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1 INFORMAÇÕES GERAIS
1.1 Dados para contato e informações legais

Fabricante

Este produto é fabricado pela Brainlab e distribuído com exclusividade pela DePuy Synthes.
Brainlab AG
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Alemanha

Distribuidor

DePuy Synthes Sales, Inc.
325 Paramount Drive
Raynham, MA 02767
EUA

Suporte

Se não encontrar as informações de que precisa neste manual, ou se tiver dúvidas ou problemas,
entre em contato com o suporte:

Região Telefone e Fax

Estados Unidos, Canadá, América Central, Amé-
rica do Sul Tel.: +1 (866) 473 7823

Europa, Oriente Médio, África Tel.: +32 2 352 16 66

Ásia, Austrália Tel.: +65 6827 6154

Expectativa de vida útil

Cinco anos de serviço são fornecidos para este produto. Durante esse período, são oferecidas
atualizações de software e suporte no local.

Comunicação

Embora tenha sido cuidadosamente revisado, este manual pode conter erros.
Se tiver sugestões de melhoria para este manual, entre em contato conosco pelo e-mail
igs.manuals@brainlab.com.

INFORMAÇÕES GERAIS
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1.1.1 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 de outros fabricantes

Microsoft® e Windows® são marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e
em outros países.

Software integrado de outros fabricantes

• Parte deste software é baseada no trabalho da organização Independent JPEG Group.
• Este software é baseado no trabalho da organização Open JPEG Group (para informações

sobre licenciamento, consulte: http://www.openjpeg.org/BSDlicense.txt).
• Algumas partes deste software são parcialmente baseadas no pacote CyberVrml97,

desenvolvido por Satoshi Konno.

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 (Medical Device Directive - “MDD”). 
De acordo com os princípios definidos na MDD, o sistema Fluoro Express é
um produto da Classe IIb.

OBSERVAÇÃO: a validade da etiqueta CE somente pode ser confirmada para produtos
fabricados pela Brainlab.
 

Instruções sobre descarte

Equipamentos elétricos e eletrônicos somente podem ser descartados de acordo com
as normas legais. Para obter informações sobre a diretiva WEEE (Waste Electrical
and Electronic Equipment - Descarte de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos), visite:
www.brainlab.com/en/sustainability

Informações sobre patentes

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

Vendas nos Estados Unidos

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

Dados para contato e informações legais
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1.2 Símbolos

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.

Atenção

Sinais de Atenção são indicados por um símbolo circular de atenção. Eles contêm
informações críticas de segurança relacionadas a possíveis problemas com o dispositivo.
Tais problemas incluem falhas no funcionamento, falhas no dispositivo, danos ao
dispositivo ou danos à propriedade.

Observações

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

Indicações de uso

O Fluoro Express é um sistema pré-operatório e intraoperatório de localização guiada por
imagens que proporciona cirurgias minimamente invasivas. Ele estabelece a correspondência
entre um transdutor manual, rastreado por um sistema de marcadores passivos, e a área virtual
de imagens de computador referente aos dados de imagens pré-operatórias ou intraoperatórias
de um paciente que são processadas por uma Estação de Navegação Brainlab.
O sistema é indicado para qualquer condição médica em que o uso de uma cirurgia estereotática
seja apropriado e em que uma referência a uma estrutura anatômica rígida como o crânio, uma
estrutura óssea como ossos tubulares, pélvis, calcanhar e astrágalo, omoplata ou vértebra, possa
ser identificada em relação a um modelo anatômico baseado em TC, fluoroscopia, raios X ou RM.
Exemplos de procedimentos incluem (sem se limitar a estes):
• Procedimentos da coluna vertebral e procedimentos de implante da coluna vertebral, tais como

colocação de parafuso de pedículo.
• Tratamento de fratura pélvica e acetabular, tal como colocação de parafuso ou fixação de

parafuso ílio-sacral.
• Procedimentos de tratamento de fraturas, tais como introdução de agulha intramedular ou

colocação de placas ou parafusos, ou procedimentos de fixação externa em ossos tubulares.

Usuário a que se destina

Os usuários a que se destina o Fluoro Express são cirurgiões e profissionais da área médica.

Grupo de pacientes

Todos os pacientes de todas as idades em que uma referência a uma estrutura anatômica rígida
possa ser estabelecida. Para crianças com uma placa epifisária aberta essa estrutura não deve
ser danificada, para evitar efeitos negativos no crescimento.

Local de uso

O aplicativo deve ser usado em salas cirúrgicas.

Revisão de plausibilidade

Antes de iniciar o tratamento do paciente, analise a plausibilidade de todas as entradas e
saídas de informações do sistema.

Uso proposto
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1.4 Compatibilidade com dispositivos médicos
1.4.1 Instrumental médico da Brainlab

Instrumental médico compatível da Brainlab

O sistema Fluoro Express é compatível com:
• Adaptador para Sistema de Motor Cirúrgico (SMS)
• Pacote para navegação de osteótomo
• Esferas marcadoras reflexivas descartáveis
• Guia de perfuração e acessórios
• Kit de Registro Fluoroscópico 3D/2D
• Kit de Registro Fluoroscópico (Rev. 2)
• Kit de Adaptadores de Instrumental, Interface StarLink
• Kit de Adaptadores de Instrumental, Interface StarLock
• Matriz de Calibração de Instrumental, Rev. 4.0 (ICM4)
• Estrela de Referência Minimamente Invasiva, 3 mm, Formato em Y
• Fixadores Ósseos X-Press (1 Pino, 2 Pinos)
• Ponteiro Estendido com Extremidade Afiada
• Kit de Garra de Referência Radiotransparente para Coluna
• Conjunto de transdutores de coluna
• Kit de Referência para Coluna - Anterior/Lateral/Oblíqua
• Garra de Referência para Coluna em Formato X
• Dispositivo de Registro Portátil para Fluoroscopia 2D (e pacote de acessórios)

Outros instrumentos da Brainlab

Outros instrumentos podem ser disponibilizados após a liberação deste manual. Entre em contato
com o pessoal de suporte se tiver qualquer pergunta sobre compatibilidade de instrumental com
software da Brainlab.

Utilize apenas instrumentos e peças de reposição especificados pela Brainlab com o
Fluoro Express. A utilização de instrumentos e peças de reposição não autorizados pode
afetar de maneira adversa a segurança e/ou a eficácia do dispositivo médico e colocar em
risco a segurança do paciente, do usuário e/ou do ambiente.

INFORMAÇÕES GERAIS
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1.4.2 Software médico da Brainlab

Outros produtos de software da Brainlab

Somente software médico da Brainlab, especificado pela Brainlab, pode ser instalado e
usado com o sistema.

Compatibilidade com dispositivos médicos

10 Fluoro Express Ver. 3.2 | Manual do Usuário do Software Rev. 1.1 | DePuy Synthes



1.4.3 Dispositivos médicos de outros fabricantes

Dispositivos médicos compatíveis de outros fabricantes

Dispositivo médico Modelo/Fabricante

Arcos em C Vários, entre em contato com o pessoal de su-
porte

Capas estéreis transparentes para Arco em
C

Conforme especificado no Manual do Usuário
de Instrumental

Fios de Kirschner de 3,0 mm com rosca (pa-
ra fixação de MIRA-Y de 3 mm) Diversos

Furadeira elétrica Diversos

Instrumentos pré-calibrados e instrumentos
pré-calibrados de eixo de terceiros

Vários, entre em contato com o pessoal de su-
porte

Dispositivos adicionais de outros fabricantes

Um instrumento pré-calibrado somente poderá ser usado para navegação se tiver sido
ativado pelo pessoal de suporte.

O uso de combinações de dispositivos médicos não autorizados pela Brainlab pode afetar
de maneira adversa a segurança e/ou a eficácia dos dispositivos e colocar em risco a
segurança do paciente, do usuário e/ou do ambiente.

Os Kits de Registro por Fluoroscopia somente podem ser usados com Arcos em C
aprovados pela Brainlab. Se planeja usar Arcos em C ainda não configurados em seu
sistema, entre em contato com o pessoal de suporte. A Brainlab não é responsável pelo
uso de um Arco em C não aprovado.

INFORMAÇÕES GERAIS
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1.4.4 Software de outros fabricantes

Software compatível de outros fabricantes

O sistema Fluoro Express é compatível com:
• Sistema operacional Windows 7
• Sistema operacional Windows 8

OBSERVAÇÃO: para obter informações sobre pacotes de serviço compatíveis, entre em contato
com o pessoal de suporte.
 

Software adicional de outros fabricantes

Somente produtos de software especificados pela Brainlab podem ser instalados e usados
com o Fluoro Express. Não instale software de terceiros.

Atualizações de driver

Não instale atualizações de driver.

Compatibilidade com dispositivos médicos
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1.4.5 Política sobre antivírus e Windows Update

Atualizações do Windows

É recomendado aplicar as atualizações do Windows assim que elas se tornam disponíveis.
As atualizações da Microsoft devem ser configuradas da seguinte forma:
1. Instalar somente atualizações de segurança críticas e atualizações do sistema operacional da

Microsoft.
2. Não instalar atualizações durante o tratamento de pacientes.
3. Desativar as mensagens pop-up.
A Brainlab recomenda:
1. Agendar o download e a instalação de atualizações no encerramento do sistema.
2. Testar o sistema junto com um cirurgião/médico depois que tenha sido instalada uma

atualização.

Instalação de software antivírus

A Brainlab recomenda proteger o sistema com software antivírus de última geração. Embora a
segurança e a eficácia do dispositivo estejam garantidas, tenha em mente que isto pode afetar de
forma negativa o desempenho do sistema, p. ex., o carregamento de dados de paciente. Após a
instalação de um software antivírus, o desempenho do sistema deve ser verificado pelo pessoal
de suporte.

Configuração de software antivírus

O software antivírus deve ser configurado da seguinte forma:
1. Ativar somente varredura por acesso/em tempo real e varredura por pedido/agendada:

- A varredura por acesso/em tempo real pode ser ativada permanentemente.
- As varreduras por pedido/agendadas não devem estar ativadas durante o tratamento de

pacientes. É recomendado agendar varreduras completas no encerramento do sistema.
2. Qualquer outro recurso do software antivírus, como antivírus de navegador/e-mail, firewall

adicional, etc., deve ser desativado.
3. As pastas seguintes não devem ser modificadas pelo software antivírus:

- C:\Brainlab, D:\Brainlab e F:\Brainlab
- C:\PatientData, D:\PatientData e F:\PatientData

4. Não instalar atualizações durante o tratamento de pacientes.
5. Desativar as mensagens pop-up.

Precauções

Não fazer download nem instalar atualizações de antivírus ou do Windows durante o
tratamento de pacientes.

Não reinicializar após atualizações de antivírus ou do Windows durante o tratamento de
pacientes.

A varredura do antivírus deve ser configurada de tal forma que as varreduras completas
não ocorram durante tratamento de pacientes.

A Brainlab requer que a varredura do antivírus não efetue nenhuma modificação nos
diretórios da Brainlab.

INFORMAÇÕES GERAIS
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1.5 Treinamento e documentação

Treinamento

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 correto do produto.

