando as manoplas
③.
OBSERVAÇÃO: para remover a estrela não estéril, solte as manoplas, abra a porca de
fixação e levante a estrela. 

Garra de Referência Universal
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Como acoplar a estrela de referência estéril

① ② ③

Figura 25  

Etapa

1. Corte cuidadosamente a capa, para proporcionar acesso para o acoplamento da estrela
de referência estéril ①.

2. Guie a porca de fixação da estrela de referência através da capa ②.

3. Um assistente não esterilizado deve então montar a estrela de referência na Garra de
Referência Universal e prende-la firmemente com as manoplas e a porca de fixação por
baixo da capa ③.

4. Fixe a capa estéril na estrela de referência (abaixo da porca de fixação) usando fita ade-
siva estéril.
OBSERVAÇÃO: para remover a estrela estéril, remova a fita adesiva, solte as manoplas,
abra a porca de fixação e levante a estrela. 

Registro do paciente

Aviso
Antes de iniciar o registro, certifique-se de que todos os parafusos da Garra de Referência
Universal estejam fortemente apertados.

Aviso
Antes de iniciar o registro, certifique-se de que a Garra de Referência Universal esteja
firmemente acoplada ao Suporte de Cabeça Modificado Mayfield. Qualquer movimento da
Garra de Referência Universal independente de um movimento da cabeça do paciente gera
imprecisões e representa um perigo para o paciente.

Aviso
Não solte nenhum parafuso da Garra de Referência Universal após o registro. Somente a
porca de fixação pode ser solta para a troca da Estrela de Referência Padrão para Crânio.

Utilize apenas estrelas de referência idênticas em combinação com a Garra de Referência
Universal.
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5.3 Braço de Referência Vario para Suporte de
Cabeça Mayfield

Introdução

O Braço de Referência Vario para Suporte de Cabeça Mayfield (52001) proporciona um
acoplamento flexível e estendido da Estrela de Referência Padrão para Crânio ao Suporte de
Cabeça Modificado Mayfield.

Estrelas de referência compatíveis

Nome Nº de Artigo

Estrela de Referência Padrão para Crânio com 3 Esferas Marcadoras (1
Un) 41735

Estrela de Referência Padrão para Crânio com 4 Esferas Marcadoras (1
Un) 41725

Como acoplar a estrela de referência ao braço de referência

① ②

③ ④ ⑤

Figura 26  

Etapa

1. Acople a Estrela de Referência Padrão para Crânio não estéril ⑤ ao conector da estre-
la ③ e prenda-a com a porca de fixação ④.

2. Para posicionar a estrela, gire a manopla de tensão central ② no sentido horário para
apertá-la.

3. Ajuste o braço ① para a posição desejada e reaperte a manopla com firmeza, girando-a
no sentido anti-horário.

Desacoplando o braço

Aviso
Nunca solte a manopla de tensão central sem segurar o braço articulado com a outra mão!
O Braço de Referência Vario pode cair sobre o paciente.

Braço de Referência Vario para Suporte de Cabeça Mayfield
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5.3.1 Acoplando o braço ao suporte de cabeça

Manipulando o Braço de Referência

Aviso
Antes de montar o Braço de Referência Vario para Suporte de Cabeça Mayfield, certifique-
se de que o suporte de cabeça esteja em boas condições de uso, e que não haja sinais de
abrasão ou desgaste. Utilize somente suportes de cabeça não danificados com o Braço de
Referência Vario para Suporte de Cabeça Mayfield.

Para manter um nível de resistência adequado nas articulações do Braço de Referência
Vario para Suporte de Cabeça Mayfield, não lubrifique as articulações.

Manuseio do suporte de cabeça

Aviso
Verifique cuidadosamente todo o instrumental que está acoplado ao suporte de cabeça,
além do Braço de Referência Vario para Suporte de Cabeça Mayfield. O excesso de peso
pode danificar o suporte de cabeça e colocar em risco a vida do paciente. Se não estiver
seguro sobre o limite de peso do suporte de cabeça, entre em contato com o fabricante.

Mecanismo de acoplamento

④

③

②

① ⑥

⑤

Figura 27  

Nº Componente

① Parafuso “T”

② Seção em V (52003, 52005, 52006)

③ Manopla de tensão central

④ Conector da estrela de referência

⑤ Braço articulado

⑥ Conector de suporte de cabeça

OBSERVAÇÃO: todas as peças do Braço de Referência Vario para Suporte de Cabeça
Mayfield podem ser ajustadas manualmente. Nenhuma ferramenta adicional é necessária. 
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Assegurando a qualidade do acoplamento

Ao acoplar o Braço de Referência Vario para Suporte de Cabeça Mayfield à Seção em V ou
ao suporte de cabeça, certifique-se de que os dentes nos dois componentes estejam
adequadamente intertravados e que as superfícies estejam paralelas entre si.

① ②

Figura 28  

Nº Explicação

① Dentes alinhados corretamente

② Dentes alinhados incorretamente

Após o registro

Depois do registro, você pode cobrir o paciente com a capa estéril e acoplar a Estrela de
Referência Padrão para Crânio estéril usando o mesmo procedimento descrito para a Garra de
Referência Universal.

Durante o uso

Aviso
Após a montagem do Braço de Referência Vario para Suporte de Cabeça Mayfield, não
mude sua posição reajustando a manopla de tensão central ou o parafuso “T” Mayfield.
Este procedimento pode danificar a capa estéril e comprometer a esterilidade e a precisão
da referência.

Aviso
Não solte o parafuso “T” Mayfield e/ou a manopla de tensão central após a conclusão do
registro do paciente. Todo o sistema de coordenadas perderá a precisão e a extremidade
do instrumento será exibida de forma incorreta. Somente a porca de fixação pode ser solta
para a troca da Estrela de Referência Padrão para Crânio.

Aviso
Não mova a estrela marcadora Mayfield em relação à anatomia do paciente durante os
últimos procedimentos, pois isso afetaria de forma inadequada todo o sistema de
coordenadas de medição e causaria a exibição incorreta da extremidade do instrumento.
OBSERVAÇÃO: aperte firmemente a manopla de tensão central, para evitar que ela se solte de
maneira não intencional. O Braço de Referência Vario para Suporte de Cabeça Mayfield
possui uma capacidade de carga limitada. Não coloque peso excessivo sobre o Braço de
Referência Vario para Suporte de Cabeça Mayfield (ou seja, não se apoie no braço nem
coloque instrumentos sobre ele). 

Acoplando o braço ao suporte de cabeça
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OBSERVAÇÃO: mantenha o parafuso de tensão central apertado durante o registro e a
navegação, para proteger o mecanismo interno contra líquidos. 

Verificação da precisão

Para garantir uma navegação segura e precisa, verifique a precisão do sistema de rastreamento
sempre que reacoplar a Estrela de Referência Padrão para Crânio.

Aviso
Evite tocar no dispositivo durante a cirurgia. Isto pode causar imprecisões e colocar em
risco a vida do paciente.

Em intervalos regulares, verifique a precisão da navegação, para garantir que a precisão
não diminua durante o procedimento.

Como acoplar o braço de referência ao suporte de cabeça

①

②

③ ④
Figura 29  

Etapa

1. Certifique-se de que a cabeça do paciente esteja firmemente presa ao suporte de cabe-
ça.

2. Acople o conector do Braço de Referência Vario para Suporte de Cabeça Mayfield ②
ao suporte de cabeça ③ e prenda-o com firmeza usando o parafuso “T” ①.
OBSERVAÇÃO: se estiver usando a Seção em V opcional, conecte-a ao suporte de ca-
beça e depois acople o braço de referência ao conector da Seção em V ④.
 

3. Certifique-se de que os dentes nos dois componentes estejam adequadamente intertra-
vados e que as superfícies estejam paralelas entre si.

Aviso
Planeje a preparação da sala cirúrgica antes da cirurgia. A câmera deve ter uma visão
desobstruída das esferas marcadoras reflexivas e dos LEDs de infravermelho do Softouch.
OBSERVAÇÃO: posicione a estrela de referência de forma que fique fora do caminho do
cirurgião, próxima da craniotomia planejada e visível para a câmera. 
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5.4 Faixa de Cabeça de Referência

Introdução

A Faixa de Cabeça de Referência (10 UN) e a Unidade de Referência para Faixa de Cabeça
constituem um dispositivo de referência usado especialmente para casos em que não é possível
fixar a cabeça.

Antes de usar

Use este produto somente com sistemas de navegação da Brainlab.
Para calibrar instrumentos usando o ponto de calibração, consulte o Manual do Usuário do
Software.

Componentes

① ②

Figura 30  

Nº Componente Nº de Artigo

① Faixa de Cabeça de Referência (10 UN) 41878

② Unidade de Referência para Faixa de Cabeça 41877

Como acoplar a Faixa de Cabeça de Referência

①② ③ ④ ⑤

Figura 31  

Faixa de Cabeça de Referência
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Etapa

1. Oriente a Unidade de Referência para Faixa de Cabeça de maneira que a seta ②
aponte para cima.

2. Remova o filme do adesivo de espuma e fixe-o na testa do paciente, posicionando o co-
nector da referência ① voltado para a câmera.

3. Puxe as duas extremidades simultaneamente ③ para apertar a faixa na cabeça do paci-
ente.

4. Acople a Unidade de Referência para Faixa de Cabeça ao conector da referência ④.

5. Cubra o paciente com uma capa estéril, seguindo o procedimento normal ⑤.

6. Corte cuidadosamente a capa estéril, de modo a permitir o acesso para remontagem da
unidade de referência estéril.

Aviso
Assegure que a Faixa de Cabeça de Referência esteja firmemente presa. Se a Faixa de
Cabeça de Referência escorregar, o rastreamento será impreciso.

Aviso
Não reajuste a Faixa de Cabeça de Referência durante os procedimentos subsequentes. O
rastreamento perderá a precisão e a extremidade do instrumento será exibida de forma
incorreta.

