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1 INFORMAÇÕES GERAIS
1.1 Dados para contato

Suporte

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

Região Telefone e Fax E-mail

Estados Unidos, Canadá, Amé-
rica Central e América do Sul

Tel.: +1 800 597 5911
Fax: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Brasil Tel.: (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.com

Reino Unido Tel.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Espanha Tel.: +34 900 649 115

França e países de idioma
francês Tel.: +33 800 676 030

África, Ásia, Austrália, Europa
Tel.: +49 89 991568 1044
Fax: +49 89 991568 811

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

Expectativa de vida útil

Exceto quando especificado de forma diferente, a Brainlab oferece cinco anos de vida útil para
instrumentos. Para obter mais detalhes, consulte as informações relacionadas a cada
instrumento descrito neste manual. Durante esse período, oferecemos peças de reposição e
suporte de campo.

Sugestões

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

Fabricante

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

INFORMAÇÕES GERAIS
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1.2 Informações legais

Direitos autorais

Este manual contém informações exclusivas protegidas por direitos autorais. Nenhuma parte
deste manual pode ser reproduzida ou traduzida sem a permissão expressa, por escrito, da
Brainlab.

Marcas comerciais da Brainlab

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

Marcas comerciais de outros fabricantes

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

Informações sobre patentes

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

Etiqueta CE

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

Instruções de descarte

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

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

Informações legais
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Relatar incidentes relacionados a este produto

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

Vendas nos Estados Unidos

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

INFORMAÇÕES GERAIS
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1.3 Símbolos

Sinais de aviso

Aviso
Sinais de aviso são indicados por um símbolo triangular de aviso. Eles contêm
informações críticas de segurança relacionadas a possíveis ferimentos, morte ou outras
consequências graves associadas à utilização incorreta do equipamento.

Sinais de cuidado

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

Observações

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

Símbolos de hardware

Símbolo Explicação

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

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

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

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

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

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

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

Símbolos
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Símbolo Explicação

Esterilizado com óxido de etileno

Esterilizado usando radiação

Não use se a embalagem estiver danificada

Mantenha afastado da luz solar

Mantenha seco

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

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

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

Quantidade de itens inclusos

Código de lote do fabricante

Número de série do fabricante

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

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

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

Fabricante

Representante autorizado na Comunidade Europeia

INFORMAÇÕES GERAIS
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Símbolo Explicação

IPXY

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

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

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

Consulte as instruções de uso

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

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

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

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

Interruptor para colocar o dispositivo no modo Em Espera

Interruptor para ligar e desligar o dispositivo

Conteúdo ou presença de látex de borracha natural
OBSERVAÇÃO: a presença de borracha natural ou de látex seco de borracha natu-
ral na forma de material de construção no dispositivo médico ou na embalagem de
um dispositivo médico. 

Não pirogênico

Indica que o equipamento é adequado apenas para corrente contínua

Não é permitido sentar-se

Mantenha as mãos afastadas (perigo de esmagamento)

Símbolos

10 Manual do Usuário de Instrumental Rev. 1.0 Rastreamento EM para Cranial/ENT



Símbolo Explicação

Contém um transmissor de RF para operação

Equipamento da Classe II

Identificação exclusiva de dispositivo

Consulte o manual ou o folheto de instruções

INFORMAÇÕES GERAIS
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1.4 Uso do sistema

Indicação de uso

Este Manual do Usuário de Instrumental é indicado para uso em conjunto com os aplicativos
de software Cranial EM e ENT EM da Brainlab e contém informações sobre a montagem e o uso
seguro dos instrumentos necessários para cirurgias.

Cuidados ao manusear o hardware

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

Uso do sistema
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1.5 Treinamento e documentação

Treinamento Brainlab

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

Leitura dos manuais de usuário

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

Manuais do Usuário disponíveis

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

Manual do Usuário Índice

Manual do Usuário do Soft-
ware

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

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

Manual do Usuário de Hard-
ware

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

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

Manual de Limpeza, Desin-
fecção e Esterilização

Detalhes sobre limpeza, desinfecção e esterilização de instrumen-
tos

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

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

Manual do Usuário do Sis-
tema e do Usuário Técnico

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

INFORMAÇÕES GERAIS
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Treinamento e documentação
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2 VISÃO GERAL DO
INSTRUMENTAL

2.1 Visão geral de instrumentos

Informações adicionais

Instruções detalhadas sobre o uso de instrumentos com um software específico são fornecidas
no Manual do Usuário do Software Cranial EM e/ou no Manual do Usuário do Software ENT
EM.