Suporte supervisionado

Antes de usar o sistema para procedimentos cirúrgicos em que a navegação auxiliada por
computador seja considerada crítica, execute um número adequado de procedimentos completos
com a presença de um representante autorizado da Brainlab, para obter toda a orientação
necessária.

Responsabilidade

Este sistema apenas auxilia o cirurgião, e não substitui a experiência e/ou a
responsabilidade do cirurgião durante seu uso.

Treinamento e documentação
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1.5.1 Documentação

Público-alvo

Este manual do usuário é destinado a todos os membros da equipe clínica que usam o software
do Fluoro Express ou equipamentos relacionados.

Leitura dos Manuais do Usuário

Os manuais do usuário descrevem dispositivos médicos e software de navegação cirúrgica de
grande complexidade, que devem ser usados com cautela.
É importante que todos os usuários do sistema, dos instrumentos e do software:
• Leiam atentamente os manuais do usuário antes de manusear o equipamento
• Tenham acesso permanente aos manuais do usuário

Manuais do usuário disponíveis

Manual do Usuário Conteúdo

Manual do Usuário do Soft-
ware

• Visão geral do planejamento do tratamento e da navegação
guiada por imagens.

• Descrição da configuração do sistema da Sala Cirúrgica.
• Instruções detalhadas sobre o software.

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

Manual de Limpeza, Desin-
fecção e Esterilização

Detalhes sobre limpeza, desinfecção e esterilização de instru-
mentos.

Manual do Usuário do Siste-
ma Informações abrangentes sobre a configuração do sistema.

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

INFORMAÇÕES GERAIS
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2 VISÃO GERAL DO SOFTWARE
2.1 Funções básicas

Informações gerais

O Fluoro Express é um software de navegação sem fio, operado por tela sensível ao toque,
projetado para uso intraoperatório durante cirurgias de coluna e trauma. Ele pode ser instalado
nos sistemas de navegação da Brainlab.

Utilize o Fluoro Express apenas para os tratamentos descritos na página 8página 8. Não
use o software para nenhum outro tratamento.

Rastreamento sem fio

Figura 1 
Os flashes infravermelhos da câmera são refletidos por esferas marcadoras reflexivas nas
estrelas de rastreamento de instrumental e nas estrelas de referência do paciente. O sistema usa
esses reflexos para calcular a posição tridimensional do instrumento em relação à estrela de
referência.
Após a conclusão da aquisição da imagem, a posição do instrumento em relação ao paciente
pode ser precisamente determinada e rastreada pelo sistema.

Formato de imagem compatível

As imagens fluoroscópicas 2D do paciente são adquiridas intraoperatoriamente e são carregadas
no software Fluoro Express para navegação.

Não utilize o Fluoro Express para aquisição de imagens para diagnóstico.

VISÃO GERAL DO SOFTWARE

Fluoro Express Ver. 3.2 | Manual do Usuário do Software Rev. 1.1 | DePuy Synthes 17



2.1.1 Abrindo o software via Content Manager

Antes de iniciar

Antes de iniciar qualquer procedimento, certifique-se de estar familiarizado com o
manuseio correto de todos os instrumentos e acessórios necessários. Para obter
informações detalhadas sobre o manuseio de instrumentos, consulte o Manual do Usuário
de Instrumental.

Informações gerais

Quando o sistema estiver ligado, o Fluoro Express pode ser acessado via Content Manager.
Você pode selecionar um paciente existente ou criar um novo paciente, que carrega um nome e
um ID de paciente no software. Não é possível carregar dados pré-operatórios no software.
OBSERVAÇÃO: o software pode ser iniciado mesmo que a câmera ainda não esteja conectada.
 

Como abrir o software (Content Manager)

Figura 2 

Etapas

1. Ligue o sistema, usando a chave Liga/Desliga.

2.
Selecione um paciente ou crie um novo paciente.
OBSERVAÇÃO: opcionalmente, insira as informações do paciente diretamente no soft-
ware Fluoro Express.
 

3. Pressione o ícone Fluoro Express e depois pressione a exibição desejada.

Outras opções

Em caso de uma falha no sistema, devido, por exemplo, a uma falha de energia, você poderá
restaurar um registro anterior e as imagens adquiridas (consulte a página 76).

Funções básicas
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2.1.2 Alternando entre o software e o Content Manager

Como alternar para o Content Manager

Etapa

Pressione o botão Home na barra de menus.

O Content Manager é exibido.

VISÃO GERAL DO SOFTWARE
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2.2 Interface de usuário

Visão geral

No painel de fluxo de trabalho você pode prosseguir pelas etapas principais do fluxo de trabalho,
para frente ou para trás.

Layout da tela

①

②

③

④

Figura 3 

Nº Componente

① O botão Back retorna à etapa anterior

② Etapa atual

③ Próxima etapa

④ O botão Next abre a próxima etapa

Interface de usuário
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2.2.1 Botões gerais

Informações gerais

Diversos botões estão disponíveis em telas principais e janelas de diálogo, dependendo da etapa
atual.
• O sombreamento em azul/verde indica que o botão está disponível.
• O sombreamento em amarelo indica que o botão está selecionado no momento.
• O sombreamento em cinza indica que o botão está desativado.

Botões comuns

Botão Função

Conclui a ação para a etapa atual e abre a próxima janela de diálogo ou tela prin-
cipal.

Retorna à etapa anterior.

Sai da etapa atual sem salvar suas configurações.

Sai de uma janela de diálogo e retorna à janela de diálogo anterior ou à tela princi-
pal.

OBSERVAÇÃO: outros botões com funções específicas são descritos na etapa correspondente.
 

VISÃO GERAL DO SOFTWARE
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2.2.2 Barra de ferramentas

Botões da barra de ferramentas

Botão Nome Função Consulte

Início Retorna ao Content Manager. Página 19

Configurações do
Sistema

Abre o menu System para definição das configu-
rações do sistema. Página 87

Instrumentos Pré-
-calibrados

Ativa a seleção e validação/verificação de instru-
mentos pré-calibrados. Página 53

Exibição de Instru-
mento 

Alterna entre uma exibição de instrumento 3D só-
lida ou 2D contornada. Página 86

Brilho do vídeo
(Disponível apenas para Arco em C analógico.)
Controla o brilho e o contraste do vídeo para o Ar-
co em C.

Página 75

Alternar imagens Permite alterar a ordem de exibição das imagens
nos painéis. Página 73

Zoom/Panorama Ativa as funções de zoom e panorama. Página 73

Inverter/Girar Ativa as funções de inverter ou girar. Página 74

Brilho/Contraste Ativa o ajuste de brilho ou contraste. Página 74

Captura de tela Realiza a captura da tela/janela de diálogo atual.

Aumenta/diminui o zoom em visualizações. Página 73

Interface de usuário
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2.3 Sistema de rastreamento

Informações gerais

Para o êxito do registro e da navegação, a câmera deve ter uma visualização desobstruída de
todas as esferas marcadoras durante todo o procedimento cirúrgico.
O visor da câmera na tela superior direita, fornece feedback em tempo real sobre a visibilidade
dos instrumentos para a câmera. Imagens no visor indicam a posição relativa dos instrumentos
que estão visíveis para as duas lentes da câmera.
Se você pressionar o visor da câmera, uma janela com abas será exibida, na qual é possível
verificar a visibilidade dos instrumentos (consulte a página 25).

Prioridade de rastreamento

Até cinco estrelas podem ser exibidas simultaneamente.
A prioridade geral de rastreamento é a seguinte:
• Broca calibrada em uma guia de perfuração pré-calibrada
• Instrumento pré-calibrado (geometria de 4 esferas)
• Instrumento pré-calibrado (geometria de 3 esferas)
• Instrumentos calibrados
• Estrela de referência visível
• Ponteiro

Não use instrumentos com a mesma geometria simultaneamente (por exemplo, dois
instrumentos pré-calibrados usando a mesma estrela de referência ou dois ponteiros),
pois o software de navegação não pode distinguir as disposições geométricas idênticas de
esferas marcadoras em diferentes instrumentos.

Se não puder navegar um instrumento, verifique se não há instrumentos com uma
prioridade mais alta no campo de visão da câmera.

Interpretando o visor da câmera

Um visor da câmera está presente em todas as telas principais. Esferas coloridas indicam esferas
marcadoras que estão visíveis para as duas lentes da câmera.

Figura 4 

Cor da esfera Representação

Amarelo Estrela de referência ativa depois do registro (geometria Y)

Verde Ponteiro, instrumentos pré-calibrados (adaptador StarLock)

Azul Kits de Registro Fluoroscópico, ICM4

Roxo Dispositivo de Registro Portátil para Fluoroscopia 2D

Laranja Estrela Adaptadora de Instrumental, adaptador SMS

VISÃO GERAL DO SOFTWARE
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Cor da esfera Representação

Branco Geometrias ambíguas

Cinza Visível, mas instrumentos não identificáveis

Círculos cinza A geometria da esfera marcadora está visível apenas para uma lente da câ-
mera e não pode ser interpretada

O software detecta instrumentos com base nas geometrias predefinidas das ferramentas
fornecidas pelas estrelas marcadoras reflexivas. Constelações de esferas marcadoras
ambíguas podem fazer com que o sistema detecte a geometria de forma incorreta por um
curto período de tempo.

Sistema de rastreamento
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2.3.1 Janela de diálogo Camera Field of View

Informações gerais

Pressione o visor da câmera para abrir a janela de diálogo com abas Camera Field of View, que
identifica as posições de estrelas de referências e instrumentos.
Verifique o campo de visão da câmera antes de iniciar qualquer fluxo de trabalho de registro.

Aba Standard

①

②

Figura 5 

Nº Componente

① Estrela de referência/rastreamento visível

② Visualizar abas de opções

Aba Volume

③

②①

Figura 6 

VISÃO GERAL DO SOFTWARE
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Nº Componente Descrição

① Esferas coloridas Esferas marcadoras nas estrelas de referência e estrelas de rastrea-
mento

② Anéis coloridos Distância das estrelas em relação às lentes da câmera

③ Cone azul Campo de visão da câmera

Se uma estrela de rastreamento de instrumental ou uma estrela de referência não estiver mais
visível para a câmera, as esferas dessa estrela desaparecerão da visualização, indicando que o
elemento não pode ser mais rastreado.
OBSERVAÇÃO: as convenções de cores das esferas e dos círculos são idênticas para o visor da
câmera (consulte a página 23).
 

Como otimizar o campo de visão da câmera

Etapas

1. Na aba Volume, ajuste a distância e o ângulo da câmera até que as estrelas estejam o
mais próximo possível do centro do cone azul.

2.
Segure um ponteiro em alguns locais no campo cirúrgico (onde você provavelmente irá
mantê-lo durante o procedimento), certificando-se de que o ponteiro permaneça visível
para a câmera.

3. Pressione OK para fechar a janela de diálogo Camera Field of View.

Aba 2D

A aba 2D identifica a visibilidade de esferas marcadoras para as lentes individuais da câmera, do
ponto de vista do cirurgião.

① ②

Figura 7 

Nº Componente

① Visão da lente esquerda da câmera

② Visão da lente direita da câmera

Sistema de rastreamento
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2.4 Precisão do sistema

Esferas marcadoras

Para ativar o rastreamento da navegação, as esferas marcadoras reflexivas devem ser acopladas
às estrelas de referência e de rastreamento.