Aviso
Se a Faixa de Cabeça de Referência estiver excessivamente apertada durante cirurgias
prolongadas (mais de 2 horas), podem surgir marcas na cabeça do paciente (por exemplo,
na testa) devido à pressão da fixação. Estas endentações costumam desaparecer em 24
horas.

Não permita que a faixa de cabeça e a capa estéril cubram porções de pele que serão
usadas pelo Z-touch ou Softouch para registro.
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5.5 Pacote de Referência para Crânio

Introdução

O Pacote de Referência para Crânio (B11002) permite o rastreamento flexível da referência do
paciente durante procedimentos craniomaxilofaciais em conjunto com fluoroscopia 3D ou iCT.
Não é necessário imobilizar o paciente para garantir o rastreamento.

Componentes

① ②

③④⑤

Figura 32  

Nº Componente Nº de Arti-
go

① Base de Referência para Crânio 52129

② Estrela de Referência para Crânio 52122

③ Manopla para lâminas (KLS Martin) 52127

④ Lâmina de chave de parafuso (KLS Martin) 52171

⑤ Parafuso de Fixação Óssea Descartável KLS Martin - 1,5 mm x 6 mm (5
UN) 52170

Esterilidade

Uso Instruções Nº de Arti-
go

Estrela de Referência para
Crânio

Registro Pode não ser es-
téril

52122
Navegação Deve ser esterili-

zada

Parafuso de Fixação Óssea Descartável KLS Martin - 1,5
mm x 6 mm (5 UN)

Deve ser esterili-
zada 52170

Pacote de Referência para Crânio
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OBSERVAÇÃO: se apenas uma estrela de referência for usada, todos os instrumentos e
procedimentos deverão ser aplicados em um ambiente estéril. 
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5.5.1 Chave de parafuso

Dicas sobre a inserção e remoção de parafusos

• Enxágue o parafuso com NaCl, para ajudar a reduzir o atrito e facilitar a inserção.
• Sempre é mais fácil inserir o parafuso perpendicular ao osso do que em ângulo.
• Se o paciente possuir uma densidade óssea elevada, você poderá opcionalmente efetuar uma

pré-perfuração para facilitar a inserção do parafuso no osso.
- Ao realizar a pré-perfuração, não exceda o diâmetro de broca de 1,1 mm e a profundidade

máxima de 5 mm. Siga as diretrizes do fabricante do parafuso.
• Em geral, o peso da chave de fenda é suficiente para remover o parafuso do osso.

O excesso de pressão sobre a cabeça do parafuso pode arrancá-la do osso quando a chave de
fenda for removida. O excesso de pressão também pode rachar ou quebrar a cabeça do
parafuso.

Como montar a chave de parafuso

①

②

③
Figura 33  

Etapa

1. Puxe para trás a luva frontal ② da manopla ③.

2. Insira a lâmina da chave de parafuso ① na manopla e solte a luva.

Utilize apenas parafusos implantáveis e chaves de parafuso aprovados pela Brainlab para
acoplar o Pacote de Referência para Crânio. Caso contrário, a precisão da navegação
poderá ser afetada, colocando o paciente em risco.

Chave de parafuso
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5.5.2 Montagem e acoplamento

Introdução

As próximas seções descrevem a montagem da Base de Referência para Crânio e seu
acoplamento ao crânio, além de descrever o acoplamento de estrelas de referência esterilizadas
e não esterilizadas.

Antes de começar

Aviso
O cirurgião é responsável pela fixação e pelo posicionamento da base e deve assegurar
que o dispositivo esteja rigidamente montado na cabeça do paciente.

Aviso
O cirurgião deve estar ciente de que estruturas essenciais podem ser lesionadas durante o
posicionamento.

Aviso
Somente utilize parafusos e chaves de parafuso aprovados pela Brainlab. A utilização de
outros parafusos pode resultar em lesões graves no paciente e imprecisão na navegação.

Para pacientes com alta densidade óssea, a pré-perfuração pode facilitar a inserção e
evitar a quebra de parafusos. Se decidir que a pré-perfuração é necessária, assegure que
ela seja realizada de acordo com as diretrizes do fabricante do parafuso. O diâmetro da
broca usada na pré-perfuração não deve exceder 1,1 mm, com limitador de 5 mm, para
evitar a perfuração da calota craniana.

A base deve ser posicionada de forma a evitar que estruturas importantes, necessárias
para registro de superfície, sejam cobertas.
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Como montar e acoplar a base de referência para crânio

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

Figura 34  

Etapa

1. Desinfete a área em que a Base de Referência para Crânio será acoplada no cliente.
OBSERVAÇÃO: posicione o dispositivo de forma que não atrapalhe o cirurgião e ofereça
para a câmera uma visão permanentemente desobstruída da estrela. Além disso, asse-
gure que exista densidade óssea suficiente para a colocação. 

2. Acople a interface de conexão da estrela ⑦ na base ③ (na direção da seta), usando a
porca de ajuste ⑧ para apertá-la com firmeza.

3. Faça uma incisão no paciente para inserção do tubo ①.

4. Insira o tubo pelo fundo da base (na direção da seta) e aperte cuidadosamente a porca
de fixação do tubo ⑥ na parte superior.

5. Coloque a Base de Referência para Crânio montada no crânio do paciente e insira o
tubo na incisão.

6. Insira um Parafuso de Fixação Óssea Descartável KLS Martin - 1,5 mm x 6 mm ⑤
através do tubo.

7. Use a chave de parafuso para apertar completamente o parafuso no osso até que ele es-
teja preso. Não aplique pressão excessiva para baixo, pois isso pode provocar uma fratu-
ra no crânio.
OBSERVAÇÃO: se o tubo que está sendo usado tiver uma janela, solte o parafuso cerca
de meia volta no sentido anti-horário. Este procedimento facilita a remoção do dispositivo
no final do procedimento. 

Montagem e acoplamento
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Etapa

8. Aplique pressão suave na Base de Referência para Crânio, para inserir os pinos ② no
crânio do paciente.

9. Gire a porca de fixação do tubo no sentido horário para pressionar os pinos contra o os-
so, prendendo a Base de Referência para Crânio.

Como acoplar a estrela de referência não estéril

①

②

③

④

Figura 35  

Etapa

1. Mova a Estrela de Referência para Crânio não estéril para baixo sobre o pino da inter-
face de conexão ③ e aperte a porca de fixação da estrela ②.

2. Solte a porca de fixação do tubo ① e a porca de ajuste ④ para definir a posição da estre-
la, de modo que ela fique visível para a câmera.

3. Aperte ① e ④ com firmeza antes de iniciar o registro.

OBSERVAÇÃO: não solte nenhum parafuso da referência após o registro do paciente. Somente a
porca de fixação da estrela pode ser desparafusada para troca da estrela de referência. 

REFERÊNCIAS
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Como remover uma estrela não estéril e acoplar uma estrela estéril

①

Figura 36  

Etapa

1. Após o registro, desparafuse e remova a estrela de referência não estéril.

2. Cubra o paciente com uma capa estéril seguindo o procedimento normal e faça uma fen-
da na capa estéril para que a interface de conexão ① fique exposta.

3. Um assistente ou uma enfermeira paramentada deve então acoplar a estrela de referên-
cia estéril à interface.

Montagem e acoplamento
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5.5.3 Remoção do pacote de referência para crânio

Introdução

As próximas seções descrevem os diferentes métodos de remoção do Pacote de Referência
para Crânio.

Procedimento padrão

①

Figura 37  

Etapa

1. Desparafuse e remova a Estrela de Referência para Crânio.

2. Solte a porca de fixação do tubo ①.

3. Remova o parafuso com a chave de parafuso.

4. Remova a Base de Referência para Crânio, puxando-a para cima.

REFERÊNCIAS
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Procedimento para tubo com janela

Figura 38  

Etapa

1. Desparafuse e remova a Estrela de Referência para Crânio.

2. Desparafuse e remova completamente a porca de fixação do tubo.

3. Remova a Base de Referência para Crânio, puxando-a para cima sobre o tubo.

4. Se o parafuso estiver visível, use a janela (seta) como ajuda visual para posicionar a cha-
ve no parafuso. Desparafuse e remova o parafuso com a chave e levante o tubo.

5. Se o parafuso não estiver visível, desacople e remova o tubo cuidadosamente. Despara-
fuse e remova o parafuso com a chave.
OBSERVAÇÃO: se o parafuso tiver sido solto meia volta durante a instalação, deslize o
tubo lateralmente para desencaixá-lo do parafuso e levante-o. 

Remoção do pacote de referência para crânio
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6 ADAPTADORES DE
INSTRUMENTAL

6.1 Pacote de adaptadores de instrumental

Informações gerais

O Pacote de Adaptadores de Instrumental (conjunto de 2 ou 4) (B11005 ou B11006) contém
diferentes tamanhos de garras e estrelas de adaptadores de instrumental. Isso permite a
montagem de um adaptador de instrumental adequado para o instrumento a ser navegado.

Componentes

① ② ③

Nº Nome Nº de Artigo

①

Garra Adaptadora de Instrumental tamanho S
Garra Adaptadora de Instrumental tamanho M
Garra Adaptadora de Instrumental tamanho L
Garra Adaptadora de Instrumental tamanho XL

55101
55102
55103
55104

ADAPTADORES DE INSTRUMENTAL
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Nº Nome Nº de Artigo

②

Estrela Adaptadora de Instrumental tamanho M
Estrela Adaptadora de Instrumental tamanho ML
Estrela Adaptadora de Instrumental tamanho L
Estrela Adaptadora de Instrumental tamanho XL

41798
41799
41801
41802

③ Ferramenta para Adaptador de Instrumental 55061

OBSERVAÇÃO: qualquer garra adaptadora de instrumental pode ser acoplada a qualquer
estrela. Se substituir uma estrela por outra de tamanho diferente durante o procedimento,
recalibre e verifique o instrumento antes de prosseguir. 

