PATIENT BROWSER
...............................................................................................................................................................................................................................................

Versões de software: ENT 2.x, iPlan 3.x, Patient Browser 2.x
SELECIONAR, IMPORTAR E ARQUIVAR DADOS
• Efetue login no sistema.
• O sistema pode acessar pacientes a partir de: CD, USB
ou rede do hospital.
Quando o sistema está recuperando dados da mídia
selecionada, o ícone correspondente a pisca.
• Ícones localizados ao lado dos dados de pacientes
indicam:
- Dados do iPlan 3.x s.
- Dados de navegação do Brainlab ENT 2.x d.
- Dados DICOM f.

s
d

f
a

SELEÇÃO DE PACIENTE
• Em Patient Selection, você pode localizar um paciente:
- Rolando.
- Digitando o nome do paciente na caixa de pesquisa.
- Inserindo um CD/USB.
OBSERVAÇÃO: Os pacientes selecionados são
realçados em amarelo.

TELA DE VISUALIZAÇÃO
• O paciente selecionado na tela Preview é exibido.
• Selecione um conjunto de dados específico para exibir
uma janela de diálogo Viewer. Isto permite rolar pelos
cortes do conjunto de dados.
OBSERVAÇÃO: Não é possível ajustar a escala de cinza
ou ver detalhes de imagens DICOM no Patient Browser.

SELEÇÃO DE APLICAÇÃO:
• Pressione Proceed with... para exibir as aplicações
disponíveis.
• Selecione uma aplicação.
OBSERVAÇÃO: Prossiga para as seções Registro e
Navegação deste QRG. Depois de concluir as seções
Registro e Navegação, retorne para Salvando um
conjunto de dados, localizado no verso desta página.
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SALVANDO UM CONJUNTO DE DADOS
Depois de fechar a aplicação Navigation:
• A tela Plan Details é aberta.
• Você pode alterar o nome do plano ou escrever
comentários no espaço fornecido.
• Pressione Continue.

TERMINAR O TRATAMENTO
Você pode armazenar os dados:
• No sistema de navegação.
• Em um CD/USB.
• Na rede.
Depois de armazenar os dados do paciente, o software
retorna à tela principal.
• Pressione Continue.
OBSERVAÇÃO: Assegure que o ícone em que deseja
armazenar os dados esteja ativo (amarelo).

ENCERRAR O SISTEMA
• Pressione o botão Shutdown, localizado na parte superior
direita da tela.
• Selecione uma opção na janela de diálogo Exit:
- Log off desconecta o usuário atual.
- Shutdown encerra o sistema.
- Restart reinicia o sistema.
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CONEXÃO DO ENDOSCÓPIO
...............................................................................................................................................................................................................................................

Versões de software: ENT 2.x
CABOS
a

s

O endoscópio é conectado ao sistema Brainlab usando
um destes cabos:
a BNC.
s S-video.

CONEXÃO AO KOLIBRI (OPÇÃO 1)
Para sistemas antigos (painéis verdes no monitor):
• Conecte o endoscópio à porta “Real Time Video In” a
usando o cabo BNC. (O cabo BNC é conectado ao cabo
adaptador que está conectado a esta porta.)
• Para exibir o sinal do endoscópio, defina as configurações
de visualização em Tools > Video.

a
CONEXÃO AO KOLIBRI (OPÇÃO 2)
Para sistemas recentes (painéis amarelos no monitor):
• Conecte o endoscópio à porta Kolibri correspondente,
usando o cabo BNC ou S-video.
- Cabo BNC: conecte à porta “Real Time Video In” a.
- Cabo S-video: conecte à porta s. (O cabo S-video
é conectado ao cabo adaptador que está conectado
a esta porta.)
• Para exibir o sinal do endoscópio, defina as configurações
de visualização em Tools > Video.
s

Página 3-16

a

Observação: Este Manual de Referência Rápida não substitui os manuais de usuário.

Página 4-16

Observação: Este QRG não substitui os manuais de usuário.