Antes de cada caso, assegure que a superfície de todas as esferas marcadoras reflexivas
esteja em boas condições. Para proporcionar o mais alto nível de precisão, assegure que a
superfície reflexiva não apresente sinais de descascamento.

Para garantir a precisão da navegação, as lentes da câmera devem ter uma visão
permanentemente desobstruída das esferas marcadoras do instrumento.

Se uma estrela de referência não puder ser detectada pela câmera, assegure que as
esferas marcadoras estejam limpas, secas e sem danos, e que a estrela de referência não
esteja torta.

Estrelas de referência

As estrelas de referências devem permanecer firmemente fixadas no osso todo o tempo.

Medidas de segurança

Se uma estrela se mover ou ficar instável, verifique a precisão e reacople-a, se necessário.

Se a precisão diminuir ou se for necessário reacoplar alguma estrela, repita o registro fluoroscó-
pico antes de iniciar a navegação.

Assegure que as estrelas de referência relevantes para cada procedimento estejam
firmemente fixadas no segmento ósseo correto e permanentemente visíveis para a câmera.

Não use um adaptador de mesma geometria em mais de um instrumento ao mesmo tempo.
Caso contrário, o sistema não poderá identificar o instrumento.

Os instrumentos navegados recebem diferentes prioridades. Se vários instrumentos
navegados estiverem no campo de visão da câmera, as informações exibidas nas
visualizações de navegação podem depender do instrumento visível que possui a
prioridade mais alta.

Calibração de instrumental

Instrumentos que não sejam pré-calibrados devem ser calibrados com a ICM4 antes da
utilização.
Instrumentos pré-calibrados devem ser validados e verificados por meio da janela de diálogo
Precalibrated Tools.

VISÃO GERAL DO SOFTWARE
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3 INTRODUÇÃO
3.1 Fluxo de trabalho

Antes de iniciar

Antes de iniciar qualquer procedimento, certifique-se de estar familiarizado com o
manuseio correto de todos os instrumentos e acessórios necessários. Para obter
informações detalhadas sobre o manuseio de instrumentos, consulte o Manual do Usuário
de Instrumental.

Fluxo de trabalho padrão

Set up system, start application, connect C-arm

Instrument selection and calibration*

Drape patient, make incision, prepare bone surface

Select C-arm

Attach reference array

Acquire and verify fluoro image(s)

Navigation

OBSERVAÇÃO: alguns procedimentos podem não incluir todas as etapas acima.
 

* Esta etapa pode ser executada a qualquer momento durante o procedimento.

INTRODUÇÃO
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3.2 Configuração da Sala Cirúrgica

Informações gerais

A configuração da Sala Cirúrgica varia em função do procedimento, do layout da sala e do
sistema de navegação utilizado. Em qualquer caso, assegure esses aspectos:
• A câmera e o monitor não devem restringir a movimentação da equipe da Sala Cirúrgica.
• A câmera deve ter uma visão nítida das estrelas de referência e dos instrumentos.

Consulte o Manual do Usuário do Sistema para obter informações detalhadas sobre o
transporte e a configuração do sistema.

Exemplo de configuração de Sala Cirúrgica

②

①

⑤④③

Figura 8 

Nº Descrição

① Tela sensível ao toque

② Câmera

③ Enfermeira

④ Cirurgião

⑤ Arco em C

Como configurar a Sala Cirúrgica

Etapas

1. Mova o sistema para a posição desejada.

2.
Posicione a câmera na extremidade dos pés ou da cabeceira da mesa cirúrgica, a uma
distância aproximada de 2 m (6,5 pés) do campo cirúrgico. Aponte-a para o osso a ser
operado.

3. Cubra o sistema conforme necessário (p.ex., a manopla da câmera) (consulte o Manual
do Usuário do Sistema).

Configuração da Sala Cirúrgica
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Etapas

4. Cubra o Arco em C e o kit de registro com o campo, como necessário (consulte o Manu-
al do Usuário de Instrumental).

5. Ajuste o monitor em uma posição conveniente e acessível para o cirurgião ou seu assis-
tente.

6. Conecte os componentes do sistema.

Acoplando kits de registro e a placa de correção

Kit de registro Procedimento de colocação de capa estéril no Arco
em C

Kit de Registro Fluoroscópico
Rev. 2

Cubra o Arco em C com a capa estéril seguindo o procedi-
mento usual e monte o kit de registro.

Kit de Registro Fluoroscópico
3D/2D Monte o kit de registro no Arco em C antes de cobri-lo.

Placa de Correção do Dispositi-
vo de Registro Portátil para Fluo-
roscopia 2D

Monte a placa de correção no Arco em C antes de colocar
a capa estéril.

OBSERVAÇÃO: o Kit de Registro por Fluoroscopia Rev. 2 também pode ser usado sem capa
estéril.
 

Para obter informações detalhadas sobre a manipulação do Kit de Registro por Fluoroscopia e
da Placa de Correção do Dispositivo de Registro Portátil para Fluoroscopia 2D, consulte a
página 57 e o Manual do Usuário de Instrumental.

Conexão do Arco em C

Um Arco em C analógico ou digital pode ser conectado ao sistema.

Tipo de Arco em C Conexão com o sistema

Arco em C analógico Via cabo de vídeo

Arco em C digital Via cabo de rede local crossover

Antes de iniciar a aquisição de imagens, certifique-se de que o cabo respectivo que conecta o
sistema de navegação ao Arco em C esteja conectado, e que a entrada de vídeo correta esteja
selecionada.
Se aparecer uma mensagem de erro durante a aquisição de imagem, informando que a conexão
do Arco em C foi interrompida, verifique a conexão do cabo.

Inicialização de Arco em C

Etapa

Acople e ligue o Arco em C conforme descrito no manual do usuário do fabricante.

Mantenha a esterilidade do Arco em C coberto e do Kit de Registro por Fluoroscopia
acoplado durante todo o procedimento cirúrgico.

Estabelecendo visibilidade

Certifique-se de que o instrumental seja visível em todas as posições cirúrgicas relevantes.

INTRODUÇÃO
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Antes da cirurgia, posicione a câmera de tal forma que as duas lentes tenham uma visão
nítida e desobstruída das esferas marcadoras nas estrelas de rastreamento. Elas devem
estar visíveis para a câmera permanentemente durante o registro e a navegação; caso
contrário, não será possível efetuar o rastreamento.

Configuração da Sala Cirúrgica
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3.3 Configuração do procedimento
3.3.1 Identificação do paciente

Como inserir o nome do paciente

Se você não selecionou nem criou um paciente no Content Manager, digite o nome e o ID do
paciente.

①

Figura 9 

Etapas

1. Insira o nome do paciente usando o teclado da tela de toque.

2. Para mover o cursor, use o botão de seta à direita ① ou pressione o ID do campo.

3. Insira o ID do paciente.

4. Pressione Next para continuar.

OBSERVAÇÃO: a menos que sejam anonimizadas (consulte a página 90), todas as capturas
de tela salvas durante o procedimento são identificadas com o nome e o ID do paciente.
 

INTRODUÇÃO
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3.3.2 Seleção de Arcos em C

Informações gerais

Se mais de um Arco em C estiver configurado, você deverá selecionar um Arco em C depois de
inserir as informações do paciente.
Para incluir ou remover um Arco em C, ou para alterar as configurações do Arco em C, entre em
contato com o pessoal de suporte.
OBSERVAÇÃO: se apenas um Arco em C estiver configurado, esta janela de diálogo não será
exibida.
 

Como selecionar o Arco em C

Figura 10 

Etapa

Pressione o Arco em C requerido.

Como alterar a seleção do Arco em C

Para alterar sua seleção de Arco em C posteriormente, acesse-a por meio do menu Fluoro
(consulte a página 92).

Configuração do procedimento
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3.4 Fixação da estrela de referência

Informações gerais

Figura 11 
A estrela de referência de geometria Y é necessária para permitir que o sistema rastreie a
localização e a movimentação do osso ao longo do procedimento, e navegue instrumentos sobre
a ou as imagens fluoroscópicas.
Os kits de referência compatíveis com o Fluoro Express são listados na página 9.
Para obter informações detalhadas sobre a manipulação e a fixação de estrelas de referência,
consulte o Manual do Usuário de Instrumental.

Certifique-se de que a estrela de referência esteja firmemente fixada no segmento ósseo
correto e permanentemente visível para a câmera.

Acoplamento para fixação do parafuso

Fixe a estrela de referência Y no osso a ser tratado.
Se estiver realizando um procedimento com SI Screw, fixe a estrela no lado da pélvis que está
fusionado com o sacro:
• Se a junta sacroilíaca direita estiver fraturada, a estrela de referência deverá ser acoplada à

crista ilíaca esquerda, para que a estrela de referência tenha uma posição espacial fixa em
relação ao sacro.

• Quando não há deslocamento significativo entre a crista ilíaca e o sacro, é possível fixar a
estrela de referência no mesmo lado da fratura.

Garantindo a firmeza da fixação

Aperte firmemente todos os parafusos da estrela de referência antes de adquirir imagens
do paciente ou realizar o registro do paciente. Se houver algum movimento da estrela de
referência durante o registro de paciente, será necessário efetuar novo registro; caso
contrário, o registro estará incorreto.

Não abra nenhum dos parafusos de ajuste angular da estrela de referência após a
conclusão do registro do paciente.

Certifique-se de que as estrelas de referência estejam firmemente presas ao osso do
paciente. Qualquer movimento das estrelas afetará de forma inadequada o sistema de
coordenadas de medição e causará a exibição incorreta do instrumento. Isto representa
um perigo para o paciente. Contudo, não danifique o osso do paciente ao fixar as estrelas.

INTRODUÇÃO
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Assegurando espaço suficiente

Ao posicionar a estrela de referência, leve em consideração o tamanho dos instrumentos
cirúrgicos. Deve existir espaço suficiente disponível para permitir a incisão e perfuração
sem que seja necessário mover a estrela.

Antes de fixar a estrela de referência à estrutura óssea relevante, assegure que a posição
da estrela não atrapalhe o cirurgião.

Fixação da estrela de referência
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4 CALIBRANDO INSTRUMENTOS
4.1 Calibração

Antes de iniciar

Antes de manusear instrumentos da Brainlab, leia o Manual do Usuário de Instrumental.

Calibração

Para possibilitar a navegação de um instrumento pelo sistema, o eixo e o diâmetro desse
instrumento devem ser calibrados e depois verificados com uma matriz de calibração de
instrumental (ICM4).
Para calibração e uso, o instrumento deve ter um adaptador com esferas marcadoras acopladas.

Quando calibrar

Para melhor resultado, calibre ou valide os instrumentos imediatamente antes do uso. A janela de
diálogo de calibração é exibida automaticamente quando o sistema detecta as esferas
marcadoras de um instrumento e a ICM4 no campo de visão da câmera.
OBSERVAÇÃO: isto também ocorre quando a aba dos instrumentos pré-calibrados está aberta.
 

Boas práticas para calibração

Para minimizar a possibilidade de erros devido ao manuseio incorreto do instrumento,
execute a calibração do instrumento imediatamente antes do uso.