Manuseio correto

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

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

Segurança relacionada a RM

Os instrumentos não são seguros para RM.

Esterilização

Para obter informações sobre esterilização, consulte o Manual de Limpeza, Desinfecção e
Esterilização.
Se um instrumento estéril ou algum de seus componentes for inadvertidamente removido do
campo estéril ou entrar em contato com um objeto não estéril durante a remoção da embalagem
ou uso clínico, ele deverá ser reesterilizado.
Não reesterilize nem reutilize instrumentos descartáveis, pois isso pode afetar a precisão da
navegação, colocando em risco a segurança do paciente. Esses instrumentos devem ser
descartados após o uso.

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

Contato de instrumentos com tecido cerebral e fluido espinhal

Apenas os seguintes instrumentos podem ser usados para contato direto com tecido cerebral e
fluido espinhal:
• Guia de Cateter EM Descartável (1 UN, pré-calibrada) (18097-01)

Visão geral de instrumentos
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2.1.1 Instrumentos disponíveis

Compatibilidade

Os instrumentos podem ser usados exclusivamente com sistemas ou com outros instrumentos
cuja compatibilidade tenha sido especificada pela Brainlab. Consulte a tabela de instrumentos
mostrada a seguir para conhecer os instrumentos compatíveis. Entre em contato com o suporte
da Brainlab se não estiver seguro sobre a compatibilidade de instrumentos.

Aviso
O uso de instrumentos ou sistemas não compatíveis pode colocar em risco a segurança
do paciente.

Descartáveis e instrumentação geral

Ilustração Nome

Guia de Cateter EM Descartável
OBSERVAÇÃO: este manual de usuário não contém in-
formações detalhadas sobre este item. Para obter infor-
mações adicionais, consulte o folheto de instruções. 

Ponteiro EM

Ponteiro de Registro EM

Adaptador de Instrumental EM

Aspiradores

Pacote de Ponteiro com Múltiplas Extremidades

Referência EM de Paciente

Pacote de Registro de Crânio para ENT EM

Referência EM de Paciente para ENT

VISÃO GERAL DO INSTRUMENTAL
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Ilustração Nome

Suporte de Adesivo Descartável para Referência EM
de Paciente

Posicionamento seguro de instrumentos EM

Aviso
Não dobre nem torça os cabos e não utilize instrumentos EM se algum cabo estiver
danificado. O uso de instrumentos EM com um cabo danificado pode resultar em lesões
pessoais.

Aviso
Não enrole cabos em torno do Gerador de Campo EM, pois isso pode causar o mau
funcionamento do dispositivo.

Aviso
Manuseie instrumentos EM com cuidado e posicione os cabos de forma a evitar que
fiquem emaranhados ou provoquem tropeções.

Aviso
Não deixe nenhum cabo sobre a garganta do paciente, pois isso pode causar lesões ao
paciente.

Não exponha instrumentos EM a excesso de luz ultravioleta, como luz solar direta, pois
isso pode afetar seu revestimento plástico.

Não exponha instrumentos EM a raios X, pois isso pode danificar o dispositivo.

Manuseio correto de instrumentos EM

Aviso
Instrumentos EM são instrumentos médicos de alta precisão e sensibilidade. Para manter
a precisão adequada, esses instrumentos devem ser manuseados com extrema cautela. Se
os instrumentos forem derrubados ou manuseados de forma inadequada (mesmo no
estojo de armazenamento), verifique seu funcionamento ou entre imediatamente em
contato com a Brainlab para orientação sobre o procedimento a ser adotado.

Utilize instrumentos EM somente conforme descrito e exclusivamente em combinação com
os dispositivos especificados no Manual do Usuário do Sistema.

Não tente modificar nenhum instrumento EM.

O uso do dispositivo com um cabo danificado pode resultar em lesões de pessoal.

