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Hardware: Kick EM/Versão de Software: EM ENT 1.0

VISÃO GERAL SOBRE O KICK EM

CONEXÕES DO KICK EM

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

a Conecte a fonte de alimentação EM a uma tomada elétrica.
s Conecte o Carro do Monitor Kick a uma tomada elétrica.
d Conecte a Estação Base EM à fonte de alimentação EM e 
ao Carro do Monitor Kick.
f Conecte o Gerador de Campo EM à Estação Base EM.

PORTAS DE CONEXÃO DA ESTAÇÃO BASE EM
a Porta Power (Fonte de Alimentação EM)
s Porta Navigation System (Carro do Monitor Kick)
d Porta Field Generator (Gerador de Campo EM)
f Porta de instrumentos EM

ACOPLANDO O SUPORTE DO KICK EM
• Coloque a parte superior a do Suporte do Kick EM nos 

ganchos dos cabos na haste do Carro do Monitor Kick.
• Alinhe a parte inferior s à parte superior a do Suporte do 

Kick EM.
• Coloque os dois parafusos nos orifícios correspondentes e 

aperte-os adequadamente.
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COMPONENTES DO KICK EM
a Gerador de Campo EM
s Placa de fixação do Gerador de Campo EM
d Fonte de alimentação EM
f Carro do Monitor Kick
g Estação Base EM (caixa de interface)

OBSERVAÇÃO: antes de conectar os cabos, assegure que 
a fonte de alimentação EM esteja desligada.
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ARMAZENAMENTO NO SUPORTE EM PARA KICK
a Coloque a placa de fixação do Gerador de Campo EM nos 
dois ganchos designados.
s Deslize o Gerador de Campo EM no slot designado.
d Coloque o cabo de dados de alimentação da Unidade de 
Rastreamento EM no gancho designado.
f Coloque a Estação Base EM nos ganchos designados (na 
parte superior do cabeamento).
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CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA

MONTE A PLACA DE FIXAÇÃO DO GERADOR DE 
CAMPO EM
• Monte a placa de fixação do Gerador de Campo EM à 

esquerda, à direita ou próximo à cabeça do paciente.
• Passe as tiras pelos orifícios da placa de fixação do Gerador 

de Campo EM e prenda-as no orifício oposto.
• Prenda a tira em volta da mesa cirúrgica para manter a placa 

em sua posição.

MONTE A ESTAÇÃO BASE EM
Monte a Estação Base EM:
• no trilho da mesa cirúrgica a ou 
• no Suporte do Kick EM s.

MONTE O GERADOR DE CAMPO EM
• Insira o pino de montagem a (localizado no lado inferior) no 

braço da placa de fixação do Gerador de Campo EM.
• A tira amarela do Gerador de Campo EM deve estar sempre 

voltada para o paciente s.
OBSERVAÇÃO: não utilize a menos de 20 cm de um 
marca-passo instalado.
OBSERVAÇÃO: objetos metálicos e equipamentos podem 
causar interferência no campo eletromagnético (consulte a 
seção de resolução de problemas). 

a s

LIGUE A ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA EM
• Quando todos os cabos estiverem conectados, ligue a fonte 

de alimentação EM a.a

Hardware: Kick EM/Versão de Software: EM ENT 1.0
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INICIE O SOFTWARE
• Selecione o software EM ENT Navigation.
• Selecione o paciente na lista e pressione OK.
• Selecione a sequência de dados desejada na lista e 

pressione OK.

Quando a sequência de dados do paciente é selecionada, o 
software é lançado automaticamente.

MONTE A REFERÊNCIA EM DE PACIENTE
a Limpe, seque e remova os cabelos de uma área em que não 
seja provável ocorrer deslocamento de pele.
s Remova o papel e coloque a Placa Base EM na pele. 
d Aperte os pinos de montagem nos orifícios correspondentes.
f Encaixe a Referência EM de Paciente na posição 
adequada. Prenda o cabo no mecanismo de liberação de 
tensão g.
Conecte a Referência EM de Paciente a uma porta de 
instrumento.
OBSERVAÇÃO: se ocorrer movimento da Referência EM 
de Paciente após o registro, o paciente deverá ser 
registrado novamente.

g

CUBRA O PACIENTE
• Desinfete a superfície exposta da pele.
• Cubra o paciente, a Referência EM de Paciente e o 

Gerador de Campo EM. Evite deslocamentos de pele e 
movimentos da Referência EM de Paciente.