Use a maior estrela de rastreamento possível no adaptador de instrumental. Este
procedimento maximiza a precisão da calibração.

Acople a estrela de rastreamento de forma que o braço mais longo da estrela fique
alinhado com o eixo do instrumento.

Verifique a precisão da calibração do instrumento durante a cirurgia, tocando o
instrumento em referências anatômicas conhecidas e confirmando que esses pontos são
corretamente exibidos na tela.

Tipos de instrumentos

Para fins de calibração, os instrumentos são categorizados como:
• Extremidade afiada (trocartes, transdutores, etc.)
• Extremidade chata (guias de brocas, tubos, etc.)
• Parafusos
• Osteótomos

CALIBRANDO INSTRUMENTOS
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Instrumentos flexíveis ou tortos

Não calibre instrumentos arqueados ou curvos. O resultado pode ser impreciso.
Instrumentos flexíveis devem ser calibrados e usados em conjunto com uma guia de
perfuração e você deve confiar apenas na informação de profundidade.

Apenas instrumentos rígidos, que permitem o acoplamento de adaptadores de
instrumental, podem ser calibrados e usados para navegação.
OBSERVAÇÃO: para obter mais informações sobre a calibração de instrumentos flexíveis,
consulte a página 46.
 

Manuseio adequado de adaptadores de instrumental

Quando montar novas esferas em um adaptador, um ponteiro ou uma estrela de referência,
assegure que o marcador se encaixe sem folga na ICM4.

Aperte todos os parafusos dos adaptadores de instrumental firmemente antes de iniciar a
calibração.

Não mude a posição da estrela de rastreamento do adaptador de instrumental durante a
cirurgia. Qualquer movimento da estrela resultará no rastreamento impreciso do
instrumental, o que pode causar ferimentos ao paciente.

Se remover uma estrela adaptadora de um instrumento calibrado para usar em um
instrumento diferente, execute uma nova calibração.

Cancelando a calibração

Para cancelar um procedimento de calibração a qualquer momento, pressione Cancel em uma
janela de diálogo de calibração.

Calibração
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4.1.1 Uso da ICM4

Informações gerais

A Matriz de Calibração de Instrumental, Rev. 4.0 (ICM4) é usada para:
• Calibrar e verificar instrumentos e implantes.
• Validar e verificar instrumentos pré-calibrados.

A ICM4 calibra o eixo do instrumento, o comprimento do eixo e o diâmetro da extremidade (ou a
largura de osteótomos).

Recursos da ICM para calibração de instrumental de coluna e trauma

① ②

⑦

④

⑤

③

⑥

Figura 12 

Nº Componente

① Seção em V

② Plano de referência 2

③ Plano de referência 3

④ Receptáculos de calibração (exemplos)

⑤ Plano de referência 1

⑥ Plano de referência 4 (não visível na imagem)

⑦ Pontos de pivotamento

Seção em V

Use a seção em V ① para calibrar instrumentos com eixos longos ou qualquer instrumento cujo
eixo não se encaixe adequadamente em um dos receptáculos de calibração.
Se usar a seção em V, verifique cuidadosamente o resultado do diâmetro. O valor é calculado
com base no eixo do instrumento.

Não calibre instrumentos cônicos usando a seção em V. Isto resulta na exibição incorreta
do eixo do instrumento.

Receptáculos

Os receptáculos de calibração ④ são a melhor opção para calibrar instrumentos mais curtos,
cujas extremidades não alcançam o plano de referência 4 ⑥ quando o instrumento é posicionado
na seção em V.

CALIBRANDO INSTRUMENTOS
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Sempre use o receptáculo de menor diâmetro possível em que o instrumento se encaixe.
Caso contrário, a calibração poderá ser imprecisa. Somente use o receptáculo de 30 mm
se a extremidade do instrumento não se encaixar em nenhum outro receptáculo. Se isso
não for feito, poderá ocorrer um alto nível de imprecisão na calibração.

Planos de referência

A ICM4 possui quatro planos de referência. Eles podem ser identificados pelos números
gravados neles. Use o plano de referência 1 ou 2 para calibrar a extremidade de osteótomos e
instrumentos com extremidade chata.

Pontos de pivotamento

A ICM4 possui dois pontos de pivotamento ⑦, um na lateral e outro na parte inferior. Use-os para
calibrar as extremidades de instrumentos afiados.

Calibração
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4.1.2 Adaptadores de instrumental

Informações gerais

Para que possa ser navegado pelo sistema, o instrumento deve ser equipado com um adaptador
e depois calibrado e verificado com a ICM4.
A janela de diálogo Calibration é exibida quando um instrumento equipado com um adaptador
de instrumental e a ICM4 são mantidos no campo de visão da câmera.

Adaptadores de instrumental requeridos

① ②

Figura 13 

Nº Adaptador Requerida para:

① StarLink Ferramentas padrão: Ferramenta afiada, parafuso,
broca, osteótomo

② Adaptador para Sistema de Motor
Cirúrgico Ferramentas flexíveis: Fio de Kirschner, broca

CALIBRANDO INSTRUMENTOS
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4.1.3 Fluxo de trabalho da calibração

Visão geral

Veja a seguir uma visão geral das etapas de calibração de instrumentos. As próximas páginas
contêm instruções mais detalhadas de cada etapa.

Etapas Consulte

1.
Segure o instrumento e a ICM4 no campo de visão da câmera.
A janela de diálogo Calibration é exibida.

Página 43

2.
Calibre o instrumento na seção em V ou em um receptáculo da ICM4.
Esse procedimento calibra o eixo e define os valores de calibração iniciais
para o diâmetro do eixo e para a extremidade.

Página 43

3.
Verifique a precisão dos resultados da calibração.
Pode ser necessário executar etapas adicionais para melhorar a precisão
da calibração da extremidade e do diâmetro.

Página 48

4.

Se a calibração do eixo e da extremidade estiverem adequadas (pequenos
desvios de ângulo e distância, e um diâmetro correto são exibidos na tela),
aceite a calibração e prossiga com a navegação.
Se a calibração do eixo não apresentar precisão suficiente, um aviso reco-
mendará que a calibração inicial seja repetida. Se decidir aceitar uma preci-
são baixa, prossiga com cautela.
• Se a precisão da calibração da extremidade for baixa, você deverá exe-

cutar uma calibração adicional da extremidade.
• Você pode usar um procedimento manual para corrigir um diâmetro mal

calculado ou definir a largura de um osteótomo.
OBSERVAÇÃO: depois de qualquer calibração adicional, verifique nova-
mente os resultados da calibração.
 

Página 47

Calibração de parafusos

Para calibrar um parafuso, insira-o na chave de fenda que será utilizada para navegar seu
posicionamento e calibre-os conjuntamente. Veja informações adicionais sobre a calibração de
parafusos na página 42.

Se uma chave de fenda tiver sido calibrada com um parafuso específico e for
posteriormente usada com outro parafuso, ela deverá ser recalibrada.

Calibração

42 Fluoro Express Ver. 3.2 | Manual do Usuário do Software Rev. 1.1 | DePuy Synthes



4.1.4 Calibração automática

Informações gerais

Para ativar a calibração automática, mantenha um instrumento equipado com a estrela de
rastreamento apropriada, junto com a ICM4, no campo de visão da câmera.
Execute a calibração usando a seção em V ou um receptáculo. A janela de diálogo Instrument
Calibration mostra o progresso da calibração.

Como usar a seção em V

Figura 14 

Etapas

1.

Coloque o eixo do instrumento na seção em V na parte superior da ICM4, assegurando
que ele toque o plano de referência 4 (consulte a página 39).
OBSERVAÇÃO: se você usar a seção em V para calibrar um instrumento e a extremida-
de do instrumento não tocar o plano de referência 4, será necessário executar etapas
adicionais para calibrar a extremidade do instrumento (consulte a página 50).
 

2.
Gire o instrumento aproximadamente 45° sobre seu eixo longitudinal na seção em V.
O software calcula o diâmetro e a trajetória do instrumento e abre a janela de diálogo
Verify Calibration (consulte a página 48).

Como usar um receptáculo

Figura 15 
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Etapas

1.
Insira a extremidade do instrumento no receptáculo de menor diâmetro possível.
OBSERVAÇÃO: a extremidade deve tocar o fundo do receptáculo e deve se encaixar fir-
memente. A fixação inadequada pode resultar em calibração imprecisa.
 

2.
Gire o instrumento ao longo do seu eixo longitudinal.
O software calcula a calibração e a trajetória do instrumento e abre a janela de diálogo
Verify Calibration.

Após a detecção automática do receptáculo, verifique se o receptáculo detectado está
correto. Se um receptáculo incorreto for detectado, execute a calibração da extremidade
ou pressione Back para repetir a calibração manualmente.

Próximas etapas

Opções

Quando a precisão da calibração é baixa, a janela de diálogo de aviso Instrument Calibration
é exibida (consulte a página 47).
Siga as etapas para baixa precisão de calibração (consulte a página 47).

Se a calibração estiver precisa, verifique-a (consulte a página 48).

Pressione Manual para alternar para a calibração manual usando os receptáculos (consulte a
página 45).
OBSERVAÇÃO: isso pode ser útil se você encontrar dificuldades, por exemplo, com instrumen-
tos finos ou não rígidos.
 

Pressione Cancel para fechar a janela de diálogo e sair da calibração.
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4.1.5 Calibração manual

Informações gerais

Use a calibração manual para ferramentas que não podem ser calibradas usando calibração
automática, tais como ferramentas flexíveis ou não rígidas.

Como executar a calibração manual

Figura 16 

Etapas

1.
Selecione o diâmetro do instrumento, pressionando o receptáculo correspondente na ja-
nela de diálogo Instrument Calibration. Selecione o menor diâmetro em que o instru-
mento se encaixe.

2. Insira a extremidade do instrumento no receptáculo.

3. Segure o instrumento completamente imóvel até que a calibração seja concluída e a ja-
nela de verificação seja exibida.

Outras opções

Opções

Para retornar à calibração automática, pressione Back.

Para sair do procedimento ou reiniciar a calibração, pressione Cancel.

CALIBRANDO INSTRUMENTOS

Fluoro Express Ver. 3.2 | Manual do Usuário do Software Rev. 1.1 | DePuy Synthes 45



4.1.6 Calibração de instrumentos flexíveis

Informações gerais

As etapas apresentadas a seguir descrevem a calibração de instrumentos flexíveis, tais como:
• Fios de Kirschner (para guiar agulhas canuladas e/ou parafusos)
• Brocas

OBSERVAÇÃO: nas informações apresentadas a seguir, “instrumento flexível” refere-se a
quaisquer exemplos acima.
 

Como calibrar instrumentos flexíveis

Instrumentos flexíveis devem ser calibrados e usados com uma guia de perfuração. Caso
contrário, a calibração será altamente imprecisa.

Etapas

1. Selecione uma guia de perfuração da Brainlab com o diâmetro apropriado de tubo-guia e
verifique-o para navegação.

2. Insira o instrumento flexível na guia de perfuração da Brainlab.

3.