Instrumentos disponíveis
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3 PONTEIROS EM
3.1 Ponteiro EM

Informações gerais

O Ponteiro EM (18099-02) é um instrumento pré-calibrado e utilizado para:
• Realizar registro estéril de paciente
• Verificar a precisão do registro do paciente
• Realizar a navegação do paciente
• Calibrar instrumentos adicionais usando o Adaptador de Instrumental EM.

Para obter informações adicionais, consulte o Manual do Usuário do Software Cranial EM e/ou
o Manual do Usuário do Software ENT EM.

Componentes

③

①②

④

Figura 1  

Nº Componente Função/Uso

① Ponto de calibra-
ção

Calibra instrumentos adicionais usando o Adaptador de Instrumental
EM

② Botão de contro-
le

Ativa várias funções, conforme descrito no Manual do Usuário do
Software

③ Cabo Transfere dados

④ Plugue Usado para conexão à Estação Base EM para rastreamento

PONTEIROS EM
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Ambiente de RM

O Ponteiro EM não deve ser usado em ambientes de ressonância magnética. Não exponha o
dispositivo a altos campos magnéticos, como um dispositivo de aquisição de RM ou imãs (p.ex.,
contidos em capas/tapetes magnéticos para fixação de instrumento), pois ele pode ser
magnetizado. O rastreamento com um dispositivo magnetizado pode resultar em navegação
incorreta e possíveis ferimentos ao paciente e/ou à equipe médica.

Manuseio correto

Aviso
Não use o Ponteiro EM nos olhos do paciente.

Aviso
Não cubra o Ponteiro EM com uma capa estéril, pois isto pode comprometer a navegação
ou a precisão.

Aviso
O Ponteiro EM não foi projetado nem testado para uso durante ou após uma desfibrilação
cardíaca. A desfibrilação cardíaca pode danificar o sistema ou afetar sua precisão.

Aviso
O pressionamento do botão de controle pode causar a mudança de posição da
extremidade do ponteiro. Segure o ponteiro com firmeza, para evitar movimentos.

Como ligar/desligar o Ponteiro EM

Etapa

1. Conecte o plugue do Ponteiro EM a uma porta de instrumento na Estação Base EM.

2. Depois de alguns momentos, o LED da Estação Base EM fica verde. Agora o ponteiro
está pronto para uso.

3. Para desligar o ponteiro, puxe levemente o plugue do ponteiro pela área quadriculada,
para desconectá-lo da Estação Base EM.

Expectativa de vida útil do produto

Quando usado e armazenado de acordo com as instruções fornecidas, o Ponteiro EM pode ser
usado em 20 ciclos de reprocessamento.
O número de usos é controlado eletronicamente pelo Ponteiro EM. Após 16 usos, uma tela
orienta o usuário a providenciar um novo Ponteiro EM antes que o contador indique 20 usos.
Quando 20 ciclos de reprocessamento forem completados, o software enviará um alerta,
informando que o Ponteiro EM não poderá mais ser usado para navegação. Você deverá usar
um novo Ponteiro EM.

Ponteiro EM

20 Manual do Usuário de Instrumental Rev. 1.0 Rastreamento EM para Cranial/ENT



Contador de esterilizações manual

①

Figura 2  

Duas etiquetas fixadas no cabo do Ponteiro EM contêm números que indicam os ciclos de
reprocessamento, de 1 a 20. Use uma tesoura para cortar um número da etiqueta ① na linha
demarcada antes de cada reprocessamento do Ponteiro EM. Isso permite que os usuários
controlem os ciclos de reprocessamento diretamente no dispositivo.

Aviso
Não tente usar o Ponteiro EM após 20 ciclos de reprocessamento.

Considerações sobre a verificação da precisão

Aviso
Somente utilize o Ponteiro EM depois de verificar sua precisão. O ponto de verificação de
um Adaptador de Instrumental EM estéril pode ser utilizado para verificação. Não utilize o
ponto de verificação da Referência EM de Paciente, pois a Referência EM de Paciente pode
não ser estéril.

Aviso
Se a verificação do Ponteiro EM não for bem-sucedida, não utilize o ponteiro em cirurgias
e entre em contato com o suporte da Brainlab.