CONFIGURAÇÃO DA SALA CIRÚRGICA
...............................................................................................................................................................................................................................................

Versões de software: ENT 2.x, iPlan 3.x
MONTE A FAIXA DE CABEÇA
Se estiver usando a Faixa de Cabeça com a Estrela de
Referência para Faixa de Cabeça:
• Fixe a Faixa de Cabeça na cabeça do paciente.
• Monte as esferas marcadoras descartáveis na Estrela de
Referência para Faixa de Cabeça.
• Monte a estrela na placa de conexão da faixa de cabeça.
OBSERVAÇÃO: Assegure que a Faixa de Cabeça esteja
presa firmemente, de forma que não deslize.

POSICIONAR O SISTEMA
Posicione o sistema de forma que:
• O cirurgião possa visualizar o monitor com facilidade.
• A câmera esteja a uma distância 1,2-1,8 metros em
relação à cabeça do paciente.
• A estrela de referência esteja visível para as duas
câmeras.
OBSERVAÇÃO: A câmera deve ter visão permanente e
desobstruída da estrela de referência e dos instrumentos.
Assegure que instrumentos de grande porte, tais como
microscópios, não bloqueiem a visão.

VERIFICAR A VISIBILIDADE DA CÂMERA
a

a
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Antes de efetuar o registro, assegure que a estrela de
referência e os instrumentos sejam visíveis para a câmera.
• Campo de visão da câmera a.
- Esferas verdes = Ponteiro padrão ou Softouch.
- Esferas brancas = instrumento não calibrado, estrela de
referência antes do registro do paciente.
- Esferas vermelhas = estrela de referência após o registro
do paciente.
- Esferas/círculos cinza = instrumento não identificado.

VERIFICAR O CAMPO DE STATUS
• Campo de status a.
- Campo de status verde = estrela e instrumentos visíveis.
- Campo de status vermelho = estrela e/ou instrumentos
não estão visíveis.
- Campo de status amarelo = a câmera acabou de perder
a visão da Estrela de Referência para Faixa de
Cabeça. A barra de status permanece amarela até que
o rastreamento normal seja retomado. Se a visibilidade
não for estabelecida, o campo de status ficará vermelho.
OBSERVAÇÃO: Quando uma barra de status fica
amarela, não é possível garantir a precisão do
rastreamento.

Observação: Este Manual de Referência Rápida não substitui os manuais de usuário.
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REGISTRO POR CORRESPONDÊNCIA DE SUPERFÍCIES
...............................................................................................................................................................................................................................................

Versões de software: ENT 2.x
ETAPA 1
• Para ativar o registro, selecione Surface Matching,
usando o botão Register.
• Assegure que a estrela de referência esteja visível para as
duas câmeras, o que é indicado por três esferas brancas
no visor da câmera.

ETAPA 2A (OPÇÃO Z-TOUCH)
• Ligue a chave de alimentação (na parte inferior do
z-touch).
• Para ativar o feixe de laser visível, mantenha o botão
parcialmente pressionado.
• Para ativar os feixes de infravermelho e de laser visível,
mantenha o botão totalmente pressionado.
OBSERVAÇÃO: O manuseio inapropriado do laser do
z-touch representa um risco para os pacientes e para
os membros do corpo clínico.

ETAPA 2B (OPÇÃO SOFTOUCH)
• Pressione o interruptor Liga/Desliga (veja a seta) para
ativar. O LED verde pisca três vezes, indicando a ativação.

OBSERVAÇÃO: Durante a aquisição, toque a ponta do
Softouch no paciente, com extremo cuidado, para evitar
o deslocamento da pele. Se não for usado por um longo
período de tempo, o Softouch será desligado
automaticamente.

ETAPA 3
• Na janela de diálogo Patient Registration, pressione
Guide para adquirir pontos de referência anatômicos com
o ponteiro/Softouch, de acordo com as instruções.