Calibre o comprimento do instrumento flexível usando um Adaptador para Sistema de
Motor Cirúrgico acoplado.
OBSERVAÇÃO: selecione a aba Calibrate Others se a janela de diálogo Select PCI for
exibida primeiro.
 

Assegure que a guia de perfuração selecionada mostrada na tela corresponda à guia de
perfuração real que está sendo usada.

Sempre verifique a precisão da calibração antes de iniciar a navegação (consulte a página
48).
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4.1.7 Baixa precisão de calibração

Informações gerais

O aviso de baixa precisão de calibração é exibido após a calibração automática quando o
software detecta movimentação no eixo do instrumento durante a calibração. Isto pode ocorrer
se:
• A estrela de referência usada for muito pequena.
• A estrela adaptadora de instrumental não estiver firmemente presa no instrumento.
• As esferas marcadoras no adaptador de instrumental ou na ICM4 estiverem sujas, úmidas ou

não estiverem acopladas de forma adequada.
• O instrumento tiver sido calibrado usando um receptáculo com diâmetro muito grande.

Figura 17 

Opções de baixa precisão

Opções

Se estiver usando um osteótomo ou um instrumento com extremidade chata, ou se desejar apri-
morar a precisão da calibração, pressione Back e repita a calibração.
Para melhorar o resultado, siga estas recomendações:
• Se possível, use uma estrela de rastreamento maior no adaptador de instrumental.
• Aperte a conexão do adaptador no instrumental.
• Verifique as esferas marcadoras na ICM4 e no adaptador. Certifique-se de que elas estejam

limpas, secas e firmemente parafusadas em seus pinos.

Se estiver calibrando um parafuso ou um instrumento de extremidade afiada e desejar prosse-
guir com a calibração atual, pressione Next.
Isto ativa uma etapa adicional de calibração.

Para sair da calibração, pressione Cancel.

Informações importantes sobre baixa precisão

Não é possível aceitar uma calibração de baixa precisão para um osteótomo ou um
instrumento com extremidade chata. Se o aviso aparecer, você deve repetir a calibração;
caso contrário, não será possível fazer nenhuma calibração adicional da extremidade da
ferramenta.

Se um aviso de baixa precisão aparecer após a calibração, revise cuidadosamente o
resultado da calibração na janela de diálogo Verify Calibration (consulte a página 48).
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4.1.8 Verificação da calibração

Informações gerais

Sempre verifique a precisão da calibração. A janela de diálogo Verify Calibration permite
verificar o resultado. Nesta janela de diálogo você também pode:
• Corrigir o resultado, especificando o diâmetro (de instrumentos com extremidade afiada ou

chata) ou a largura (de osteótomos).
• Aprimorar a precisão da calibração, usando a calibração de extremidade.

Procedimento de verificação

Instrumento Procedimento

Ferramenta afiada

Coloque a extremidade do instrumento no plano de referência 2 ou 4 e em
um dos pontos de pivotamento.

Parafuso

Broca / ferramenta
flexível

Osteótomo
• Coloque a extremidade do osteótomo no plano em que ele foi calibrado.
• Segure o osteótomo perpendicularmente ao plano ou em um ângulo de

aproximadamente 45° em relação ao plano.

Janela de diálogo Verify Calibration

②

①

③

Figura 18 

Nº Componente

① Botão Tip Selection

② Botão Re-calibrate Tip

③ Diâmetro calibrado e desvios de ângulo e distância

Calibração
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Como verificar a calibração

Etapas

1.
Com a janela de diálogo Verify Calibration aberta:
• Segure o instrumento imóvel em um receptáculo ou na seção em V, ou
• Segure a extremidade em um plano de referência ou ponto de pivotamento.

2. Assegure que o diâmetro exibido esteja correto e que o desvio do eixo (Angle) e o des-
vio da extremidade (Distance) sejam mínimos ③.

3. Se os desvios de ângulo e distância forem baixos e o diâmetro estiver correto, pressione
Next.

Outras opções

Opções

Segure o instrumento imóvel por cinco segundos para gerar uma captura de tela.

Para repetir a calibração, pressione Back.

Para aprimorar a calibração da extremidade de um instrumento de extremidade afiada, pressio-
ne Re-calibrate Tip e gire a extremidade em um dos pontos de pivotamento.

Para corrigir uma calibração de diâmetro, tamanho ou largura, pressione Tip Selection para
abrir outra janela de diálogo, em que você poderá escolher a extremidade e ajustar as dimen-
sões.

• Para sair da calibração ou repetir a calibração, pressione Cancel.
• A janela de diálogo é fechada cinco segundos depois que a ICM4 é removida do campo de

visão da câmera.
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4.1.9 Calibração adicional de extremidade

Informações gerais

A calibração da extremidade aprimora a calibração do eixo e é especialmente importante quando
o instrumento:
• Não foi corretamente calibrado no início.
• Foi calibrado com a seção em V, mas a extremidade do instrumento não tocou o plano de

referência 4.
OBSERVAÇÃO: a calibração da extremidade é obrigatória para osteótomos e instrumentos com
extremidade chata.
 

Lista de verificação da calibração

Sempre verifique se o comprimento do instrumento calibrado está correto. Se não estiver,
execute a calibração da extremidade.

Use apenas as regiões coloridas da ICM4 indicadas pelo software para calibração da
extremidade.

Se o instrumento for movido paralelamente ao seu eixo durante a calibração, a
extremidade não será calibrada. Será necessário executar a calibração da extremidade.

Ao calibrar instrumentos curtos que não alcançam a parte inferior do receptáculo (ou o
plano de referência 4 ao calibrar usando a seção em V), você deverá executar a calibração
da extremidade.

Como calibrar extremidades de instrumentos afiados e parafusos

Figura 19 

Etapas

1. Na janela de diálogo Select Tool Tip, pressione Pointed ou Screw, conforme necessá-
rio.

2.
Insira o diâmetro e o comprimento do parafuso, conforme necessário, e pressione Next.
OBSERVAÇÃO: para medir o diâmetro do eixo, segure o instrumento na régua do plano
de referência 2 da ICM4.
 

3.
Gire a extremidade do instrumento ou o parafuso em um ponto de pivotamento da ICM4.
Após a conclusão da calibração da extremidade, a janela de diálogo de verificação será
exibida novamente, mostrando os novos valores.

4. Verifique a calibração.
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Etapas

5. Pressione Next para prosseguir.

Como calibrar extremidades de instrumentos com extremidade chata

Figura 20 

Etapas

1. Na janela de diálogo Select Tool Tip, pressione Flat.

2.
Insira o diâmetro e pressione Next.
OBSERVAÇÃO: para medir o diâmetro do eixo, segure o instrumento na régua do plano
de referência 2 da ICM4.
 

3. Segure a extremidade do instrumento perpendicular ao plano de referência 1 ou 2, até
que a janela de diálogo de verificação seja reaberta.

4. Verifique a precisão da calibração, segurando a extremidade do instrumento no plano em
que ela foi calibrada.

5. Pressione Next para prosseguir.
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Como calibrar extremidades de osteótomos

Figura 21 

Etapas

1. Na janela de diálogo Select Tool Tip, pressione Chisel.

2.
Insira o diâmetro e a largura do osteótomo e pressione Next.
OBSERVAÇÃO: para medir o diâmetro do eixo, segure o instrumento na régua do plano
de referência 2 da ICM4.
 

3. Segure a extremidade do osteótomo contra o plano de referência 1 ou 2, até que a janela
de diálogo de verificação seja reaberta.

4.

Verifique a precisão da calibração, segurando a extremidade do osteótomo no plano em
que ele foi calibrado.
OBSERVAÇÃO: segure o osteótomo perpendicularmente ao plano ou em um ângulo de
aproximadamente 45° em relação ao plano.
 

5. Pressione Next para prosseguir.
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4.2 Instrumentos Pré-calibrados

Informações gerais

O Fluoro Express suporta a navegação de determinados instrumentos pré-calibrados da
Brainlab e de outros fabricantes. As dimensões e os eixos destes instrumentos estão
armazenados no banco de dados do software.
Para ativar a navegação, o instrumento deve ser equipado com um adaptador de instrumental
com uma geometria de 3 ou 4 esferas marcadoras.

Para obter informações sobre o uso, a limpeza, a desinfecção e a esterilização de
instrumentos pré-calibrados de outros fabricantes, consulte os manuais do usuário
fornecidos pelo fabricante do instrumento.

Antes de usar instrumentos pré-calibrados, verifique se o instrumento em uso é exibido no
software e verifique a precisão do instrumento com a ICM4.

Precisão e validação

Os instrumentos devem ser validados antes de cada uso. Após a validação, o instrumento pode
ser usado pelo restante do procedimento ou até que o instrumento ou a estrela de rastreamento
sejam trocados.
Se a verificação do instrumento indicar perda de precisão, revalide o instrumento.
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4.2.1 Acessando instrumentos pré-calibrados

Como selecionar um instrumento pré-calibrado

Figura 22 

Etapas

1.
Pressione o botão Precalibrated Instrument na barra de menus ou segure o
instrumento pré-calibrado, em conjunto com a ICM4, no campo de visão da
câmera.

2.
Selecione o fabricante do instrumento (p. ex., Brainlab).
OBSERVAÇÃO: se algum instrumento pré-calibrado já tiver sido usado durante o proce-
dimento, a aba Used Instruments será exibida por padrão.
 

3.
Selecione o instrumento na lista.
OBSERVAÇÃO: para identificar seu instrumento, use o número de peça gravado na late-
ral do instrumento.
 

4. Se solicitado, verifique a precisão da pré-calibração (consulte a página 55).

Trocando instrumentos

Para utilizar um instrumento pré-calibrado diferente, repita as etapas acima. Não utilize um
instrumento pré-calibrado sem primeiro selecioná-lo no software.
O nome e o fabricante do instrumento pré-calibrado selecionado são exibidos na janela principal.
Se um instrumento tiver sido calibrado e a mesma geometria de referência for usada para outro
instrumento posteriormente, o novo instrumento deverá ser calibrado novamente.
OBSERVAÇÃO: não é possível rastrear duas geometrias idênticas ao mesmo tempo (p. ex.,
estrelas de rastreamento idênticas acopladas a dois instrumentos diferentes).
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4.2.2 Verificação da precisão de instrumentos pré-calibrados

Quando realizar uma verificação de precisão

Quando um instrumento pré-calibrado é selecionado pela primeira vez (consulte a página 54), o
software abre uma janela de diálogo solicitando a realização de uma Verificação de Precisão.
Para repetir uma Verificação de Precisão (de um instrumento pré-calibrado previamente
selecionado), segure o instrumento pré-calibrado e a ICM4 no Campo de Visão da Câmera. A
janela de diálogo é exibida automaticamente.

Verificação da precisão

O processo de Verificação de Precisão verifica se a precisão do instrumento pré-calibrado está
dentro do intervalo de tolerância exigido.

Como realizar uma verificação de precisão de instrumentos pré-calibrados

Figura 23 

Etapas

1. Quando a janela de diálogo Accuracy Check for exibida, siga as instruções mostradas
na janela.

2.
• Se a janela de diálogo indicar que a verificação de precisão foi bem-sucedida, verifique

visualmente a precisão nos visualizadores e pressione Next.
• Para sair, pressione Cancel.