Manuseio adequado de adaptadores de instrumental

Aviso
Assegure que o tamanho do adaptador seja adequado para o instrumento. Quanto maior
for o instrumento, maior deve ser o adaptador utilizado. O uso de um adaptador muito
pequeno pode resultar em imprecisão na calibração ou na navegação.

Como acoplar a estrela à garra adaptadora de instrumental

①

②

③

Figura 39  

Etapa

1. Selecione a Garra de Adaptador de Instrumental e a Estrela de Adaptador de Instru-
mental necessárias.
OBSERVAÇÃO: quanto maior o instrumento, maior deve ser a estrela usada. 

2. Insira a haste da estrela ② na garra ① e alinhe os dentes dos dois componentes.

3. Aperte o parafuso de fixação ③ manualmente ou com uma Ferramenta para Adaptador
de Instrumental, assegurando que a estrela fique firmemente acoplada à garra.

Pacote de adaptadores de instrumental
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Como acoplar a garra ao instrumento

①

②

Figura 40  

Etapa

1. Ajuste a garra ① sobre o instrumento.
OBSERVAÇÃO: para obter a mais alta precisão de rastreamento, acople a garra o mais
próximo possível da extremidade do instrumento, sem tocar o paciente. 

2. Acople a estrela de rastreamento de forma que o braço mais longo da estrela fique ali-
nhado ao eixo do instrumento.

3. Aperte o parafuso de fixação ② manualmente, para prender a garra do adaptador de ins-
trumental.
OBSERVAÇÃO: use a Ferramenta para Adaptador de Instrumental, se necessário. 

ADAPTADORES DE INSTRUMENTAL
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6.1.1 Acessórios de adaptadores de instrumental

Introdução

Quando vários instrumentos são usados para navegação, a Extensão de Adaptador de
Instrumental - 45° 20 mm proporciona uma extensão adicional entre uma garra e a Estrela de
Adaptador de Instrumental para aumentar o espaço de movimentação.
A extensão pode acoplar qualquer estrela a uma garra e a orientação da estrela pode ser
ajustada em ângulos de 45°.

Como acoplar o extensor do adaptador

②

①

③

④

Etapa

1. Encaixe a Extensão de Adaptador de Instrumental 45° 20 mm ② em uma Garra de
Adaptador de Instrumental ① e alinhe os dentes dos componentes.

2. Aperte o parafuso da extensão ③ para prendê-la na garra do adaptador.

3. Acople a estrela ④ à extensão.

Acessórios de adaptadores de instrumental
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6.2 Garras de Adaptadores de Instrumental para
Instrumentos Retangulares/Cilíndricos

Introdução

Duas garras de adaptador de instrumental estão disponíveis para uso com instrumentos
cilíndricos ou retangulares.

Garras adaptadoras de instrumental

① ②
Figura 41  

Nº Produto Nº de Artigo

① Garra de Adaptador de Instrumental para Instrumentos Blakesley/
Retangulares 55105

② Garra de Adaptador de Instrumental para Instrumentos Cilíndricos 55110

Como acoplar a garra

① ②

Figura 42  

Etapa

1. Para instrumentos retangulares, acople o adaptador ① à manopla traseira do fórceps.
Para instrumentos cilíndricos, insira o instrumento cilíndrico no adaptador ②.

2. Certifique-se de que os entalhes da garra coincidam com a manopla do instrumento.

3. Acople a Estrela do Adaptador de Instrumental no adaptador.

ADAPTADORES DE INSTRUMENTAL
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Calibração e navegação

Após a montagem do adaptador no instrumento cirúrgico e do acoplamento das esferas
marcadoras reflexivas, você poderá calibrar o instrumento para navegação.
Antes da calibração, verifique se todos os parafusos dos adaptadores de instrumental estão
firmemente apertados.
Se você trocar a estrela de rastreamento por outra de tamanho diferente, recalibre e verifique o
instrumento antes de prosseguir.

Garras de Adaptadores de Instrumental para Instrumentos Retangulares/Cilíndricos
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7 ULTRASSOM
7.1 Adaptadores de ultrassom

Informações gerais

Os Adaptadores de Ultrassom permitem que transdutores de ultrassom sejam adaptados para
compatibilidade com software e sistemas de navegação da Brainlab. Os adaptadores estão
disponíveis com vários mecanismos de trava, para encaixe de transdutores especificados.
Dependendo do transdutor a ser adaptado, adaptadores com ajuste padrão ou ajuste exclusivo
podem ser utilizados.

Adaptadores com ajuste padrão

① ② ③ ④ ⑤

Figura 43  

Nº Adaptador (exemplos)

① Adaptador com trava de engate

② Adaptador com trava de grampo

③ Adaptador com trava de garra

④ Adaptador com trava de morsa

⑤ Adaptador com trava de anel

OBSERVAÇÃO: estes são exemplos de diferentes tipos de adaptadores. Cada adaptador é
projetado para uso com tipos específicos de transdutores. O design do adaptador pode variar em
função do transdutor. 

ULTRASSOM
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7.1.1 Componentes

Adaptadores com ajuste exclusivo

Estrela Transdutor Adaptadores Ajuste Nº de Artigo

Estrela de
Adaptador para
Navegação por
Ultrassom
(22595)

BK Medical

Base de Adaptador para
Navegação por Ultrassom
• BK 8862/8863/N11C5S
• BK N13C5

Exclusivos
(recalibração
não necessá-
ria)

• 41860-35B
• 41860-40

Aloka

Garra de Ultrassom para
UST 5268P-5/52114P (Alo-
ka)

Padrão 41860-1

• Base de Adaptador para
UST 987/9104/9120 (Alo-
ka)

• Base de Adaptador para
Integração de Ultrassom
(Aloka UST-9133)

Exclusivos
(recalibração
não necessá-
ria)

• 41860-5
• 41860-36

Antes de começar

Aviso
Antes do início da navegação, o transdutor de ultrassom deve ser calibrado com o
Fantoma de Registro de Ultrassom.

Aviso
Qualquer movimento independente do transdutor em relação ao adaptador causará
imprecisão durante a navegação, colocando o paciente em perigo.

Antes de acoplar um adaptador ao transdutor de ultrassom, certifique-se de selecionar o
adaptador correto para o transdutor.

Adaptadores de ultrassom são desenvolvidos para transdutores de ultrassom específicos.
Se encontrar dificuldade para acoplar o adaptador ao transdutor, verifique se o transdutor
está danificado ou se o tipo do transdutor está correto. Evite usar força excessiva ao
acoplar o adaptador, pois isso pode danificar o transdutor de ultrassom.

Outros adaptadores de ultrassom

Adaptador de ultras-
som

Nome do produto

41860-10A Garra de Ultrassom Aloka UST 995-7.5

41860-11 Garra de Ultrassom Hitachi EUPF 331

41860-12 Garra de Ultrassom Siemens P8-3 & 7,5 PL13 Rev. 02

41860-15 Garra de Ultrassom V7 (Acuson)

41860-1A Garra de Ultrassom para UST 5268P-5 / 52114P (Aloka)

41860-2 Garra de Ultrassom B&K 8562

41860-20 Garra de Ultrassom Siemens 5.0/7.5 Microsector

41860-21 Garra de Ultrassom GE 10S Sectortransducer

41860-24 Adaptador de Ultrassom Siemens Sonoline C8-5

Componentes
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Adaptador de ultras-
som

Nome do produto

41860-25 Adaptador de Ultrassom VF13.5SP Siemens

41860-27A Adaptador de Ultrassom Toshiba PSF65AT

41860-28 Adaptador de Ultrassom Acuson P9-4

41860-29 Adaptador de Ultrassom Sonosite P10

41860-3 Garra de Ultrassom Toshiba PVF-745-V

41860-33 Adaptador de Ultrassom Zonare P10-4

41860-34 Adaptador de Ultrassom Toshiba PVT-745BTV

41860-36 Base de Adaptador de Ultrassom Aloka UST-9133

41860-38 Adaptador de Ultrassom GE 8C-RS

41860-39 Adaptador de Ultrassom Acuson P10-4

41860-41 Adaptador de Ultrassom Sonosite HFL38X

41860-5D Base de Adaptador para UST 987/9104/9120 (Aloka)

41860-9 Garra de Ultrassom B&K 8547
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7.1.2 Acoplando a base de adaptador com ajuste exclusivo ao transdutor

Sobre adaptadores com ajuste exclusivo

Figura 44  

Adaptadores com ajuste exclusivo consistem em uma Base de Adaptador e uma Estrela de
Adaptador para Integração de Ultrassom. Adaptadores com ajuste exclusivo se encaixam
sempre da mesma maneira e não exigem nova calibração cada vez que são usados. A Estrela
de Adaptador para Navegação por Ultrassom (22595) também é exigida para propósitos de
rastreamento.
OBSERVAÇÃO: adaptadores que utilizam a Estrela de Adaptador para Navegação por
Ultrassom também devem ser compatíveis com ajuste exclusivo. 

Como acoplar a base de adaptador com ajuste exclusivo da BK Medical

②①

④

②① ③

Figura 45  

Etapa

1. Deslize a Base de Adaptador para Navegação por Ultrassom (BK 8862/8863/
N11C5S) ou a Base de Adaptador para Navegação por Ultrassom (BK N13C5) ② so-
bre o transdutor ①.

Acoplando a base de adaptador com ajuste exclusivo ao transdutor
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Etapa

2. Assegure que o adaptador esteja firmemente acoplado e que se encaixe com firmeza à
borda do transdutor ③.

3. Prenda o adaptador, apertando a fivela sobre o entalhe, certificando-se de travar o fecho
④.

4. Se aplicável, cubra o transdutor e o adaptador com a capa estéril.

Como acoplar a base de adaptador com ajuste exclusivo da Aloka

①

②
⑤ ⑥

④
③

Figura 46  

Etapa

1. Deslize a Base de Adaptador para UST 987/9104/9120 (Aloka) ou a Base de Adapta-
dor para Integração de Ultrassom (Aloka UST-9133) ① sobre o transdutor ②. Assegu-
re que a esfera no transdutor ③ se encaixe no orifício da base ④.