OBSERVAÇÃO: Se o Softouch estiver no campo de
visão da câmera, o software ativará o registro com
Softouch automaticamente.
OBSERVAÇÃO: Para ativar o registro com z-touch,
remova o Softouch do campo de visão, aguarde alguns
segundos e inicie a aquisição de pontos.
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ETAPA 4
Adquira características ósseas nos dois lados da face.
• z-touch: mova lentamente o laser do z-touch, com o
botão totalmente pressionado, perpendicularmente sobre
a face do paciente.
• Softouch: para adquirir um ponto, toque a pele do
paciente levemente com a ponta do Softouch. A
aquisição bem-sucedida é confirmada com um bipe.
OBSERVAÇÃO: Adquira áreas contidas na série de
imagens do paciente. Certifique-se de enfatizar o nariz.

ETAPA 5
O software informa a precisão calculada para o registro.
• Segure o ponteiro em, no mínimo, cinco pontos de
referência anatômicos e verifique se a posição do ponteiro
mostrada nas visualizações da imagem corresponde ao
ponto real na anatomia do paciente.
• Toque a pele com o ponteiro. O software exibe a distância
da ponta do ponteiro à superfície da pele.
• Se a precisão for satisfatória, pressione Accept. Caso
contrário, pressione Improve ou Cancel.

ETAPA 6
• Pressione o ícone Confiabilidade para exibir o mapa de
confiabilidade (em cores): (verde = confiabilidade alta,
amarelo = confiabilidade moderada, sem cor =
confiabilidade baixa).
• Verifique a precisão perto do campo de interesse, para
obter uma estimativa da confiabilidade em comparação
com o ponto de referência atual.
• Se necessário, pressione Improve para adquirir pontos
adicionais ou repetir o registro.
• Pressione Accept se estiver satisfeito com a precisão.
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CALIBRAÇÃO DE INSTRUMENTOS
...............................................................................................................................................................................................................................................

Versões de software: ENT 2.x
ETAPA 1
• Monte firmemente as esferas marcadoras descartáveis no
adaptador de instrumental.
• Monte o adaptador de instrumental no instrumento que
deseja navegar. Para melhor precisão, oriente o braço
mais longo da estrela ao longo do eixo do instrumento.
OBSERVAÇÃO: O adaptador de instrumental deve estar
firmemente acoplado ao instrumento, para evitar
qualquer movimento.

ETAPA 2
• Prenda com firmeza as esferas marcadoras na Matriz
de Calibração de Instrumental (ICM4).
• Para ativar a calibração, segure a ICM4 e o instrumento
escolhido no campo de visão da câmera. Ambos devem
estar visíveis para a câmera durante a calibração.

ETAPA 3
Se uma calibração anterior estiver disponível para
o adaptador selecionado:
• Pressione Restore para usar calibrações anteriores
(apenas se o instrumento ou o adaptador de instrumental
não tiverem sido alterados).
• Pressione Calibrate para realizar uma nova calibração
(se estiver usando um instrumento diferente ou se a
posição do adaptador de instrumental tiver sido alterada).
OBSERVAÇÃO: Certifique-se de verificar a calibração
restaurada.

ETAPA 4
Os seguintes métodos de calibração são oferecidos:
• Pontos de pivotamento: para calibração de pontas de
instrumentos (opção padrão).
• Orifícios: para calibração de pontas e trajetórias de
instrumentos com ponta arredondada ou curva.
• Chanfros: para calibração de instrumentos de qualquer
diâmetro.
OBSERVAÇÃO: Pressione o botão Load para carregar
um instrumento pré-calibrado, se disponível.
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ETAPA 5A
Calibração de ponto de pivotamento: o melhor método
para instrumentos com ponta afiada.
• Segure a ponta do instrumento em um ponto de
pivotamento.
• Gire levemente o instrumento. Assegure que a ponta do
instrumento não deslize do ponto de pivotamento.
OBSERVAÇÃO: Este método não pode ser usado para
calibrar a trajetória de um instrumento de ponta curva.