3. Para selecionar outro instrumento, pressione Change Instrument.
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Verificação de precisão mal sucedida

Se a verificação não for bem-sucedida (por exemplo, se o instrumento estiver torto ou
danificado), o botão Next não será ativado. Nesse caso, pressione Help para abrir a página de
solução de problemas.

Figura 24 

Etapa

Conclua as verificações identificadas no software e pressione Back para repetir a verificação de
precisão.
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5 AQUISIÇÃO DE IMAGENS
FLUOROSCÓPICAS

5.1 Instrumental necessário

Informações gerais

O registro de imagens fluoroscópicas permite que o sistema calcule a posição tridimensional da
imagem em relação à estrela de referência acoplada, possibilitando a navegação dos
instrumentos.
O kit de registro/Dispositivo de Registro Portátil para Fluoroscopia 2D usado é
automaticamente detectado pelo software quando entra no campo de visão da câmera.
Para obter informações detalhadas sobre o instrumental apresentado neste capítulo, consulte o
Manual do Usuário de Instrumental.

Antes de iniciar

O paciente deve ser posicionado na mesa cirúrgica e coberto, de acordo com o procedimento
estabelecido.

O instrumental usado para executar o registro deve ser estéril, a menos que esteja
coberto.

Formatos de imagens compatíveis

Tipo de imagem Explicação

Imagens 2D do paci-
ente

Adquiridas para navegação usando um Arco em C.
OBSERVAÇÃO: entre em contato com o pessoal de suporte para obter
informações sobre Arcos em C aprovados.
 

Imagens de calibra-
ção

Ative o registro, fornecendo informações adicionais ao software quando
os marcadores de tungstênio (consulte a página 60) tiverem sido co-
bertos durante a aquisição de imagens fluoroscópicas (consulte a pági-
na 69).

Instrumental para aquisição de imagens

Imagens fluoroscópicas são registradas por meio de:
• Um Kit de Registro por Fluoroscopia montado no Arco em C ① (Rev. 2 mostrado abaixo) ou
• Dispositivo de Registro Portátil para Fluoroscopia 2D com Placa de Correção montada no

Arco em C ②
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① ②①

Figura 25 

Informações sobre capas estéreis

• O Kit de Registro por Fluoroscopia (Rev. 2) pode ser usado de duas maneiras: estéril ou
coberto por uma capa estéril.

• O Kit de Registro Fluoroscópico 3D/2D deve ser coberto com a capa estéril especificada no
Manual do Usuário de Instrumental.

• O Dispositivo de Registro Portátil para Fluoroscopia 2D deve ser estéril e a Placa de
Correção deve ser coberta por uma capa estéril.

OBSERVAÇÃO: para obter informações sobre capas estéreis compatíveis, consulte o Manual do
Usuário de Instrumental ou entre em contato com o pessoal de suporte.
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5.1.1 Uso do ponteiro

Informações gerais

O Fluoro Express é compatível com o Ponteiro Estendido com Extremidade Afiada para
verificação de imagens fluoroscópicas adquiridas.

Uso correto do ponteiro

Use apenas o Ponteiro Estendido com Extremidade Afiada para todas as etapas de registro
e navegação do Fluoro Express.

Verifique se o ponteiro não está torto ou danificado, usando o contrapino na bandeja de
esterilização. O uso de ponteiros ou instrumentos danificados pode resultar em
imprecisão durante o registro e a navegação do paciente, causando graves lesões ao
paciente.
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5.1.2 Manuseando kits de registro

Acoplando o kit de registro

Os Kits de Registro por Fluoroscopia devem ser acoplados ao Arco em C, conforme descrito
no Manual do Usuário de Instrumental.

Assegurando espaço suficiente

Kit de registro Requisitos de acoplamento

Kit de Registro Fluoroscópico
(Rev. 2)

• A placa de calibração inferior pode ser removida após a
aquisição de uma imagem de calibração.

• O anel superior deve permanecer acoplado durante todo o
procedimento.

Kit de Registro Fluoroscópico
3D/2D

• O anel de registro 2D pode ser removido após a aquisição
de uma imagem de calibração.

• O anel de registro 3D deve permanecer acoplado durante
todo o procedimento.

Os Kits de Registro por Fluoroscopia não devem entrar em contato com o paciente em
nenhum momento durante o uso.

Antes da aquisição de imagens, certifique-se de que haja espaço suficiente entre o Kit de
Registro por Fluoroscopia, o paciente e as estrelas de referência, para evitar ferimentos ao
paciente e/ou danos aos instrumentos.

Discos marcadores reflexivos

Os Kits de Registro por Fluoroscopia são equipados com discos marcadores reflexivos
integrados. Ao adquirir imagens, assegure que cinco discos marcadores reflexivos, no mínimo,
estejam visíveis.

Visibilidade de marcadores de tungstênio

Figura 26 
No mínimo quatro dos marcadores grandes de tungstênio no círculo, mais o marcador grande
que fica fora do círculo, devem ser detectados pelo software.
Se a visão de um ou mais marcadores de tungstênio estiver bloqueada (p.ex., por retratores
metálicos), pode também ser necessário adquirir imagens de calibração para registrar com
sucesso as imagens fluoroscópicas (consulte a página 69).
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Remova objetos metálicos desnecessários, tais como instrumentos, do campo de visão de raios
X, para que a imagem possa ser corretamente adquirida.
As estrelas de referência deve estar permanentemente visíveis.

Próximas etapas

Assim que o Kit de Registro por Fluoroscopia for acoplado ao Arco em C, você poderá iniciar a
aquisição de imagens.

Antes de iniciar o registro por fluoroscopia, assegure que o Kit de Registro por
Fluoroscopia esteja firmemente fixado no Arco em C e que os discos marcadores estejam
totalmente inseridos.
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5.1.3 Manuseando o Dispositivo de Registro Portátil para Fluoroscopia 2D

Informações gerais

O Dispositivo de Registro Portátil para Fluoroscopia 2D é um instrumento de registro móvel,
usado para aquisição de imagens 2D registráveis. O Dispositivo de Registro Portátil para
Fluoroscopia 2D não é fixado no Arco em C e deve ser segurado pelo cirurgião durante a
aquisição da imagem.
Ao usar um Arco em C com um intensificador de imagem convencional, certifique-se de acoplar
uma Placa de Correção ao Arco em C.
Para obter informações detalhadas sobre o manuseio do Dispositivo de Registro Portátil para
Fluoroscopia 2D, consulte o Manual do Usuário de Instrumental.

Placas de Correção não são compatíveis com Arcos em C de painel plano.

Esterilização

O Dispositivo de Registro Portátil para Fluoroscopia 2D deve ser esterilizado antes da
aquisição de imagens do lado afetado.

Dispositivo de Registro Portátil para Fluoroscopia 2D e Acessórios

①

③

②

⑥

⑦

⑧

⑨

④ ⑤

Figura 27 

Nº Componente

① Tiras elásticas (pequena, grande)

② Receptáculo plástico

③ Cabeçote do Dispositivo de Registro Portátil para Fluoroscopia 2D

④ Para

⑤ Esferas marcadoras reflexivas descartáveis

⑥ Cabo

⑦ Grampos plásticos

Instrumental necessário
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Nº Componente

⑧
Placas de correção (9", 12")
OBSERVAÇÃO: não é possível utilizar o Dispositivo de Registro Portátil para Fluo-
roscopia 2D para registro com um Arco em C de 6 polegadas.
 

⑨ Adesivo

Uso adequado

①

Figura 28 
O cabeçote do Dispositivo de Registro Portátil para Fluoroscopia 2D deve estar totalmente
dentro do feixe de raios X durante a aquisição de uma imagem fluoroscópica. Use os batentes
localizados na parte superior e nas laterais do Dispositivo de Registro Portátil para
Fluoroscopia 2D para posicionar o cabeçote no centro do feixe e mantê-lo estável.
Para obter a melhor qualidade de registro, pressione o Dispositivo de Registro Portátil para
Fluoroscopia 2D suavemente na direção do intensificador de imagem ou estabilize-o no
paciente ou na mesa.
As quatro esferas marcadoras devem estar visíveis para a câmera durante a aquisição de
imagens.
OBSERVAÇÃO: use fita adesiva estéril ① para proteger a capa estéril contra danos ao
pressionar o Dispositivo de Registro Portátil para Fluoroscopia 2D contra o intensificador de
imagem.
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5.2 Aquisição de imagens bem-sucedida

Visibilidade de esfera marcadora

Para assegurar que todos os instrumentos estejam nitidamente visíveis para o sistema e para
facilitar a realização de um registro preciso, verifique a reflexividade de todas as esferas
marcadoras.
As esferas marcadoras reflexivas devem estar firmemente presas nos instrumentos cirúrgicos
correspondentes.

Para garantir a visibilidade, utilize apenas esferas marcadoras limpas e secas.

Posicionamento da câmera

A câmera deve ser posicionada de forma que as duas lentes tenham uma visão desobstruída da
área cirúrgica e das estrelas de referência durante todo o procedimento, em todas as posições
relevantes da Sala Cirúrgica. Para obter informações adicionais sobre o campo de visão da
câmera, consulte a página 25.

Para assegurar a precisão do registro do paciente, verifique se os discos reflexivos e as
esferas marcadoras reflexivas não estão obstruídos a partir do campo de visão da câmera.

Posicione a câmera de tal forma que o Kit de Registro por Fluoroscopia, as estrelas de
referência do paciente e os instrumentos possam ser claramente vistos pelas lentes da
câmera. As estrelas de referência devem estar visíveis para as lentes da câmera durante
todo o tempo; caso contrário, o rastreamento não será possível.

Artefatos de infravermelho causados por reflexos podem influenciar a precisão do sistema
de navegação óptica. Certifique-se de que nenhum desses itens altamente reflexivos ou
fontes de luz infravermelha perturbem a visualização da câmera.

Aquisição de imagens bem-sucedida
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5.2.1 Dicas para o sucesso na aquisição de imagens

Uso do Arco em C

Minimize o movimento do Arco em C e do paciente durante a aquisição de imagem.

Não modifique imagens no monitor do Arco em C (ampliando, invertendo, etc.) antes de
confirmar a aquisição.

Antes de adquirir novas imagens com o Arco em C, assegure que a tela de aquisição de
imagens esteja exibida no monitor. Caso contrário, o software de navegação não detectará
as imagens adquiridas.

Posicionamento do Arco em C

Figura 29 
Os cones de raios devem estar sobrepostos durante a aquisição de imagens (veja o exemplo
acima).

Estrelas de referência reajustadas ou fixadas novamente

Se a posição de uma estrela de referência for ajustada depois da aquisição da imagem,
exclua as imagens fluoroscópicas e adquira novas imagens. Caso contrário, não será
possível garantir a precisão do planejamento e da navegação.

Se a precisão diminuir ou se for necessário fixar uma estrela de referência novamente
após o registro, você deverá repetir o registro antes de prosseguir com a navegação.
Movimentos relativos não podem ser compensados para o sistema ou exibidos por ele, e
podem resultar em informações de navegação imprecisas e graves lesões ao paciente.
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5.3 Realizando a aquisição de imagens

Imagens necessárias

Pelo menos uma imagem fluoroscópica deve ser adquirida, com até um máximo de quatro
imagens.