PONTEIROS EM
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3.2 Ponteiro de Registro EM

Informações gerais

O Ponteiro de Registro EM (18099-23) é um instrumento pré-calibrado e é utilizado em
ambientes não estéreis para:
• Realizar registro não estéril de paciente
• Verificar a precisão do registro do paciente

Procedimento de aquisição de pontos

Para obter informações adicionais sobre a aquisição de pontos, consulte o Manual do Usuário
do Software Cranial EM e/ou o Manual do Usuário do Software ENT EM.

Componentes

③

①

②

Figura 3  

Nº Componente Função/Uso

① Botão de con-
trole

Ativa várias funções, conforme descrito no Manual do Usuário do Soft-
ware

② Plugue Usado para conexão à Estação Base EM para rastreamento

③ Cabo Transfere dados

Ambiente de RM

O Ponteiro de Registro EM não deve ser usado em ambientes de ressonância magnética. Não
exponha o dispositivo a altos campos magnéticos, como um dispositivo de aquisição de RM ou
imãs (p.ex., contidos em capas/tapetes magnéticos para fixação de instrumento), pois ele pode
ser magnetizado. O rastreamento com um dispositivo magnetizado pode resultar em navegação
incorreta e possíveis ferimentos ao paciente e/ou à equipe médica.

Ponteiro de Registro EM
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Como ligar/desligar o Ponteiro de Registro EM

Etapa

1. Conecte o plugue do Ponteiro de Registro EM a uma porta de instrumento na Estação
Base EM.

2. Depois de alguns momentos, o LED da Estação Base fica verde.
Agora o ponteiro está pronto para uso.

3. Para desligar o ponteiro, puxe levemente o plugue do ponteiro pela área quadriculada,
para desconectá-lo da Estação Base EM.

Manuseio correto

Aviso
Antes de utilizar o Ponteiro de Registro EM, verifique sua precisão.

Aviso
Não utilize o Ponteiro de Registro EM nos olhos do paciente.

Para evitar a movimentação não intencional da referência, não exerça pressão sobre ela e
nem estique o cabo.

Não cubra o Ponteiro de Registro EM com uma capa estéril, pois isto pode comprometer a
navegação ou a precisão.

O Ponteiro de Registro EM não foi projetado nem testado para uso durante ou após uma
desfibrilação cardíaca. A desfibrilação cardíaca pode danificar o sistema ou afetar sua
precisão.

O pressionamento do botão de controle pode causar a mudança de posição da
extremidade do ponteiro. Segure o ponteiro com firmeza, para evitar movimentos.

Considerações sobre a verificação da precisão

Aviso
Somente utilize o Ponteiro de Registro EM depois de verificar sua precisão. O ponto de
verificação de um Adaptador de Instrumental EM estéril pode ser utilizado para verificação.
Não utilize o ponto de verificação da Referência EM de Paciente, pois a Referência EM de
Paciente pode não ser estéril.

Aviso
Se a verificação do Ponteiro de Registro EM não for bem-sucedida, não utilize o ponteiro
em cirurgias e entre em contato com o suporte da Brainlab.

PONTEIROS EM
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3.3 Informações técnicas sobre ponteiros

Proteção contra contato com partículas e líquidos

Os dois ponteiros são protegidos contra o ingresso de objetos sólidos externos com diâmetro
igual ou superior a 1 mm, contra jatos de água muito fortes e contra os efeitos da imersão
temporária em água (classificado como IP46/IP47).

Biocompatibilidade (de acordo com a norma EN ISO 10993-1)

Os dois ponteiros são biocompatíveis e são categorizados como objetos de superfície.
• Extremidade metálica: contato limitado com tecidos, ossos ou dentina não superior a 24 horas.
• Invólucro e cabo: contato limitado com a pele não superior a 24 horas.

Expectativa de vida útil do produto

Especificação Ponteiro de Registro EM Ponteiro EM

Vida útil 3 anos 20 ciclos de reprocessamento

Dimensões e peso

Especificação Ponteiro de Registro EM Ponteiro EM

Altura x Comprimento x Largu-
ra 18 mm x 203 mm x 21 mm 71 mm x 264 mm x 21 mm

Comprimento do cabo 2 m 2 m

Peso 77 g 85 g

Armazenamento

Armazene o Ponteiro EM na bandeja de esterilização correspondente quando não estiver
em uso. 