ETAPA 5B
Calibração de receptáculos (orifícios): o melhor método
para instrumentos com diâmetro fixo.
• Insira a ponta do instrumento no menor receptáculo
disponível. Assegure que a ponta do instrumento toque
o fundo do receptáculo.
• Selecione o receptáculo correspondente na tela.
• Mantenha o instrumento completamente imóvel. Mantenha
a ponta do instrumento totalmente inserida no receptáculo
de calibração durante todo este procedimento.

ETAPA 5C
Calibração de Seção em V (chanfro): o melhor método
para instrumentos muito longos.
• Calibre a ponta, usando um ponto de pivotamento.
• Coloque a manopla do instrumento ao longo da Seção
em V e mantenha o instrumento completamente imóvel.

ETAPA 6
Verificando a calibração:
• Ponta do instrumento: pivoteie o instrumento no ponto
de pivotamento.
• Trajetória do instrumento: pressione Show Axis e gire
o instrumento no chanfro.
OBSERVAÇÃO: Se a calibração for realizada em um dos
receptáculos, a ponta e a trajetória poderão ser
verificadas simultaneamente, girando a ponta do
instrumento no receptáculo.
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CONFIGURANDO VISUALIZAÇÕES
...............................................................................................................................................................................................................................................

Versões de software: ENT 2.x
CONFIGURAR VISUALIZAÇÕES INDIVIDUAIS
Pressione o ícone de olho em qualquer visualização para
definir configurações para aquela visualização. Nas abas
exibidas, selecione:
• 2D Views: define uma orientação 2D (p.ex., Axial).
• 3D Views: define uma orientação 3D (p.ex., 3D Overview).
• Other Views: define uma visualização de microscópio, por
exemplo.
• View Configuration: define a visibilidade e a visualização
de objetos em visualizações individuais.
• Windowing: ajuste da escala de cinza de séries de
imagens.
REVISAR DADOS
• Pressione Freeze na barra de menus para bloquear a
exibição e ativar os seguintes recursos:
- Use os botões de seta nas partes superior e inferior da
visualização para rolar pelas séries de imagens, corte a
corte (ou use a barra de rolagem invisível entre as setas).
- Pressione e arraste a cruz azul para recentralizar os
dados da imagem na visualização.
• Pressione o botão Target na barra de menus para
centralizar o ponto-alvo da trajetória no meio da
visualização.

CONFIGURAR AS TELAS PRINCIPAIS
Use o botão Display para configurar três telas principais
a serem alternadas.
• Selecione uma tela (View 1 > View 2).
• Para selecionar uma configuração de exibição
predefinida, pressione Display.
• Na aba Layouts, selecione uma configuração de exibição.
• Na janela de diálogo Select Set, selecione uma série de
imagens (se houver mais de uma série).
• Pressione Add para armazenar as configurações de
exibição.

EXEMPLO DE TELA CONFIGURADA
Quando uma série de imagens é selecionada,
a configuração da tela principal é apresentada
(p.ex., 2x3 Windows).
• Para exibir uma visualização em tela cheia, pressione
o ícone Ampliar na visualização correspondente.
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EXIBIÇÃO PADRÃO COM 4 JANELAS
Para alterar as visualizações axial, coronal e sagital para
outra imagem:
• Pressione Display.
• Selecione uma da opções (p.ex., Standard 4 Windows).
• Na janela de diálogo Select Set, selecione uma série de
imagens.
• Para exibir uma visualização em tela cheia, pressione
o ícone de ampliação na visualização correspondente.

GERENCIAR DADOS EM VISUALIZAÇÕES
Pressione Data na barra de menus para escolher uma
destas opções:
• Image Sets: ajustar a escala de cinza e o alinhamento.
Alterar a série de imagens.
• Objects, Overlays: gerenciar e exibir objetos.
• Trajectories: gerenciar e criar trajetórias.
• Points: gerenciar pontos.
• Image Fusions: fusionar duas imagens.
• Screenshots: visualizar capturas de telas geradas
durante o caso.
• Load Data: carregar dados adicionais.

Página 12-16

Observação: Este QRG não substitui os manuais de usuário.