2. Prenda o adaptador, fechando o grampo ⑤, certificando-se de travar o fecho com firme-
za ⑥.

3. Se aplicável, cubra o transdutor e o adaptador com a capa estéril.

Como acoplar a estrela de adaptador à base de adaptador

① ② ③

Figura 47  

Etapa

1. Coloque a estrela estéril na base de adaptador coberta pela capa estéril ①. Alinhe a es-
trela de forma que os dentes da estrela de adaptador fiquem alinhados com as endenta-
ções do adaptador ②.

2. Aperte firmemente a porca de fixação, girando-a no sentido horário ③.

OBSERVAÇÃO: se a estrela de adaptador for removida do transdutor, a estrela de adaptador e a
capa perderão a condição de esterilidade. Para prosseguir com a navegação, use uma nova capa
estéril e uma nova estrela de adaptador estéril. 

ULTRASSOM
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OBSERVAÇÃO: se a capa estéril entre a base de adaptador e a estrela de adaptador estiver
enrugada, alise-a com a mão antes de montar a estrela de rastreamento. 

Acoplando a base de adaptador com ajuste exclusivo ao transdutor
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7.1.3 Acoplando o adaptador com ajuste padrão ao transdutor

Antes de começar

Antes de acoplar um adaptador ao transdutor de ultrassom, certifique-se de selecionar o
adaptador correto para o transdutor.

Como acoplar adaptadores com ajuste padrão ao transdutor usando uma trava de engate

① ②

Figura 48  

Etapa

1. Coloque o Adaptador de Ultrassom no transdutor de ultrassom.

2. Puxe a articulação ① para baixo.

3. Aperte o parafuso ② para fechar a articulação, até que o adaptador esteja firmemente
preso ao transdutor.

Como acoplar adaptadores com trava de grampo

①

②

Figura 49  

Etapa

1. Coloque o Adaptador de Ultrassom no transdutor de ultrassom.

2. Aperte o parafuso ① até que a garra ② encaixe com firmeza no transdutor.
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Como acoplar adaptadores com trava de garra

①

②

Figura 50  

Etapa

1. Coloque o Adaptador de Ultrassom no transdutor de ultrassom.

2. Aperte o parafuso ① até que a tenaz ② encaixe com firmeza no transdutor.

Como acoplar adaptadores com trava de morsa

①

Figura 51  

Etapa

1. Coloque o adaptador de ultrassom no transdutor de ultrassom.

2. Aperte o parafuso ① até que a trava de morsa encaixe com firmeza no transdutor.

Acoplando o adaptador com ajuste padrão ao transdutor
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Como acoplar adaptadores com trava tipo anel

①

②

Figura 52  

Etapa

1. Coloque o Adaptador de Ultrassom no transdutor de ultrassom.

2. Aperte o parafuso ① até que o anel ② encaixe com firmeza no transdutor.
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7.1.4 Calibração de Ultrassom

Fantoma de Registro de Ultrassom

Figura 53  

O Fantoma de Registro de Ultrassom (22630) é usado para calibração e verificação de
Adaptadores de Ultrassom.
O fantoma consiste em um arranjo de fios utilizados pelo software como referência para os
pontos de calibração. Existem cinco pontos de calibração com profundidade de 4 cm e três
pontos de calibração com profundidade de 8 cm, que permitem a calibração de vários
transdutores de ultrassom.
OBSERVAÇÃO: o fantoma deve ser coberto com a Capa Estéril para Fantoma de Registro de
Ultrassom (20 UN) (22531) antes do uso. 

Calibração correta

Certifique-se de que o transdutor de ultrassom seja calibrado nas mesmas condições em que é
utilizado no fluxo de trabalho (p.ex., se a navegação for realizada com um transdutor coberto, a
calibração também deverá ser realizada com uma capa estéril). Se o transdutor for esterilizável e
a calibração for realizada sem capa estéril, nenhuma capa estéril deverá ser utilizada durante a
navegação. Caso contrário, é recomendável realizar uma recalibração.

Calibração de Ultrassom
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7.1.5 Cobrindo adaptadores de ultrassom com capas estéreis

Sobre a colocação de capas estéreis

O procedimento de colocação de capas estéreis mantém o campo estéril do cirurgião e fornece
uma barreira estéril entre o paciente e o transdutor de ultrassom não estéril.
Coloque a capa estéril com extremo cuidado, de forma a permitir que o cirurgião realize a
navegação por ultrassom conforme necessário, sem comprometer o campo estéril.

Obtenção da esterilidade

Para assegurar a esterilidade, use o adaptador de ultrassom com esferas marcadoras reflexivas.

Como testar a efetividade da capa estéril

As capas estéreis indicadas e liberadas para uso no sistema nervoso central de um paciente
podem ser testadas para verificação da compatibilidade com a Base de Adaptador de Ultrassom
e a Estrela de Adaptador de Ultrassom. Por exemplo, o teste de estanqueidade, de acordo
com a norma ISO 11193-1:2008, que pode ser executado conforme descrito a seguir:

① ② ③ ④
Figura 54  

Etapa

1. Conecte a Base de Adaptador de Ultrassom ② ao transdutor de ultrassom ③.

2. Espalhe o gel de ultrassom pela capa, coloque-a sobre o transdutor com adaptador de
ultrassom ② e prenda-a com as tiras de borracha incluídas na embalagem.
A Estrela de Adaptador para Navegação por Ultrassom ① pode agora ser conectada
à Base de Adaptador de Ultrassom ②, com a capa estéril entre a Base de Adaptador de
Ultrassom ② e a Estrela de Adaptador para Navegação por Ultrassom ①.

3. Desconecte a Estrela de Adaptador para Navegação por Ultrassom ① novamente e
gire o transdutor de ultrassom ③ na capa estéril ④.

4. Reconecte a Estrela de Adaptador para Navegação por Ultrassom ①.

5. Gire a Estrela de Adaptador para Integração de Ultrassom ① de maneira que ela pos-
sa ser reconectada à Base de Adaptador de Ultrassom ② pelo menos quatro vezes com
diferentes posições da capa estéril ④.
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Etapa

6. Repita este procedimento com outra capa e execute a etapa 2 com as duas capas prepa-
radas, uma sobre a outra.

Como testar a estanqueidade

①

②

③ ⑤

④

Figura 55  

Etapa

1. Desconecte a estrela de adaptador e remova a capa estéril do transdutor de ultrassom.

2. Fixe a capa no mandril circular oco ② com um O-ring ③, por exemplo, de forma que a
capa não fique estendida por mais de 40 mm sobre o mandril.

3. Introduza 1.000 cm3 ± 50 cm3 de água colorida ④ na temperatura máxima de 36 °C no
mandril oco ⑤.

4. Remova toda a água que tenha inadvertidamente respingado na parte externa da capa.

5. Se o nível da água não alcançar 40 mm da extremidade da bainha, levante a capa, para
garantir que toda a capa seja testada, excluindo a parte de 40 mm da extremidade da
bainha.

6. Anote imediatamente todos os vazamentos. Se a capa não apresentar vazamentos de
imediato, verifique novamente entre dois e quatro minutos depois de derramar água na
capa.
Ignore os vazamentos dentro da área de 40 mm da extremidade da bainha.
Repita as etapas 1 e 2 com outra capa.
A capa é aprovada no teste quando nenhum vazamento é observado.

Cobrindo adaptadores de ultrassom com capas estéreis
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8 SUPORTES DE
INSTRUMENTOS DE
BIÓPSIA

8.1 Sistema de Biópsia sem Arco

Informações gerais

O Sistema de Biópsia sem Arco (55940) é um instrumento que é diretamente acoplado a
suportes de cabeça para navegação de biópsias sem arco e exames endoscópicos.

Componentes

①

④③

⑤⑥

②

⑦

⑧

Figura 56  

Nº Componente Uso Nº de
Artigo

① Luva Navegação de instrumentos cilíndricos
com diâmetro entre 3,6 e 10 mm

N/A② Guia

③ Braço articulado

④ Adaptador Mayfield

⑤

Seção em V para Suporte de Ca-
beça Mayfield
Seção em V para Suporte de Ca-
beça IMRIS
Seção em V para Suporte de Ca-
beça GE

Interface para ativar o uso simultâneo
do braço de referência e do VarioGuide

52003
52005
52006

SUPORTES DE INSTRUMENTOS DE BIÓPSIA
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Nº Componente Uso Nº de
Artigo

⑥ Estrela de Alinhamento de Bió-
psia 55972

⑦ Tubo de Biópsia

Navegação de:
• Instrumentos pré-calibrados
• Outros instrumentos cilíndricos que

não foram pré-calibrados

55970

⑧
Adaptação de Instrumento Indivi-
dual para Sistema de Biópsia
sem Arco (introdutores de tubo)

Navegação de instrumentos com diâme-
tro entre 1,8 e 3,5 mm 41946

Antes de começar

Aviso
Antes de montar o Sistema de Biópsia sem Arco, verifique se existem sinais de abrasão no
suporte Mayfield. Somente garras de cabeça não danificadas podem ser usadas com o
Sistema de Biópsia sem Arco.

Aviso
O Sistema de Biópsia sem Arco é indicado exclusivamente para instrumentos estáticos,
como agulhas de biópsia e endoscópios. Não acople ferramentas vibratórias, como
brocas, nem instrumentos com componentes móveis ao Sistema de Biópsia sem Arco,
pois as vibrações soltam o mecanismo de fixação.

Aviso
Não coloque peso excessivo sobre o Sistema de Biópsia sem Arco (por exemplo, não se
apoie nele nem coloque instrumentos sobre ele).

Para se obter a máxima precisão, é recomendável usar a Estrela de Alinhamento de
Biópsia montada no tubo-guia curto para biópsia.

O Sistema de Biópsia sem Arco não deve entrar em contato com tecidos de pacientes.