OBSERVAÇÃO: deixe suficiente superfície exposta para 
registro por correspondência de superfície.

• Conecte o Ponteiro EM (depois de coberto) a uma porta de 
instrumento na Estação Base EM.

POSICIONE O PACIENTE NO CAMPO 
ELETROMAGNÉTICO
• Ajuste a placa de fixação do Gerador de Campo EM e o 

paciente até que a Referência EM de Paciente (círculo 
amarelo) esteja dentro da área de rastreamento ótima d. 

• Selecione Done para prosseguir.
Componentes adicionais no volume de navegação a:
• Círculo verde: posição do Ponteiro EM
• Caixa azul: representação s do Gerador de Campo EM
• Azul claro: área de rastreamento ótima d 
• Azul escuro: área de rastreamento máxima f
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REGISTRO E NAVEGAÇÃO
Hardware: Kick EM/Versão de Software: EM ENT 1.0

VERIFICAÇÃO DO REGISTRO POR 
CORRESPONDÊNCIA DE SUPERFÍCIE
• Para verificar o registro, segure o Ponteiro EM em várias 

referências anatômicas amplamente distribuídas (p.ex., os 
dois lados da face, o topo da cabeça, a ponta do nariz, a 
arcada superior, etc.).

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

- More Points para adquirir pontos adicionais.
- Start Over para reiniciar o registro.
- Landmark para alterar o método de registro.

REGISTRO POR REFERÊNCIA 
• Selecione Landmark no menu suspenso da tela de registro.
• Defina ≥ 4 pontos no modelo 3D para ativar o botão 

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

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

REGISTRO POR CORRESPONDÊNCIA DE SUPERFÍCIE
• Para iniciar, segure o Ponteiro EM suavemente contra a pele, 

em um ângulo aproximado de 45° e pressione o botão de 
controle UMA VEZ. A região verde indica a área de registro.

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

• Se necessário, reinicie o registro, pressionado Start Over. 
OBSERVAÇÃO: não adquira pontos no ar. Para pausar o 
registro, pressione o botão de controle.

ATIVAÇÃO DA CORRESPONDÊNCIA DE SUPERFÍCIE
Você deve adquirir 3 entre 4 pontos predefinidos em uma 
ordem especificada.
• Adquira um ponto, tocando suavemente a extremidade do 

Ponteiro EM na pele do paciente e pressionando o botão de 
controle a.

• Se não for possível ter acesso a um ponto devido à posição 
do paciente, pressione Skip Point para ignorar esse ponto. 
Use o inion como ponto substituto.
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VERIFICAÇÃO DO REGISTRO POR REFERÊNCIA
• Para verificar o registro, segure o Ponteiro EM em várias 

referências anatômicas amplamente distribuídas (p.ex., os 
dois lados da face, o topo da cabeça, a ponta do nariz, a 
arcada superior, etc.).

• Verifique vários pontos em áreas amplamente distribuídas. 
• Se a verificação for satisfatória, pressione Yes.
• Se a verificação NÃO for satisfatória, pressione No e escolha:

- Plan Points para alterar a seleção de pontos.
- Start Over para reiniciar o registro.
- Surface Matching para alterar o método de registro. 

VISUALIZAÇÕES DE NAVEGAÇÃO
• Após a conclusão da verificação do registro, a tela de 

navegação exibe as informações anatômicas do paciente em 
um modelo 3D, bem como as visualizações axial, coronal e 
sagital (ACS).

• A tela de navegação exibe sinais de vídeo para instrumentos 
ópticos, como um endoscópio.

EXIBIÇÃO DO INSTRUMENTO DE NAVEGAÇÃO
• A cruz indica a extremidade do instrumento.
• Quando o ponteiro ou o instrumento navegado fica em linha 

com a visualização, a tela mostra um prolongamento do 
instrumento.