Layout da tela de aquisição de imagens

①

②

Figura 30 

Nº Componente

① Visualizações

② Indicadores de visibilidade (consulte a página 66)

Indicadores de visibilidade

① ②

Figura 31 
O software reconhece automaticamente o Kit de Registro Fluoroscópico/Dispositivo de
Registro Portátil para Fluoroscopia 2D que está sendo usado.
Os indicadores de visibilidade ① na tela de aquisição de imagens identificam se a estrela de
referência e o Kit de Registro Fluoroscópico/Dispositivo de Registro Portátil para
Fluoroscopia 2D estão visíveis para a câmera.
• Verde com marca de visto: visível para a câmera
• Vermelho: não visível para a câmera

Realizando a aquisição de imagens
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Todos os indicadores de visibilidade devem estar verdes para permitir a aquisição de imagens.
Se um ou mais indicadores de visibilidade estiverem vermelhos, um ruído de clique será emitido
continuamente, até que todo o hardware exigido esteja visível para a câmera.
Se uma imagem for adquirida quando uma parte de hardware exigida não estiver visível para a
câmera, um tom de aviso será emitido e um ícone correspondente será exibido na visualização
②. Adquira novamente essas imagens com todo o hardware necessário visível para a câmera.

Como adquirir imagens do paciente

① ②

Figura 32 

Etapas

1.

Assegure que as estrelas de referência e o Kit de Registro Fluoroscópico/Dispositivo
de Registro Portátil para Fluoroscopia 2D estejam visíveis para as lentes da câmera
(ou seja, os visores de visibilidade aparecem em verde, consulte a página 66), e nenhum
instrumento esteja no campo de visão da câmera.

2. Gere uma imagem da estrutura óssea relevante com o Arco em C.

3.

Espere até que a imagem seja transferida para o sistema de navegação e seja exibida
nas visualizações de aquisição de imagens. Um tom de confirmação pode ser ouvido.
OBSERVAÇÃO: quando um Arco em C digital Ziehm é utilizado, o ícone de seta cinza ①
indica que a imagem deve ser transferida manualmente do Arco em C para o sistema.
 

4. Pressione o ícone de mão azul ② para atribuir a imagem à visualização correspondente.

5.

• Se a aquisição de imagem for bem-sucedida, verifique a imagem (consulte a página
71).

• Se a aquisição de imagem não for bem-sucedida, uma mensagem de erro correspon-
dente será exibida. Você deve adquirir novamente a imagem.

6.

Se necessário, use as opções de manipulação fornecidas na barra de menus para me-
lhorar a qualidade da imagem (consulte página 73).
Se a imagem for adequada, repita as etapas de 1 a 5 até que todas as imagens tenham
sido adquiridas.

Se um ponteiro ou instrumento estiver no campo de visão da câmera durante a aquisição
(consulte a página 71), ou se o modo de manipulação estiver ativado (consulte a página
73), as imagens não poderão ser transferidas para o aplicativo.
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Aviso de vibração do Dispositivo de Registro Portátil para Fluoroscopia 2D

Figura 33 
O Dispositivo de Registro Portátil para Fluoroscopia 2D deve ser mantido imóvel durante a
aquisição de imagens. Se o Dispositivo de Registro Portátil para Fluoroscopia 2D for
movimentado durante a aquisição, a imagem não poderá ser registrada e o ícone de vibração
mostrado acima será exibido na tela.
Repita a aquisição, mantendo o Dispositivo de Registro Portátil para Fluoroscopia 2D estável
(consulte a página 63).

Aviso de falha no registro para o Dispositivo de Registro Portátil para Fluoroscopia 2D

Se um aviso Registration Failed aparecer durante a aquisição de imagens, a imagem
correspondente não poderá ser registrada.
Remova todos os objetos (metal, etc.) que estejam causando obstrução e verifique e/ou corrija as
causas prováveis. Após a correção, você deve repetir a aquisição da imagem.
• Não foi possível detectar marcadores de registro do Dispositivo de Registro Portátil para

Fluoroscopia 2D na imagem ou a imagem não pôde ser registrada para navegação:
- Posicione o Dispositivo de Registro Portátil para Fluoroscopia 2D diretamente sob o

intensificador de imagem
- Altere levemente a posição/orientação do Dispositivo de Registro Portátil para

Fluoroscopia 2D
• Não foi possível detectar marcadores de registro da Placa de Correção:

- Assegure que a Placa de Correção esteja corretamente montada e posicionada
- Assegure que o Arco em C correto esteja selecionado no software

Imagens inválidas

Etapa

Se uma imagem for inválida e não puder ser usada, pressione o botão Garbage na
visualização para remover a imagem.

Realizando a aquisição de imagens
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5.3.1 Imagens de calibração

Informações gerais

Imagens de calibração são usadas para auxiliar no registro de imagem de pacientes, quando
uma imagem não contém informações suficientes.
OBSERVAÇÃO: as imagens de calibração não ficam disponíveis quando o Dispositivo de
Registro Portátil para Fluoroscopia 2D é utilizado.
 

Antes de iniciar

• Em condições ideais, as imagens de calibração devem ser adquiridas antes do início da
cirurgia.

• As estrelas de referência não precisam estar acopladas durante a aquisição de imagens de
calibração.

• Antes de iniciar a aquisição de imagens de calibração, assegure que a placa de calibração
inferior do Kit de Registro por Fluoroscopia esteja fixada com firmeza.

Antes de adquirir uma imagem de calibração, certifique-se de remover todos os objetos
desnecessários localizados entre a fonte de raios X e o intensificador de imagem.

Mesmo que os segmentos de imagem obscurecidos pelos discos marcadores sejam
reconstruídos, talvez não seja possível restaurar objetos menores que foram
obscurecidos, tais como fios de Kirschner, ou extremidades de parafusos podem parecer
distorcidas.

Como adquirir imagens de calibração

①

②

Figura 34 

Etapas

1.

Pressione o botão Calibration Images ① na tela Image Acquisition.
A janela de diálogo Acquire Calibration Image ② é exibida.
OBSERVAÇÃO: a aquisição de imagens de calibração também pode ser acessada no
menu Fluoro (consulte a página 92).
 

2. Adquira a imagem com o Arco em C e pressione Next para registrar a imagem.

3. Após o registro bem-sucedido da imagem, pressione Next para confirmá-la.

4. Repita as etapas de 1 a 3 para todas as posições desejadas do Arco em C.
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Não modifique imagens no monitor do Arco em C (ampliando, invertendo, etc.) antes de
confirmar a aquisição.

Após adquirir as imagens de calibração, não altere a posição do Kit de Registro por
Fluoroscopia no intensificador de imagem. Se o Kit de Registro por Fluoroscopia for
girado, inclinado ou deslocado verticalmente, a imagem de calibração deverá ser
readquirida.

Próximas etapas

Opções

Pressione Close para retornar à tela Image Acquisition, em que você pode adquirir imagens
fluoroscópicas do paciente.

Pressione Next para adquirir outra imagem de calibração.

Se o registro da imagem não for bem-sucedido, pressione Back na página de aviso para retor-
nar à tela principal e adquirir outra imagem de calibração.

Realizando a aquisição de imagens
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5.3.2 Verificação de imagens fluoroscópicas

Informações gerais

Figura 35 
Após a conclusão da aquisição de imagens, as imagens devem ser verificadas.
O texto de ajuda no canto inferior direito da tela indica quando o modo de verificação está ativo.
Não é possível adquirir imagens adicionais quando o modo Image Verification está ativo.

Sempre confirme a precisão do registro nas visualizações fluoroscópicas, mantendo a
extremidade do ponteiro em referências anatômicas conhecidas e verificando sua posição
no monitor.

Como verificar imagens

①

②

③

Figura 36 

Etapas

1. Assegure que as estrelas de referência estejam visíveis para a câmera ① e segure o
ponteiro no campo de visão da câmera para ativar a verificação de imagens.
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Etapas

2. Se necessário, use os botões do modo de manipulação ② para ajustar a qualidade e a
posição da imagem dentro da visualização (consulte a página 73).

3. Mantenha a extremidade do ponteiro em referências anatômicas conhecidas na estrutura
óssea ou em áreas da estrela de referência visíveis na imagem fluoroscópica.

4. Assegure que exista correlação entre o ponteiro na tela e a posição real do ponteiro.

5.
• Após a verificação de todas as imagens, pressione Next para prosseguir.
• Remova o ponteiro do campo de visão da câmera para reativar a aquisição de ima-

gens.

OBSERVAÇÃO: para evitar o reposicionamento desnecessário do Arco em C, é recomendado
verificar a precisão da imagem após a aquisição de cada imagem, antes que o Arco em C seja
movido.
 

Fatores que afetam a precisão

O nível de distorção pode ser maior nas bordas das imagens adquiridas. Por esse motivo,
você também deverá verificar a precisão nessas áreas se elas contiverem estruturas de
interesse.

Antes de aceitar imagens fluoroscópicas no software de navegação, assegure que elas
sejam precisas e mostrem a estrutura óssea necessária.

Assegure que o Arco em C, a capa estéril e/ou o dispositivo de registro (p.ex., Kit de
Registro por Fluoroscopia ou Dispositivo de Registro Portátil para Fluoroscopia 2D) não
cubram parcialmente as geometrias de referência, pois isso causará imprecisões. Sempre
verifique a precisão da imagem após a aquisição.

Confirmando a verificação

Quando todas as imagens tiverem sido adquiridas e antes que seja possível prosseguir com o
planejamento e a navegação, a janela de diálogo Image Verification será exibida. Você deve
confirmar a precisão de todas as imagens que devem ser usadas.

Figura 37 

Opções

Se todas as imagens estiverem precisas, pressione Next.

Se uma ou mais imagens não tiver sido verificada, pressione Back para verificar as imagens na
página de aquisição.

Realizando a aquisição de imagens
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5.3.3 Modo de manipulação de imagens

Informações gerais

O modo de manipulação está disponível após a aquisição de imagens e em todas as telas
principais que apresentam visualizações de imagens fluoroscópicas. Usando os três botões do
modo de manipulação, várias propriedades de imagem podem ser ajustadas.
Para usar o modo de manipulação, pressione o botão correspondente e pressione a imagem que
deseja manipular. Para desligar o modo de manipulação, pressione o botão novamente.
Quando o modo de manipulação está ativo não é possível adquirir imagens adicionais.

Alternar imagens

Permite alternar imagens entre os quatro painéis de exibição.

①

Figura 38 

Nº Componente

① Clique na seta para alternar com a imagem o painel indicado pela seta.

Panorama/Zoom

Pan: para deslocar a posição da imagem, mova o dedo ao longo das barras deslizan-
tes de panorama ou para qualquer ponto na imagem.
Zoom:
Pressione o botão “+” para ampliar a visualização (valor máximo: 300%).
Pressione o botão “-” para reduzir a visualização (valor mínimo: 30%).
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②

①

Figura 39 

Nº Componente

① Barras deslizantes de panorama

② Botões de zoom

Inverter/Girar

Flip: Pressione o botão Flip para espelhar a imagem em seu eixo central vertical.
Rotate: Para girar a imagem no sentido horário ou anti-horário, pressione os botões
de setas curvas ou mova o dedo ao longo da barra deslizante de rotação ou para
qualquer lugar na imagem.