Manuseio dos tubos de biópsia e introdutores

Aviso
Observe que, mesmo que o parafuso do fixador no tubo de biópsia esteja apertado, o
instrumento ainda poderá ser empurrado um pouco mais no tubo de biópsia. Não aplique
força em excesso no instrumento, para evitar empurrá-lo demais para dentro do introdutor
de biópsia.

Aviso
Para evitar danos e assegurar a compatibilidade com o Sistema de Biópsia sem Arco, use
apenas instrumentos estereotáticos com o mesmo diâmetro que está gravado nos
introdutores de tubos de biópsia. Ao trocar introdutores, remova o tubo de biópsia da luva.

Aviso
Tenha cuidado para não derrubar os introdutores de tubos de biópsia e sempre assegure
que eles sejam apertados manualmente com firmeza. Nunca troque os introdutores de
tubos de biópsia nas proximidades da mesa de cirurgia. Remova os tubos-guia de biópsia
para trocar os introdutores.

Sistema de Biópsia sem Arco
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Aviso
Os introdutores de tubos de biópsia parafusados no tubo devem ter o mesmo diâmetro
gravado em seu corpo. A mistura de introdutores de diâmetros diferentes em um mesmo
tubo de biópsia causa resultados imprecisos durante a calibração e a navegação.

Aviso
Não gire o instrumento durante a remoção, pois esse movimento pode soltar
inadvertidamente os introdutores de tubos de biópsia.

Não confunda os parafusos da guia com os parafusos do tubo de biópsia durante a
cirurgia, pois afrouxar o parafuso errado pode fazer com que o tubo de biópsia caia sobre
o paciente.

Certifique-se de apertar suavemente o parafuso de fixação no tubo de biópsia, pois o
aperto excessivo pode danificar permanentemente o tubo externo do instrumento.

Manuseio e troca de instrumentos

Aviso
A luva do Sistema de Biópsia sem Arco não é adequada para posicionamento repetitivo de
instrumentos. Quando o tubo de biópsia estiver alinhado a uma trajetória, não o remova.
Se o tubo de biópsia for removido e recolocado na luva, sua posição poderá não ser a
mesma.

Aviso
Para evitar ferimentos e/ou possível contaminação do paciente, não troque a luva e os
introdutores de tubos de biópsia nas imediações da mesa de operação. Somente troque a
luva e os introdutores depois que o tubo de biópsia tiver sido removido da guia.

Aviso
Durante a introdução na Matriz de Calibração de Instrumental, não gire o tubo-guia de
biópsia no sentido anti-horário.

Como montar e acoplar o sistema de biópsia

④

⑤
⑥
⑦

① ②

③ ⑨⑧

Figura 57  

Etapa

1. Abra o parafuso de fixação ① no tubo de biopsia ② e parafuse dois introdutores de tubo
③.

2. No sistema de biópsia, abra o parafuso-guia ④ o máximo possível e introduza a luva ⑦,
assegurando que o parafuso-guia se encaixe no orifício-guia ⑤.
OBSERVAÇÃO: o entalhe ⑥ deve encaixar-se em um pino dentro da guia e deve ser
mantido na posição durante a montagem. 

3. Cubra o paciente de acordo com o procedimento padrão, assegurando que o suporte de
cabeça também seja coberto.

SUPORTES DE INSTRUMENTOS DE BIÓPSIA
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Etapa

4. Para acoplar o sistema de biópsia ao Suporte de Cabeça Radiotransparente Doro, pri-
meiro acople a Interface de Suporte de Cabeça para Braço de Biópsia/Varioguide
(19223-03) à interface do suporte de cabeça.
OBSERVAÇÃO: o Adaptador Radiotransparente para Suporte de Cabeça Doro
(19147-06) também deve ser acoplado. 

5. Coloque o parafuso “T” diretamente no suporte de cabeça, na Seção em V ou na interfa-
ce, perfurando a capa estéril ⑧.

6. Aperte o parafuso com firmeza, assegurando que os dentes dos dois componentes este-
jam intertravados ⑨ de maneira adequada.

Como posicionar o sistema de biópsia

①

③ ④②

⑤
⑥
⑦

Figura 58  

Etapa

1. Para posicionar o Sistema de Biópsia sem Arco, prenda-o firmemente com a manopla
de tensão central ⑦.

2. Coloque outras capas estéreis em torno do sistema de biópsia e da estrela de referência.

3. Introduza o tubo de biopsia ③ (com os introdutores corretos ④) na luva ②, prendendo-o
firmemente com o parafuso-guia ① e o parafuso de fixação ⑤.

4. Acople a Estrela de Alinhamento de Biópsia ao tubo de biopsia, prendendo-o firme-
mente com o parafuso na parte superior da estrela.

Aviso
Certifique-se de que o Sistema de Biópsia sem Arco esteja montado corretamente e que a
carga total não exceda o limite especificado. O excesso de carga pode soltar a garra,
danificar as juntas e barras, e deformar ou deslocar o instrumental inadvertidamente.
OBSERVAÇÃO: para reajustar a posição, segure a parte superior do braço articulado ⑥ e gire a
manopla de tensão central no sentido anti-horário para soltá-lo. Faça os ajustes necessários no
dispositivo e reaperte a manopla. 

Sistema de Biópsia sem Arco
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Considerações sobre segurança

Aviso
Nunca solte a manopla de tensão central sem antes segurar o braço articulado com a outra
mão. Caso contrário, o Sistema de Biópsia sem Arco, ou um instrumento introduzido, pode
cair sobre o paciente.

Aviso
Não segure o Sistema de Biópsia sem Arco pelas articulações esféricas enquanto a
manopla de tensão central estiver solta, pois isso poderá lesionar seus dedos.

Aviso
Para manter um nível adequado de fricção, não lubrifique as articulações.

Não use ferramentas como chaves fixas ou chaves inglesas para girar a manopla de
tensão central, pois isso poderá danificar permanentemente o Sistema de Biópsia sem
Arco.

Durante a introdução, o instrumento deve deslizar de forma fácil e firme para dentro da
luva, sem resistência ou folga.

Transporte do Sistema de Biópsia sem Arco

Transporte o Sistema de Biópsia sem Arco com cuidado, para evitar danos ao dispositivo.
Armazene o Sistema de Biópsia sem Arco em uma bandeja de esterilização adequada.

SUPORTES DE INSTRUMENTOS DE BIÓPSIA
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8.2 VarioGuide

Informações gerais

O VarioGuide (55950) é um suporte de instrumento que é diretamente acoplado a suportes de
cabeça para navegação de biópsias sem arco e colocação de cateteres.

Componentes

①

②

③

④
Figura 59  

Nº Componente Nº de Artigo

① Braço do VarioGuide

②
Estrela do VarioGuide e conjunto de discos
• Conjunto de Discos de 1,8 mm a 4,0 mm para VarioGuide
• Conjunto de Discos de 4,0 mm a 8,0 mm para VarioGuide

55950-40
• 55950-71
• 55950-72

③ VarioGuide - Junta 2 (Joint 2) (inclui suporte e haste telescópica da es-
trela) 55950-50

VarioGuide
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Nº Componente Nº de Artigo

④
• Seção em V para Suporte de Cabeça GE
• Seção em V para Suporte de Cabeça IMRIS
• Seção em V para Suporte de Cabeça Mayfield

• 52006
• 52005
• 52003

Suportes de cabeça compatíveis

Suportes de cabeça Opções de monta-
gem

Integra Li-
fescien-
ces Corp.

Mayfield
• Suporte de Cabeça Modificado (A1059)

Seção em V para Su-
porte de Cabeça May-
field (52003)

Mayfield
• Suporte de Cabeça Radiotransparente (A2002)
• Suporte de Cabeça Radiotransparente Infinity XR2

(A2114)

Adaptador Giratório
TriStar para Mayfield
Infinity XR2 (A2111)

GE Suporte de Cabeça GE compatível com RM (Mayfield
A1117)

Seção em V para Su-
porte de Cabeça GE
(52006)

IMRIS Dispositivo de Fixação de Cabeça para RM/Raios X (MR/X-
RAY) (HFD100)

Seção em V para Su-
porte de Cabeça IM-
RIS (52005)

PMI
DORO
• Suporte de Cabeça Radiotransparente (3034-00)

Interface Radiotrans-
parente de Suporte de
Cabeça (3033-50)
• Opcional: Seção em

V para Suporte de
Cabeça Mayfield
(52003)

Mizuho Anel Estereotático Sugita (07-951-00 / 07-951-11)
Adaptador para Nave-
gação Mizuho
(07-970-50)

Produtos
de RM
Noras

Flexibi-
lity

Suporte de Cabeça para Sala Cirúrgi-
ca Flexibility (Rev. 1-3)
• Sistema de Fixação de Bobina - 65

mm

114464
• 117901

Adaptador para Vario-
Guide (111815)

Heid-
berg

Kit de Upgrade de Suporte de Cabeça
para Sala Cirúrgica Heidberg (Rev.
1-2)
• Sistema de Fixação de Bobina - 65

mm
• Ajuste de Altura de Rolamento

114809
• 117901
• S17304

Lucy

Suporte de Cabeça para Sala Cirúrgi-
ca Lucy
• Conjunto de Bobinas para Cabeça

Siemens 1,5 T
• Conjunto de Bobinas para Cabeça

Siemens 3,0 T
• Conjunto de Bobinas para Cabeça

Philips 1,5 T
• Conjunto de Bobinas para Cabeça

Philips 3,0 T

119660
• 114497
• 112893
• 111921
• 114557

Adaptador para Vario-
Guide Lucy (119671)

SUPORTES DE INSTRUMENTOS DE BIÓPSIA

Manual do Usuário de Instrumental Rev. 2.3 Crânio/ORL Óptico 105



Classificação de RM

Aviso
O VarioGuide é classificado como condicional para RM, apenas para operação fora da
linha de 5 Gauss (0,5 mTesla).