Armazene o Ponteiro de Registro EM na caixa de instrumento EM correspondente para
instrumentos não estéreis fornecida pela Brainlab. 

Materiais

Material Ponteiro de Registro EM e Ponteiro EM

Invólucro PPE preto

Extremidade Aço cirúrgico

Cabo e botão Silicone médico

Especificações ambientais

Especificação Ponteiro de Registro EM e Ponteiro EM

Condições de Trans-
porte/
armazenamento

Temperatura -10 °C a 45 °C (14 °F a 113 °F)

Umidade 10% a 90% (sem condensação)

Informações técnicas sobre ponteiros
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Especificação Ponteiro de Registro EM e Ponteiro EM

Pressão 500 hPa a 1.060 hPa

Condições de opera-
ção

Temperatura 10 °C a 35 °C (50 °F a 95 °F)

Umidade 20% a 80% (sem condensação)

Pressão (altitude) 700 hPa a 1.060 hPa (~ 0 a 3.000 m)

PONTEIROS EM
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4 ADAPTADORES EM
4.1 Adaptador de Instrumental EM

Informações gerais

O Adaptador de Instrumental EM (18099-05) é um adaptador universal que integra ponteiros e
aspiradores específicos da Brainlab na navegação cirúrgica eletromagnética.

Compatibilidade

O Adaptador de Instrumental EM pode ser usado exclusivamente com os seguintes
instrumentos Brainlab:
• Pacote de Ponteiro com Múltiplas Extremidades (B12201)
• Aspiradores Brainlab (55790 e 55790-XX)

Componentes

①

②

③

④

Figura 4  

Nº Componente Função/Uso

① Ponto de verificação Ponto de verificação para uso com ponteiros

② Plugue Usado para conexão à Estação Base EM para rastre-
amento

ADAPTADORES EM
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Nº Componente Função/Uso

③ Contador de esterilizações manu-
al Controla os ciclos de esterilização

④ Cabo Transfere dados

Ambiente de RM

O Adaptador de Instrumental EM não deve ser usado em ambientes de ressonância magnética.
Não exponha o dispositivo a altos campos magnéticos, como um dispositivo de aquisição de RM,
pois ele pode ser magnetizado. O rastreamento com um dispositivo magnetizado pode resultar
em navegação incorreta e possíveis ferimentos ao paciente e/ou à equipe médica.

Ponto de verificação

①

Figura 5  

Cada Adaptador de Instrumental EM possui um ponto de verificação ① que pode ser usado
para verificar a precisão do Ponteiro EM.

Como ligar/desligar o Adaptador de Instrumental EM

Etapa

1. Conecte o plugue do Adaptador de Instrumental EM a uma porta de instrumento na
Estação Base EM.

2. Depois de alguns momentos, o LED da Estação Base fica verde.
Agora o adaptador está pronto para uso.

3. Para desligar o adaptador, puxe levemente pela área quadriculada do plugue, para des-
conectá-lo da Estação Base EM.

Adaptador de Instrumental EM
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4.1.1 Esterilidade do Adaptador de Instrumental EM

Informações gerais

O Adaptador de Instrumental EM é usado para navegação intraoperatória e deve ser
esterilizado antes do uso.

Aviso
Somente verifique instrumentos estéreis no ponto de verificação do Adaptador de
Instrumental EM.

Armazenamento

Armazene o Adaptador de Instrumental EM na bandeja de esterilização correspondente
quando não estiver em uso.

Expectativa de vida útil do produto

Quando usado e armazenado de acordo com as instruções fornecidas o Adaptador de
Instrumental EM pode ser utilizado em 20 ciclos de reprocessamento.
O número de usos é controlado eletronicamente pelo Adaptador de Instrumental EM. Após 16
usos, uma tela orienta o usuário a providenciar uma nova Referência EM de Instrumento antes
que o contador indique 20 usos.
Quando 20 ciclos de reprocessamento forem completados, o software enviará um alerta,
informando que a Adaptador de Instrumental EM de Instrumental não poderá mais ser usada
para navegação. Você deverá usar um novo Adaptador de Instrumental EM.