③

①

②

Figura 40 

Nº Componente

① Botões de setas curvas

② Barra deslizante de rotação

③ Botão Inverter

Brilho/Contraste

Brightness: Mova o dedo para cima para aumentar ou para baixo para diminuir o bri-
lho.
Contrast: Mova o dedo para a direita para aumentar ou para a esquerda para dimi-
nuir o contraste.

Realizando a aquisição de imagens
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①

②

Figura 41 

Nº Componente

① Barra deslizante de brilho

② Barra deslizante de contraste

Brilho/contraste de vídeo (com Arco em C analógico)

(Disponível quando um Arco em C analógico é usado.)
Clique para abrir as configurações de vídeo. Você pode ajustar o brilho e o contraste
de imagens recebidas do Arco em C. As imagens devem ser readquiridas para que
as alterações sejam efetivadas.
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5.4 Restaurando o registro fluoroscópico

Informações gerais

Em caso de uma falha no sistema, devido, por exemplo, a uma falha de energia, você poderá
restaurar um registro anterior e as imagens adquiridas. Como alternativa, você pode registrar
novamente o paciente.
OBSERVAÇÃO: o software pode demorar até dois minutos para restaurar a sessão.
 

Como restaurar a sessão

Após a reinicialização do software, a janela de diálogo Restore Session é exibida.

Figura 42 

Etapas

1. Na janela de diálogo Restore Session, verifique se as informações corretas do paciente
são exibidas.

2. Assegure que as estrelas de referência não tenham sido movidas desde a conclusão do
registro a ser restaurado.

3.

• Pressione Restore para restaurar os dados mais recentes do paciente. A janela de diá-
logo Patient Preparation é exibida (consulte a página 77).

• Para abrir um novo procedimento e adquirir novas imagens, pressione Close e reinicie
o software.

Restaurando o registro fluoroscópico
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Janela de diálogo de preparação de paciente

Se os dados mais recentes do paciente forem restaurados, você deverá confirmar que as estrelas
de referência não foram movidas.

Figura 43 

Opções

Se as estrelas de referência não tiverem sido movidas, selecione Yes e pressione Next.

Se as referências tiverem sido movidas, ou se não estiver seguro sobre a precisão do registro,
selecione No (discard data) e pressione Next.
A aquisição de imagens é iniciada.
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6 NAVEGAÇÃO COM FLUORO
EXPRESS

6.1 Navegação

Informações gerais

Com o Fluoro Express é possível adquirir e navegar imagens sem que seja necessário
especificar um osso ou procedimento.

Antes de iniciar

Antes de iniciar a navegação, certifique-se de que:
• As imagens fluoroscópicas forneçam uma visualização adequada da região de interesse.
• Os segmentos ósseos estejam corretamente configurados.
• Todos os instrumentos exigidos tenham sido calibrados (consulte a página 37).
• Os instrumentos pré-calibrados tenham sido selecionados e validados/verificados.

Etapas do fluxo de trabalho

Image acquisition 

Navigation 

Figura 44 

NAVEGAÇÃO COM FLUORO EXPRESS
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Como navegar com o Fluoro Express

①

Figura 45 

Etapas Consulte

1. Adquira e verifique até quatro imagens fluoroscópicas nas quais você nave-
gará. Página 57

2.

Usando o indicador ① para orientação, navegue o instrumento requerido
nas imagens fluoroscópicas, executando o procedimento de acordo com o
protocolo padrão.
Três visualizações estão disponíveis (veja a seguir).

3.
Quando a navegação for concluída, pressione Next.
A janela de diálogo Close Application é exibida.

Página 19

Visualização Descrição

Trajectory Only Exibe apenas a trajetória do instrumento.

Full Screw

①

Exibe o espaço e a posição ocupados pelo parafuso. Você pode ajustar
o comprimento e o diâmetro ① do parafuso na exibição para coincidir
com o parafuso que está sendo utilizado.

Navegação
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Visualização Descrição

Partial Screw

①

Exibe o espaço e a posição ocupados pelo parafuso, mostrando apenas
a extremidade e parte do corpo do parafuso.
Você pode ajustar o comprimento e o diâmetro ① do parafuso na exibi-
ção para coincidir com o parafuso que está sendo utilizado. Além disso,
você também pode configurar Partial Length para controlar a porção do
corpo do parafuso que será exibida.

Se apenas uma imagem fluoroscópica estiver disponível para uma região específica,
coloque os parafusos com extremo cuidado.
Se a trajetória de um instrumento for imprecisa, a extensão virtual da extremidade do instrumento
também será imprecisa.

Abas de visualização

Se mais que duas imagens forem adquiridas, você poderá escolher entre navegar exibindo
quatro visualizações ou duas visualizações (as duas superiores ou inferiores) ①. Você também
pode maximizar cada imagem para exibição em tela cheia ②.
OBSERVAÇÃO: as abas de visualização somente ficam visíveis quando existem mais que duas
imagens adquiridas.
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①

②

Figura 46 

Navegação
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6.2 Navegação de ferramenta flexível

Informações gerais

As etapas a seguir descrevem a navegação de ferramentas flexíveis, tais como:
• Fios de Kirschner (para guiar agulhas canuladas e/ou parafusos)
• Brocas

OBSERVAÇÃO: nas informações apresentadas a seguir, “ferramenta flexível” refere-se a
qualquer dos exemplos acima.
 

Antes de iniciar

Etapas

1. Calibre o comprimento da ferramenta flexível, usando um Adaptador para Sistema de
Motor Cirúrgico acoplado (consulte a página 46).

2. Selecione uma guia de perfuração da Brainlab com o diâmetro apropriado de tubo guia e
verifique-o para navegação (consulte a página 53).

3. Insira a ferramenta flexível na guia de perfuração da Brainlab.

Assegure que a guia de perfuração selecionada mostrada na tela corresponda à guia de
perfuração real que está sendo usada.

Sempre verifique a precisão da calibração antes de iniciar a navegação (consulte a página
48).

Se estiver preocupado com a possibilidade de desvio da trajetória real da ferramenta
flexível em relação à trajetória projetada, verifique a posição real, adquirindo imagens
fluoroscópicas adicionais.
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6.2.1 Navegação de ferramentas flexíveis

Visualizações de navegação de ferramenta flexível

Quando você inicia a perfuração, o software mostra a posição da guia de perfuração nas imagens
fluoroscópicas. A trajetória real que a ferramenta flexível assume depende da firmeza com que a
broca é mantida na posição.

Se estiver preocupado com a possibilidade de desvio da trajetória real da ferramenta
flexível em relação à trajetória projetada, verifique a posição real, adquirindo imagens
fluoroscópicas adicionais.

Como navegar

Etapas

1. Após a conclusão da incisão e da preparação do tecido mole, efetue uma pré-perfuração
do ponto de entrada.

2. Alinhe a guia de perfuração com a trajetória necessária.

3. Insira a ferramenta flexível no osso através do ponto de entrada pré-perfurado, usando
as visualizações de navegação e o indicador de profundidade.

Arqueamento de ferramentas flexíveis na perfuração

Pode ocorrer um arqueamento clinicamente relevante, porque as ferramentas flexíveis podem:
1. Ser desviadas pelo osso cortical:

Figura 47 
1. Ser arqueadas pela força perpendicular exercida na guia de perfuração:

Figura 48 

Navegação de ferramenta flexível
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Próxima etapa

Após a navegação bem-sucedida da ferramenta, remova a guia de perfuração e continue com
seu procedimento.
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6.3 Representação do instrumento

Representação de instrumento 2D/3D

②
①

Figura 49 
O instrumento navegado pode ser exibido em 3D ① ou em 2D ②.

Como alternar a representação do instrumento

Etapa

Na barra de menus, pressione o botão Instrument Display para alternar a represen-
tação do instrumento, conforme necessário. O botão é ativado.
Para retornar à representação padrão do instrumento, pressione novamente o botão
Instrument Display.

Representação do instrumento
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7 CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA
7.1 Menu do sistema

Informações gerais

O menu System fornece acesso a informações gerais e a controles do sistema, incluindo:
• Versão do software e números de serviço da Brainlab
• Configurações de som e idioma
• Ferramentas de fluoroscopia

Como acessar o menu System

Etapa

Pressione o botão System para abrir o menu System.
OBSERVAÇÃO: pressione Close em qualquer aba para fechar o menu System.
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7.1.1 Informações do software

Como acessar informações do software

Figura 50 

Etapa

Selecione Information. 
A janela exibe a versão do software e os detalhes de contato da Brainlab.

Menu do sistema
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7.1.2 Ajustando configurações de som e idioma

Visão geral

A opção Settings permite:
• Ajustar sons emitidos pelo software durante o procedimento.
• Selecionar o idioma da interface de software.
• Anonimizar capturas de telas.

Como acessar as configurações de som

Etapas

1. Selecione Settings.

2. Selecione a aba Sound.

Opções de som do sistema

Figura 51 

Opções

Para ativar/desativar sons do sistema, tal como quando um botão é pressionado, pressione a
caixa de seleção Sound Output.
OBSERVAÇÃO: sons de aviso não podem ser desativados.
 

Para ajustar o volume do som, use a barra deslizante ou os botões de seta.
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Como ajustar configurações de idioma

Etapas

1. Selecione Settings.

2. Selecione a aba Language.

3. Pressione o botão correspondente ao idioma desejado.

Como anonimizar capturas de telas

Figura 52 

Etapas

1. Selecione Settings.

2. Selecione a aba Options.

3.

Para anonimizar todas as capturas de telas, ative a caixa de seleção Anonymize
Screenshots.
Todas as capturas das telas principais irão conter uma barra cinza em vez de dados do
paciente.
OBSERVAÇÃO: todas as capturas de telas adquiridas antes da ativação desta opção
ainda contêm dados do paciente.
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A menos que as capturas de telas sejam anonimizadas, o nome e o ID do paciente
aparecem em todas as capturas de telas. Para manter a confidencialidade do paciente,
restrinja o acesso às capturas de tela ao pessoal médico relevante.
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7.1.3 Ferramentas de fluoroscopia

Como acessar ferramentas de fluoroscopia

Figura 53 

Etapa

Selecione Fluoro.
A janela exibe as ferramentas de fluoroscopia disponíveis.

Como selecionar um Arco em C

A seleção de Arco em C somente fica disponível quando há mais de um Arco em C configurado.

Etapas

1.
Pressione o botão C-arm Selection.
A janela de diálogo Select C-arm é exibida.

2.
Pressione o ícone do Arco em C que será usado.
OBSERVAÇÃO: Para obter informações adicionais, consulte a página 34.
 

Como acessar a aquisição de imagem de calibração

Etapas

1.
Pressione o botão Calibration Images.
A janela de diálogo Acquire Calibration Image é exibida.

2. Adquira as imagens de calibração conforme descrito na página 69.

As imagens de calibração não ficam disponíveis quando o Dispositivo de Registro Portátil
para Fluoroscopia 2D é utilizado.

Menu do sistema
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