VarioGuide
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8.2.1 Montagem

Introdução

Essas instruções de montagem descrevem como acoplar os seguintes itens:
• Junta de disco
• Suporte de estrela
• Estrela para VarioGuide

Como acoplar a junta de disco e o suporte de estrela

① ② ③

Figura 60  

Etapa

1. Coloque a junta do disco no anel do braço do VarioGuide, encaixando os seis dentes do
anel nas endentações da junta do disco ①.

2.
Gire a junta do disco em 180° para a posição mostrada ②, de forma que
as duas linhas fiquem alinhadas. Insira a trava da Junta 1 (Joint 1) e posi-
cione a trava de forma que se ajuste no anel do braço do VarioGuide.

3. Prenda a Junta 1, apertando o parafuso no sentido horário.

4. Insira a trava da Junta 2 parcialmente na junta do disco.

5.
Parafuse o suporte de estrela na junta do disco ③ até que as linhas nos
dois componentes fiquem alinhadas, e aperte o parafuso da Junta 2 para
prendê-la.

Considerações gerais sobre segurança

Aviso
Nunca solte as juntas enquanto um instrumento estiver inserido no paciente através do
VarioGuide, exceto a junta 1, para mover o braço para longe de um cateter (ou outro
instrumento semelhante) posicionado.

Aviso
Não segure o VarioGuide pelas articulações esféricas enquanto o braço estiver em
movimento, pois isso poderá lesionar seus dedos.

Aviso
Para manter um nível adequado de fricção, não lubrifique as articulações.

SUPORTES DE INSTRUMENTOS DE BIÓPSIA
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Aviso
Certifique-se de que a carga máxima do suporte de cabeça permita a montagem do
VarioGuide, do conector em V e dos instrumentos a serem utilizados.

Durante a introdução, o instrumento deve deslizar de forma fácil e firme para dentro da
luva, sem resistência ou folga.

Como acoplar a estrela do VarioGuide

① ② ③

Figura 61  

Etapa

1. Coloque a Estrela do VarioGuide no suporte da estrela, encaixando os seis dentes do
anel do suporte da estrela nas endentações da estrela ①.

2. Gire a estrela em 90°, conforme mostrado ②.

3.

Insira totalmente a trava da Junta 3 (Joint 3) ③ e ajuste a trava de forma
que as linhas nos dois componentes fiquem alinhadas.

4. Prenda a Junta 3 apertando o parafuso no sentido horário.

Considerações de segurança sobre disco-guia

Aviso
Para garantir o posicionamento seguro e confiável do instrumento, e para evitar a
movimentação do instrumento dentro do disco-guia, aperte manualmente e com firmeza a
manopla de tensão central, os parafusos do braço de orientação e o disco-guia.

Aviso
Certifique-se de que o disco-guia esteja montado corretamente no VarioGuide e que não
esteja inclinado nem bloqueado.

Aviso
Sempre escolha um orifício do disco-guia com diâmetro apropriado para o instrumento (o
menor possível, mas não menor do que o diâmetro do instrumento, verifique os diâmetros
marcados no disco-guia). Caso esteja usando um tubo guia de perfuração, escolha um
diâmetro de luva apropriado para guiar o instrumento.

Aviso
Antes de cada utilização, verifique se o disco-guia apresenta danos.

Montagem
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Aviso
Não use brocas através do disco-guia.
Para evitar danos ao disco-guia, resultando no alinhamento impreciso do instrumento
inserido e a exposição do cérebro a partículas abrasivas, sempre proteja o disco-guia
durante a perfuração (por exemplo, usando um tubo-guia de perfuração com resistência
adequada para suportar esses atritos).

Aviso
Ao inserir um instrumento através do disco-guia, certifique-se de que o disco-guia envolva
rigidamente o instrumento, mas não a ponto de entortar ou danificar o instrumento.

Aviso
Qualquer modificação no disco-guia ou alteração no diâmetro do instrumento exige que o
VarioGuide seja realinhado à trajetória.

Como acoplar o conjunto do disco

① ② ③

Figura 62  

Etapa

1. Coloque o disco interno sobre o suporte de estrela, até que o disco fique travado na posi-
ção correta ①.
OBSERVAÇÃO: alinhe o diâmetro requerido no disco interno à a seta na estrela. 

2. Parafuse os dois discos externos juntos ②.

3. Alinhe a linha nos discos externos montados com a linha no disco interno e parafuse os
anéis juntos no suporte da estrela ③.

Aviso
Sempre segure o disco-guia ao removê-lo do VarioGuide.
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8.2.2 Acoplando o VarioGuide à Garra de Cabeça

Antes de usar

Aviso
Antes de montar o VarioGuide, certifique-se de que o suporte de cabeça esteja em boas
condições de uso, e que não haja sinais de abrasão ou desgaste. Utilize somente suportes
de cabeça não danificados com o VarioGuide.
Para evitar danos e contato inadvertido com tecidos do paciente, remova todo o instrumental do
VarioGuide antes de montá-lo no suporte de cabeça.

Carga máxima

Aviso
Certifique-se de que a carga máxima do suporte de cabeça permita a montagem do
VarioGuide, da Seção em V e dos instrumentos a serem utilizados.

Aviso
Não coloque peso excessivo no VarioGuide (por exemplo, apoiando-se no dispositivo ou
colocando outros instrumentos sobre ele). Ao perfurar através do VarioGuide, certifique-se
de que o peso da broca não seja suportado pelo braço do VarioGuide. Ao exercer força no
instrumento inserido, certifique-se de que a força não mude a trajetória do VarioGuide.

Aviso
Assegure que o suporte de cabeça esteja montado de maneira adequada e que a carga
total não ultrapasse os limites especificados no manual do fabricante. O excesso de carga
pode soltar a garra e colocar em risco a vida do paciente.

Como acoplar o VarioGuide ao suporte de cabeça

②①

Figura 63  

Etapa

1. Cubra o paciente de acordo com o procedimento padrão, assegurando que o suporte de
cabeça também seja coberto.

2. Para acoplar o VarioGuide ao Suporte de Cabeça Radiotransparente Doro, primeiro aco-
ple a Interface de Suporte de Cabeça para Braço de Biópsia/Varioguide (19223-03) à
interface do suporte de cabeça.
OBSERVAÇÃO: acople também o Adaptador Radiotransparente para Suporte de Ca-
beça DORO. 

Acoplando o VarioGuide à Garra de Cabeça
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Etapa

3. Coloque o parafuso “T” diretamente no suporte de cabeça, na Seção em V ou na interfa-
ce, perfurando a capa estéril ①.

4. Aperte o parafuso com firmeza, assegurando que os dentes dos dois componentes fi-
quem intertravados ② de maneira adequada.

Como posicionar e fixar

①

Figura 64  

Etapa

1. Para posicionar o VarioGuide conforme exigido, prenda-o firmemente com a manopla de
tensão central ①.

2. Coloque outras capas estéreis em torno do sistema de biópsia e da estrela de referência.

Aviso
Sempre segure o braço com uma das mãos ao operar a manopla de tensão central.
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9 MICROSCÓPIOS
9.1 Conjuntos de adaptadores de microscópio

Informações gerais

Microscópios de vários fabricantes podem ser configurados para uso com os sistemas de
navegação da Brainlab.
O sistema de navegação em a capacidade de adquirir a direção de visualização, o ponto focal e o
diâmetro do campo de visão do microscópio, e exibir as informações na tela de navegação.
Para configurar um microscópio:
• Um Conjunto de Adaptadores de Microscópio deve ser acoplado ao microscópio.
• O microscópio deve ser conectado ao sistema de navegação.

Antes de usar

Antes de executar a navegação com microscópio, leia o Manual do Usuário do Software.

Cabeamento

Aviso
Após a calibração, não adicione outros equipamentos à configuração original.

Aviso
Não conecte dispositivos diferentes de uma câmera de vídeo calibrada e válida à porta de
vídeo do sistema de navegação.

Aviso
Ao conectar o microscópio, certifique-se de que haja espaço suficiente para a área de
movimentação da cabeça do microscópio.
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Acoplamento de adaptadores

Figura 65  

Um Conjunto de Adaptadores de Microscópio consiste em:
• Um adaptador de microscópio
• Uma Estrela de Rastreamento de Microscópio

O suporte da Brainlab montará o adaptador de microscópio específico no cabeçote do
microscópio. O adaptador de microscópio fica permanentemente acoplado ao cabeçote do
microscópio e não deve ser removido.

Aviso
Não solte os parafusos de fixação entre o adaptador de microscópio e a cabeça óptica.
Entre em contato com o suporte da Brainlab se o adaptador de microscópio tiver sido
removido ou reposicionado.

Não remova nem reconecte ou reposicione o adaptador após a calibração do microscópio.
Isto causará imprecisão no ponteiro virtual do microscópio e em todas as exibições
relacionadas.

Conjuntos de adaptadores de microscópio
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9.2 Colocando a capa estéril

Sobre o procedimento de colocação da capa estéril

O procedimento de colocação da capa estéril mantém o campo estéril do cirurgião e fornece uma
barreira estéril entre o paciente e o microscópio.

Aviso
Coloque a capa estéril com extremo cuidado, de forma a permitir que o cirurgião realize a
navegação com microscópio conforme necessário, sem comprometer o campo estéril.

Aviso
Teste a amplitude do movimento, para assegurar que o movimento do microscópio não
danifique a capa.

Como acoplar a estrela ao adaptador

Figura 66  

Etapa

1. Acople a Estrela de Rastreamento de Microscópio no Adaptador de Microscópio.

2. Coloque a Estrela de Rastreamento de Microscópio no Adaptador de Microscópio
coberto pela capa estéril, de forma que os dentes da estrela e do adaptador coincidam.

3. Aperte o parafuso de fixação e assegure que a conexão esteja firme.
OBSERVAÇÃO: para obter informações adicionais, consulte o Manual do Usuário de Ins-
trumental para Crânio/ORL. 

Aviso
Certifique-se de rosquear as esferas marcadoras nos pinos até que não haja espaço algum
entre a esfera marcadora e a base do pino.
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9.3 Liberação de tensão

Sobre o mecanismo de liberação de tensão

Para garantir a segurança durante o uso, utilize alças de liberação de tensão nos cabos para
evitar o risco de tropeções.