Contador de esterilizações manual

①

Figura 6  

Duas etiquetas fixadas no cabo do Adaptador de Instrumental EM contêm números que
indicam os ciclos de reprocessamento, de 1 a 20. Use uma tesoura para cortar um número da
etiqueta ① na linha demarcada antes de cada reprocessamento do Adaptador de Instrumental
EM. Isso permite que os usuários controlem os ciclos de reprocessamento diretamente no
dispositivo.

Aviso
Não tente utilizar o Adaptador de Instrumental EM após os 20 ciclos de reprocessamento.

ADAPTADORES EM
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4.2 Aspiradores

Informações gerais

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

Especificações

① ②

Figura 7  

Nº Aspirador Ângulo Extremidades disponíveis Nº de Artigo

Tamanho Tipo

① Cavidades ósseas do maxi-
lar 110°

8

Extremidade em
forma de pera 55790-50

Extremidade
Frazier 55790-55

10

Extremidade em
forma de pera 55790-60

Extremidade
Frazier 55790-65

② Padrão 135°

8

Extremidade em
forma de pera 55790-05

Extremidade
Frazier 55790-75

10

Extremidade em
forma de pera 55790

Extremidade
Frazier 55790-70

Calibração

Recalibre a extremidade sempre que trocar o adaptador.

Aspiradores
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Como montar o aspirador

①
②

③

Figura 8  

Etapa

1. Selecione o aspirador desejado.

2. Coloque o Adaptador de Instrumental EM ② com firmeza na interface do aspirador ③
de tal forma que os dentes fiquem alinhados.
OBSERVAÇÃO: os aspiradores podem ser acoplados em oito orientações possíveis (em
incrementos de 45°). 

3. Aperte com firmeza o parafuso de fixação ① do adaptador, usando a chave Allen forneci-
da (ou as mãos). O uso de força excessiva pode danificar o instrumento ou o parafuso.

Aviso
Assegure que o adaptador esteja firmemente montado, sem nenhuma movimentação.

ADAPTADORES EM
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4.3 Pacote de ponteiro com múltiplas extremidades

Informações gerais

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

Componentes

Figura 9  

Nome Comprimento
da extremidade

Comprimento final
da extremidade cur-
va

Exten-
são

Nº de Arti-
go

Manopla para Ponteiro
com Múltiplas Extremida-
des

n/d n/d n/d 55791

Extremidade de ponteiro

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

100 mm 20 mm (ângulo -90°) 0° 55791-04

60 mm n/d 0° 55791-05

115 mm n/d 45° 55791-02

123 mm (diâme-
tro de 3,4) n/d 0° 55791-34

150 mm n/d 0° 55791-01

Pacote de ponteiro com múltiplas extremidades
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Como montar o pacote do ponteiro

①
②

④

③

⑤

Figura 10  

Etapa

1. Selecione a extremidade de ponteiro desejada.

2. Coloque a extremidade com firmeza na Manopla para Ponteiro com Múltiplas Extremi-
dades ④, de tal forma que os dentes fiquem alinhados.
OBSERVAÇÃO: as terminações de ponteiros podem ser acopladas em oito orientações
possíveis (em incrementos de 45°). 

3. Aperte a porca de fixação da extremidade ⑤ na manopla.

4. Prenda o Adaptador de Instrumental EM na manopla, de forma que o pino ③ da inter-
face coincida com o orifício localizado na parte inferior do ②.

5. Aperte com firmeza o parafuso de fixação ① do adaptador, usando a chave Allen forneci-
da (ou as mãos). O uso de força excessiva pode danificar o instrumento ou o parafuso.

Aviso
Assegure que o adaptador esteja firmemente montado, sem nenhuma movimentação.

ADAPTADORES EM
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4.4 Calibração de instrumentos

Calibração e navegação com o Adaptador de Instrumental EM

Após a montagem do adaptador no instrumento cirúrgico, você poderá calibrar o instrumento
para navegação. Calibre o instrumento antes do uso. Para obter informações adicionais, consulte
o Manual do Usuário do Software.

Aviso
Observe que a extremidade do instrumento é usada para calibrar a trajetória do
instrumento. A manopla/eixo não é considerada para calibração.