VISÃO GERAL DA NAVEGAÇÃO
...............................................................................................................................................................................................................................................

Versões de software: ENT 2.x
APÓS O REGISTRO BEM-SUCEDIDO
• Remova cuidadosamente a estrela de referência não
estéril.
• Coloque a capa estéril sobre o paciente e fixe uma estrela
de referência esterilizada.
• Coloque e prenda a capa estéril sobre o tubo conector da
estrela de referência.
OBSERVAÇÃO: Ao acoplar a estrela de referência, não
altere a posição do adaptador do suporte para cabeça.
Isto pode provocar imprecisão no rastreamento e causar
ferimentos graves ao paciente.

OPÇÕES DE NAVEGAÇÃO
Pressione Tools na barra de menus, para escolher uma
destas opções:
• Instruments: selecionar instrumentos calibrados.
• Microscope: ativar a navegação com microscópio.
• Ultrasound: inicializar o rastreamento de ultrassom.
• Measurement: exibir uma escala ou distâncias na
visualização de navegação.

SELECIONAR INSTRUMENTOS
• Pressione Instruments na janela de diálogo Tools para
abrir a janela Tools/Instruments.
• Para calibrar instrumentos, pressione Additional
Instruments.
OBSERVAÇÃO: Consulte a seção Calibração de
instrumentos deste QRG.

DEFINIR CONFIGURAÇÕES DE INSTRUMENTOS
• Pressione Instruments na janela de diálogo Tools para
abrir a janela Tools/Settings.
• Pressione Settings:
- Para habilitar a ativação automática da calibração de
instrumentos, selecione Pivoting Detection.
- Para alternar entre um exibição de instrumento em 3D
e 2D, ative/desative 3-D Tools.
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CONFIGURAR A EXTENSÃO DA PONTA DA
FERRAMENTA
Use este recurso para estender ou retrair a ponta do
instrumento navegado.
• Pressione o botão Offset na barra de menus para abrir
a janela de diálogo Tool Tip Offset.
• Defina o valor da extensão da ponta do instrumento,
em milímetros.
• Na tela de navegação:
- A linha e a cruz vermelhas representam a extensão.
- A linha e a cruz verdes representam o instrumento.
• Para terminar, vá para a seção Salvando uma série
de imagens deste QRG.
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NAVEGAÇÃO COM PAINT
...............................................................................................................................................................................................................................................

Versões de software: ENT 2.x
SOBRE O PAINT
O recurso Paint permite rastrear volumes de tecidos
cirurgicamente removidos e visualizar a informação
rastreada nas visualizações de imagens do paciente.
• Use os seguintes instrumentos com o Paint:
- Ponteiro de Múltiplas Pontas com pontas Painter
curvas ou retas (veja a imagem à esquerda), ou
- Ponteiro Brainlab.

CALIBRAR E VERIFICAR INSTRUMENTOS
• Para ativar a calibração, segure a ICM4 e o instrumento
Painter juntos no campo de visão da câmera.
• Para carregar um instrumento pré-calibrado, pressione
Load na janela de diálogo Instrument Calibration e
selecione Paint Instrument.
• Verifique a calibração.

ATIVAR SESSÃO COM PAINT
• Coloque a ponta do instrumento no ponto inicial no
paciente.
• Para ativar uma sessão, pressione Paint na barra de
menus.
• Mova lentamente o instrumento sobre o paciente, para
marcar a área da qual o tecido foi removido.
• Para encerrar a sessão, pressione Paint novamente.
OBSERVAÇÃO: Você pode realizar múltiplas sessões
Paint. Todas as áreas marcadas (sobreposições)
resultarão em um objeto Paint composto.

MODIFICAR OBJETO PAINT
A janela de diálogo Paint Object Options é exibida,
mostrando a sobreposição resultante do Paint.
Se necessário, você poderá modificar o objeto
sobreposto.
• Para alterar a cor do objeto Paint, selecione uma cor na
paleta.
• Para salvar a área marcada atual, pressione Accept.
• Para excluir a área marcada atual, pressione Reject.
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