Como acoplar o mecanismo de liberação de tensão

① ② ③

④
Figura 67  

Etapa

1. Passe a tira de velcro pelas alças de liberação de tensão do cabo do microscópio, enro-
lando a tira uma vez em volta do cabo ①.

2. Prenda o cabo do microscópio com a tira de Velcro ②:
• Ao trilho da unidade de teto, quando utilizar o sistema Curve Ceiling-Mounted (foto

acima).
• Ao adaptador de liberação de tensão, quando utilizar os sistemas Curve ③ e Kick ④.

Liberação de tensão
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9.4 Acoplamento da Estrela de Rastreamento de
Microscópio (41767-19) ao Adaptador de
Microscópio

Ilustração (exemplo)

①

②

③

Figura 68  

Links relacionados

9.4.2 Kits de adaptadores de microscópio disponíveis na página 118

Como acoplar a estrela

Etapa

1. Perfure a capa estéril e coloque a estrela de rastreamento de microscópio estéril ② no
adaptador de microscópio ①, de forma que os dentes da estrela coincidam com os den-
tes do adaptador.

2. Acople a estrela de rastreamento de microscópio ao adaptador de microscópio e aperte o
parafuso de fixação ③. Certifique-se de que a conexão do parafuso esteja firme.

OBSERVAÇÃO: você pode acoplar a estrela de rastreamento de microscópio na posição padrão
ou em 90°, dependendo da configuração individual da sala cirúrgica. 

OBSERVAÇÃO: antes de cada tratamento, assegure que a estrela de rastreamento de
microscópio esteja firmemente presa ao microscópio. 
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9.4.2 Kits de adaptadores de microscópio disponíveis

Orientação

Todas as ilustrações desta seção mostram a estrela de rastreamento de microscópio acoplada ao
adaptador de microscópio:
• Na orientação padrão ①
• Em um ângulo de 90° ②

Leica M500-N, M520, M525, M530, M720 (SAI) (41767-70)

① ②

Figura 69  

Haag-Streit Hi-R 1000/Hi-R 700 (41767-85)

① ②

Figura 70  

Kits de adaptadores de microscópio disponíveis
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Olympus OME-7000 (41767-45)

① ②

Figura 71  

Olympus OME-8000 (41767-10)

① ②

Figura 72  

Olympus OME-9000 (41767-18)

① ② ③

Figura 73  

O microscópio Olympus OME-9000 possui três orientações de montagem:
• Direita padrão ①
• Esquerda padrão ②
• 90° ③
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Zeiss OPMI Neuro (41767-60)

① ②

Figura 74  

Zeiss OPMI Pentero, OPMI PENTERO 800, OPMI PENTERO 900, KINEVO 900, OPMI VARIO 700 (41767-55)

① ②

Figura 75  

Zeiss OPMI Vario (41767-30)

① ②

Figura 76  

Kits de adaptadores de microscópio disponíveis
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9.5 Microscópios Leica

Como conectar

Conecte os cabos fornecidos entre as portas do microscópio e as portas correspondentes do
sistema Curve 1.0, de acordo com os diagramas mostrados a seguir.
OBSERVAÇÃO: prenda os cabos soltos do sistema Curve à base do sistema, usando a fita de
velcro fornecida. Essa fita se encaixa no orifício localizado na base do sistema. 

Leica M500-N/M520

Figura 77  

Leica M525/M530/M720 (SAI)

Figura 78  

OBSERVAÇÃO: é recomendável usar uma conexão HD-SDI, se disponível. 
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9.5.1 Conexão ao Curve 1.1 e versões mais recentes

Como conectar

Conecte os cabos fornecidos entre as portas do microscópio e as portas correspondentes do
sistema Curve 1.1, de acordo com os diagramas mostrados a seguir.
OBSERVAÇÃO: prenda os cabos soltos do sistema Curve à base do sistema, usando a fita de
velcro fornecida. Essa fita se encaixa no orifício localizado na base do sistema. 

Leica M500-N/M520

Figura 79  

Leica M525/M530/M720 (SAI)

Figura 80  

OBSERVAÇÃO: é recomendável usar uma conexão HD-SDI, se disponível. 

Conexão ao Curve 1.1 e versões mais recentes
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9.5.2 Conexão ao Curve ceiling-mounted

Como conectar

Conecte os cabos fornecidos entre as portas do microscópio e as portas correspondentes do
sistema Curve ceiling-mounted, de acordo com os diagramas apresentados a seguir.
OBSERVAÇÃO: prenda os cabos soltos da Unidade de Conexão do Curve ceiling-mounted ao
trilho da fonte de alimentação de teto (CSU) usando a fita de velcro. 

Leica M500-N/M520

Figura 81  

Leica M525/M530/M720 (SAI)

Figura 82  
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9.5.3 Conexão ao Kick 1.0 e Kick 2.0

Como conectar

Conecte os cabos fornecidos entre as portas do microscópio e as portas correspondentes do
sistema Kick, de acordo com os diagramas mostrados a seguir.
OBSERVAÇÃO: prenda os cabos soltos do sistema Kick à base do sistema, usando a fita de
velcro fornecida. Essa fita se encaixa no orifício localizado na base do sistema. 

Leica M500-N/M520

Figura 83  

Leica M525/M530/M720 (SAI)

Figura 84  

Conexão ao Kick 1.0 e Kick 2.0
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9.5.4 Conexão ao Kolibri

Como conectar

Conecte os cabos fornecidos entre as portas do microscópio e as portas correspondentes do
sistema Kolibri, de acordo com os diagramas mostrados a seguir.

Leica M500-N/M520

①
Figura 85  

Nº Componente

① Cabo de adaptador do Kolibri 2.0 CAN-BUS (19514-03)

Leica M525/M720 (SAI)

①

Figura 86  

Nº Componente

① Cabo de adaptador do Kolibri 2.0 CAN-BUS (19514-03)
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9.5.5 Conexão ao VectorVision sky

Como conectar

Conecte os cabos fornecidos entre as portas do microscópio e as portas correspondentes do
sistema VectorVision sky, de acordo com os diagramas mostrados a seguir.

Leica M500-N/M520

Figura 87  

Leica M525/M720 (SAI)

Figura 88  

Conexão ao VectorVision sky
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9.6 Microscópios Haag-Streit

Como conectar

Conecte os cabos fornecidos entre as portas do microscópio e as portas correspondentes do
sistema, de acordo com os diagramas mostrados a seguir.
OBSERVAÇÃO: prenda os cabos soltos do sistema Curve 1.0 à base do sistema, usando a fita
de velcro fornecida. Essa fita se encaixa no orifício localizado na base do sistema. 

Haag-Streit Hi-R 1000/Hi-R 700

Figura 89  

OBSERVAÇÃO: o recurso de injeção de imagem não está disponível para Haag-Streit Hi-R 700. 

OBSERVAÇÃO: é recomendável usar uma conexão HD-SDI, se disponível. 
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9.6.1 Conexão ao Curve 1.1 e versões mais recentes

Como conectar

Conecte os cabos fornecidos entre as portas do microscópio e as portas correspondentes do
sistema Curve, de acordo com os diagramas mostrados a seguir.
OBSERVAÇÃO: prenda os cabos soltos do sistema Curve à base do sistema, usando a fita de
velcro fornecida. Essa fita se encaixa no orifício localizado na base do sistema. 

Haag-Streit Hi-R 700

Figura 90  

OBSERVAÇÃO: o recurso HUD não está disponível para Haag-Streit Hi-R 700. 

OBSERVAÇÃO: é recomendável usar uma conexão HD-SDI, se disponível. 

Haag-Streit Hi-R 1000

Figura 91  

OBSERVAÇÃO: é recomendável usar uma conexão HD-SDI, se disponível. 

Conexão ao Curve 1.1 e versões mais recentes
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9.6.2 Conexão ao Curve ceiling-mounted

Como conectar

Conecte os cabos fornecidos entre as portas do microscópio e as portas correspondentes do
sistema Curve ceiling-mounted, de acordo com os diagramas apresentados a seguir.
OBSERVAÇÃO: prenda os cabos soltos da Unidade de Conexão do Curve ceiling-mounted ao
trilho da fonte de alimentação de teto (CSU) usando a fita de velcro. 

Haag-Streit Hi-R 1000/Hi-R 700

Figura 92  

OBSERVAÇÃO: o recurso de injeção de imagem não está disponível para Haag-Streit Hi-R 700. 
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9.6.3 Conexão ao Kick 1.0 e Kick 2.0

Como conectar

Conecte os cabos fornecidos entre as portas do microscópio e as portas correspondentes do
sistema Kick, de acordo com os diagramas mostrados a seguir.
OBSERVAÇÃO: prenda os cabos soltos do sistema Kick à base do sistema, usando a fita de
velcro fornecida. Essa fita se encaixa no orifício localizado na base do sistema. 

Haag-Streit Hi-R 1000/Hi-R 700

Figura 93  

OBSERVAÇÃO: o recurso de injeção de imagem não está disponível para Haag-Streit Hi-R 700. 

Conexão ao Kick 1.0 e Kick 2.0
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9.6.4 Conexão ao Kolibri

Como conectar

Conecte os cabos fornecidos entre as portas do microscópio e as portas correspondentes do
sistema Kolibri, de acordo com os diagramas mostrados a seguir.

Haag-Streit Hi-R 1000/Hi-R 700

Figura 94  

OBSERVAÇÃO: o recurso de injeção de imagem não está disponível para Haag-Streit Hi-R 700. 
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9.6.5 Conexão ao VectorVision sky

Como conectar

Conecte os cabos fornecidos entre as portas do microscópio e as portas correspondentes do
sistema VectorVision sky, de acordo com os diagramas mostrados a seguir.

Haag-Streit Hi-R 1000/Hi-R 700

Figura 95  

OBSERVAÇÃO: o recurso de injeção de imagem não está disponível para Haag-Streit Hi-R 700. 