ZOOM AUTOMÁTICO DA NAVEGAÇÃO
O recurso Auto-Zoom é desativado por padrão.
• Deslize o botão Auto-Zoom para a direita para ativá-lo.
• Segure o instrumento navegado firmemente na mesma 

posição. 
O fator de zoom permanecerá enquanto o instrumento for 
navegado lentamente.
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INSTRUMENTOS ESTÉREIS 
Hardware: Kick EM/Versão de Software: EM ENT 1.0

PONTEIRO EM ESTÉRIL
O EM ENT inclui um Ponteiro EM esterilizável.
a Ponto de calibração
s Botão de controle
d Bobinas do sensor EM
f Plug de conexão

ACOPLAMENTO
Monte instrumentos ou aspiradores estéreis compatíveis com 
EM usando a Referência EM de Instrumento. 
• Coloque a Referência EM de Instrumento a firmemente na 

interface StarLink s, de forma que os dentes coincidam.
• Aperte firmemente o parafuso de fixação.

PROCEDIMENTO DE ESTERILIZAÇÃO
Esterilize os instrumentos após cada uso e substitua depois de 
usar 20 vezes. Existem dois métodos para controlar a 
esterilização:
• Corte manualmente a etiqueta de esterilização depois de 

cada esterilização, até completar 20 usos.
• O contador do software EM ENT controla o uso 

automaticamente. Uma mensagem de aviso aparece quando 
restam apenas quatro usos.

ATIVAÇÃO DA CALIBRAÇÃO
• Ative a calibração:

- Acoplando o instrumento ou 
- Selecionando Instruments na tela de navegação.
- Selecionando Home e Instruments.

• Coloque a extremidade do instrumento no ponto de 
calibração do Ponteiro EM e pressione o botão de controle. 
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CALIBRAÇÃO
• Gire o instrumento lentamente, até que o texto branco 

desapareça da tela (cerca de 50° de rotação) e pressione 
novamente o botão de controle.

OBSERVAÇÃO: o instrumento e o Ponteiro EM devem 
estar dentro da área ótima de rastreamento 
eletromagnético (veja acima).

OBSERVAÇÃO: para que a calibração seja bem-sucedida, 
a extremidade do instrumento deve estar perpendicular ao 
Ponteiro EM. 

VERIFICAÇÃO
• Verificação da calibração: Após a conclusão bem-sucedida 

da calibração, verifique o instrumento calibrado, usando 
referências anatômicas conhecidas. 

• Verificação do Ponteiro EM: Coloque a extremidade do 
Ponteiro EM no divot da Referência EM de Instrumento a.

INDICADORES DE STATUS DE INSTRUMENTOS
a O instrumento está dentro do volume de rastreamento e a 
precisão do rastreamento é satisfatória.
s O instrumento está dentro do volume de rastreamento, mas 
a precisão do rastreamento é reduzida.
d O instrumento está dentro do volume de rastreamento, mas 
a precisão do rastreamento é insatisfatória. O instrumento não 
será rastreado.
f O instrumento está fora do volume de rastreamento ou não 
está acoplado à Estação Base EM.

a
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POSSÍVEIS FONTES DE INTERFERÊNCIA 
ELETROMAGNÉTICA 
• Dispositivos: a Estação Base EM e o Carro do Monitor 

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

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

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

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

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

VOLUME DE RASTREAMENTO
Se o volume de rastreamento for menor que o normal:
• Identifique a área de rastreamento desfavorável usando o 

Ponteiro EM (ambiente estéril) ou a Referência EM de 
Paciente (ambiente não estéril). 

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

uma almofada de espuma entre a mesa e o paciente.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Hardware: Kick EM/Versão de Software: EM ENT 1.0

POSSÍVEIS FONTES DE ERRO DE REGISTRO
• Áreas de pele solta ou áreas em que a anatomia pode ter sido 

alterada após a aquisição.
• Movimento muito rápido do Ponteiro EM.
• Regiões com camada espessa de tecido entre a pele e o 

osso.
• Os pontos não foram adquiridos em áreas amplamente 

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

com o protocolo de aquisição da Brainlab.

FALHA NA CALIBRAÇÃO DE INSTRUMENTOS

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

Certifique-se de que:
• O parafuso do instrumento esteja firmemente apertado.
• A distância entre a referência do instrumento e a extremidade 

do instrumento seja inferior a 20 cm.
• Apenas o instrumento a ser calibrado, o Ponteiro EM e a 

Referência EM de Paciente estejam no volume de 
rastreamento.

• A extremidade do instrumento permaneça perpendicular ao 
ponto de calibração.
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