Conexão ao VectorVision sky

132 Manual do Usuário de Instrumental Rev. 2.3 Crânio/ORL Óptico



9.7 Microscópios Olympus

Como conectar

Conecte os cabos fornecidos entre as portas do microscópio e as portas correspondentes do
sistema, de acordo com os diagramas mostrados a seguir.
OBSERVAÇÃO: prenda os cabos soltos do sistema Curve 1.0 à base do sistema, usando a fita
de velcro fornecida. Essa fita se encaixa no orifício localizado na base do sistema. 

Olympus OME-7000/8000

①

②

③

④

Figura 96  

Nº Componente

① Cabo VGA, 5x BNC

② Cabo de microscópio RS 232

③ Cabo de vídeo BNC

④ Inversor de gênero de 9 polos (fêmea-fêmea)
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Olympus OME-9000

①

②

③

④

Figura 97  

Nº Componente

① Cabo SVGA

② Cabo de microscópio RS 232

③ Cabo de vídeo BNC

④ Inversor de gênero de 9 polos (fêmea-fêmea)

Microscópios Olympus
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9.7.1 Conexão ao Curve 1.1 e versões mais recentes

Como conectar

Conecte os cabos fornecidos entre as portas do microscópio e as portas correspondentes do
sistema Curve 1.1, de acordo com os diagramas mostrados a seguir.
OBSERVAÇÃO: prenda os cabos soltos do sistema Curve à base do sistema, usando a fita de
velcro fornecida. Essa fita se encaixa no orifício localizado na base do sistema. 

Olympus OME-7000/8000/9000

①

Figura 98  

Nº Componente

① Inversor de gênero DB9 FA440-R2 (plugue-plugue)
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9.7.2 Conexão ao Curve ceiling-mounted

Como conectar

Conecte os cabos fornecidos entre as portas do microscópio e as portas correspondentes do
sistema Curve ceiling-mounted, de acordo com os diagramas apresentados a seguir.
OBSERVAÇÃO: prenda os cabos soltos da Unidade de Conexão do Curve ceiling-mounted ao
trilho da fonte de alimentação de teto (CSU) usando a fita de velcro. 

Olympus OME-7000/8000/9000

①

Figura 99  

Nº Componente

① Inversor de gênero DB9 FA440-R2 (plugue-plugue)

Conexão ao Curve ceiling-mounted
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9.7.3 Conexão ao Kick 1.0 e Kick 2.0

Como conectar

Conecte os cabos fornecidos entre as portas do microscópio e as portas correspondentes do
sistema Kick, de acordo com os diagramas mostrados a seguir.
OBSERVAÇÃO: prenda os cabos soltos do sistema Kick à base do sistema, usando a fita de
velcro fornecida. Essa fita se encaixa no orifício localizado na base do sistema. 

Olympus OME-7000/8000/9000

①

Figura 100  

Nº Componente

① Inversor de gênero DB9 FA440-R2 (plugue-plugue)
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9.7.4 Conexão ao Kolibri

Como conectar

Conecte os cabos fornecidos entre as portas do microscópio e as portas correspondentes do
sistema Kolibri, de acordo com os diagramas mostrados a seguir.

Olympus OME-7000/8000

①

Figura 101  

Nº Componente

① Inversor de gênero de 9 polos (fêmea-fêmea)

Olympus OME-9000

①

Figura 102  

Nº Componente

① Inversor de gênero de 9 polos (fêmea-fêmea)

Conexão ao Kolibri

138 Manual do Usuário de Instrumental Rev. 2.3 Crânio/ORL Óptico



9.7.5 Conexão ao VectorVision sky

Como conectar

Conecte os cabos fornecidos entre as portas do microscópio e as portas correspondentes do
sistema VectorVision sky, de acordo com os diagramas mostrados a seguir.

Olympus OME-7000/8000

①

Figura 103  

Nº Componente

① Inversor de gênero de 9 polos (fêmea-fêmea)

Olympus OME-9000

①

Figura 104  

Nº Componente

① Inversor de gênero de 9 polos (fêmea-fêmea)
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9.8 Microscópios Zeiss

Como conectar

Conecte os cabos fornecidos entre as portas do microscópio e as portas correspondentes do
sistema, de acordo com os diagramas mostrados a seguir.
OBSERVAÇÃO: prenda os cabos soltos do sistema Curve 1.0 à base do sistema, usando a fita
de velcro fornecida. Essa fita se encaixa no orifício localizado na base do sistema. 

Zeiss OPMI Neuro CRT/MultiVision

Figura 105  

OBSERVAÇÃO: os controles das manoplas do microscópio não são suportados quando o OPMI
MultiVision é utilizado com o sistema Curve. 

Zeiss OPMI Pentero/Pentero C/PENTERO 800/PENTERO 900/VARIO 700, KINEVO 900 (Legacy ODU Interface)

Figura 106  

OBSERVAÇÃO: o recurso de injeção de imagem não está disponível para OPMI VARIO 700. 

OBSERVAÇÃO: é recomendável usar uma conexão HD-SDI, se disponível. 

Microscópios Zeiss
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Zeiss OPMI Vario

Figura 107  

OBSERVAÇÃO: o recurso de injeção de imagem não está disponível para OPMI Vario. 
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9.8.1 Conexão ao Curve 1.1 e versões mais recentes

Como conectar

Conecte os cabos fornecidos entre as portas do microscópio e as portas correspondentes do
sistema Curve 1.1, de acordo com os diagramas mostrados a seguir.
OBSERVAÇÃO: prenda os cabos soltos do sistema Curve à base do sistema, usando a fita de
velcro fornecida. Essa fita se encaixa no orifício localizado na base do sistema. 

Zeiss OPMI Neuro MultiVision/Pentero

Figura 108  

Zeiss OPMI Pentero 900

Figura 109  

Zeiss OPMI Vario/VARIO 700 (SD)

Figura 110  

OBSERVAÇÃO: o recurso de injeção de imagem não está disponível para OPMI Vario e OPMI
VARIO 700 (SD). 

Conexão ao Curve 1.1 e versões mais recentes
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Zeiss OPMI VARIO 700 (HD)

Figura 111  

OBSERVAÇÃO: o recurso de injeção de imagem não está disponível para OPMI VARIO 700
(HD). 

Zeiss KINEVO 900 (Interface de rede Local Avançada)

Figura 112  
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9.8.2 Conexão ao Curve ceiling-mounted

Como conectar

Conecte os cabos fornecidos entre as portas do microscópio e as portas correspondentes do
sistema Curve ceiling-mounted, de acordo com os diagramas apresentados a seguir.
OBSERVAÇÃO: prenda os cabos soltos da Unidade de Conexão do Curve ceiling-mounted ao
trilho da fonte de alimentação de teto (CSU) usando a fita de velcro. 

Zeiss OPMI Neuro MultiVision/Pentero/Vario/VARIO 700 (SD)

Figura 113  

OBSERVAÇÃO: o recurso de injeção de imagem não está disponível para OPMI Vario e VARIO
700 (SD). 

Zeiss OPMI Pentero/PENTERO 800/PENTERO 900/VARIO 700 (HD), KINEVO 900 (Legacy ODU Interface)

Figura 114  

OBSERVAÇÃO: o recurso de injeção de imagem não está disponível para OPMI VARIO 700
(HD). 

Conexão ao Curve ceiling-mounted
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9.8.3 Conexão ao Kick 1.0 e Kick 2.0

Como conectar

Conecte os cabos fornecidos entre as portas do microscópio e as portas correspondentes do
sistema Kick, de acordo com os diagramas mostrados a seguir.
OBSERVAÇÃO: prenda os cabos soltos do sistema Kick à base do sistema, usando a fita de
velcro fornecida. Essa fita se encaixa no orifício localizado na base do sistema. 

Zeiss OPMI Pentero/Neuro/Vario/VARIO 700 (SD)

Figura 115  

OBSERVAÇÃO: o recurso de injeção de imagem não está disponível para OPMI Vario e VARIO
700. 

Zeiss OPMI PENTERO 800/PENTERO 900/VARIO 700 (HD)

① ②

Figura 116  

Nº Componente

① Cabo adaptador de SVHS para 2BNC

② FGA 2B-4St/S-VHS-St 10 m

OBSERVAÇÃO: o recurso de injeção de imagem não está disponível para OPMI VARIO 700. 
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9.8.4 Conexão ao Kolibri

Como conectar

Conecte os cabos fornecidos entre as portas do microscópio e as portas correspondentes do
sistema Kolibri, de acordo com os diagramas mostrados a seguir.

Zeiss OPMI Neuro CRT/MultiVision

Figura 117  

Zeiss OPMI Pentero/Pentero C/PENTERO 800/PENTERO 900/VARIO 700

Figura 118  

OBSERVAÇÃO: o recurso de injeção de imagem não está disponível para OPMI VARIO 700. 

Zeiss OPMI Vario

Figura 119  

OBSERVAÇÃO: o recurso de injeção de imagem não está disponível para OPMI Vario. 

Conexão ao Kolibri
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9.8.5 Conexão ao VectorVision sky

Como conectar

Conecte os cabos fornecidos entre as portas do microscópio e as portas correspondentes do
sistema VectorVision sky, de acordo com os diagramas mostrados a seguir.

Zeiss OPMI Neuro CRT/MultiVision

Figura 120  

Zeiss OPMI Pentero/Pentero C/PENTERO 800/PENTERO 900/VARIO 700

①

Figura 121  

Nº Componente

① Cabo de adaptador Brainlab CBLSVHS F> 2xBNC M 0.2M UL EXTRON26-541-0
(19190-73)

OBSERVAÇÃO: o recurso de injeção de imagem não está disponível para OPMI VARIO 700. 
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Zeiss OPMI Vario

Figura 122  

OBSERVAÇÃO: o recurso de injeção de imagem não está disponível para OPMI Vario. 

Conexão ao VectorVision sky
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