Aviso
Antes da calibração, assegure que o parafuso da referência esteja firmemente apertado.

Aviso
Se substituir um Adaptador de Instrumental EM no mesmo instrumento cirúrgico, você
deverá realizar uma nova calibração e verificação do instrumento antes da navegação.

Aviso
Se substituir o instrumento cirúrgico por outro instrumento na mesma referência, você
deverá realizar uma nova calibração e verificação do novo instrumento antes da
navegação.

Calibração de Ponteiros de Terminações Múltiplas

Aviso
A substituição da extremidade do ponteiro ou do Adaptador de Instrumental EM exige uma
nova calibração.
Para assegurar a calibração adequada e precisa do instrumento, é recomendável tocar no cone
de calibração antes do uso de cada extremidade de instrumento.
Não mova a estrela do adaptador em relação à extremidade do instrumento durante o tratamento.
Isto afetaria negativamente todo o sistema de coordenadas de medição e resultaria na exibição
da extremidade de instrumento incorreta.

Calibração de aspiradores

Calibre o aspirador usando o Ponteiro EM. Para obter informações adicionais, consulte o Manual
do Usuário do Software.

Aviso
Durante a calibração com o Ponteiro EM, a extremidade do tubo não pode ser
completamente inserida no ponto de pivotamento. Isto resulta em um desvio entre a
extremidade exibida e a extremidade real. Tenha cuidado redobrado durante a verificação
(consulte o Manual do Usuário do Software).

Calibração de instrumentos
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4.5 Informações técnicas sobre adaptadores

Ambiente de RM

O Adaptador de Instrumental EM não é seguro para RM.

Proteção contra contato com partículas e líquidos

O Adaptador de Instrumental EM é protegido contra o ingresso de objetos sólidos externos com
diâmetro ≥ 1 mm, contra jatos de água muito fortes e contra os efeitos da imersão temporária em
água (classificado como IP46/IP47, de acordo com a norma IEC 60529).

Biocompatibilidade (de acordo com a norma EN ISO 10993-1)

O Adaptador de Instrumental EM é biocompatível e é categorizado como um dispositivo
superficial.
• Invólucro e cabo: contato limitado com a pele não superior a 24 horas.

Expectativa de vida útil do produto

Especificação Adaptador de Instrumental EM

Vida útil 20 ciclos de reprocessamento

Dimensões e peso

Especificação Descrição

Altura x Comprimento x Largura 18 mm x 46 mm x 25 mm

Comprimento do cabo 2,3 m

Peso 75 g

Materiais

Especificação Descrição

Invólucro PEEK preto

Cabo Silicone

Plugue Aço inoxidável

Especificações ambientais

Especificação Descrição

Condições
de Trans-
porte/
armazena-
mento

Temperatura -10 °C a 45 °C (14 °F a 113 °F)

Umidade 10% a 90% (sem condensação)

Pressão 500 hPa a 1.060 hPa

Condições
de opera-
ção

Temperatura 10 °C a 35 °C (50 °F a 95 °F)

Umidade 20% a 80% (sem condensação)

Pressão (altitude) 700 hPa a 1.060 hPa (~ 0 a 3.000 m)

ADAPTADORES EM
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5 REFERÊNCIAS EM
5.1 Referência EM de Paciente

Informações gerais

A Referência EM de Paciente (18099-24) permite que o sistema de navegação EM rastreie a
localização da cabeça do paciente durante o procedimento. O sistema reconhece a referência por
meio das informações eletrônicas exclusivas armazenadas na Referência EM de Paciente.

Usando a Referência EM de Paciente

Antes de registrar o paciente, leia as informações sobre registro de pacientes.

Ambiente de RM

A Referência EM de Paciente não deve ser usada em ambientes de ressonância magnética,
pois isto pode danificar o dispositivo, resultando em navegação incorreta e em possíveis lesões
pessoais.

Expectativa de vida útil do produto

A Referência EM de Paciente possui um ciclo de vida útil mínimo de três anos, quando usada
de acordo com as instruções e armazenada no estojo de instrumental não estéril fornecido.

Esterilidade

A Referência EM de Paciente não é estéril, pois o registro é executado em um ambiente não
estéril.

Não esterilize a Referência EM de Paciente, pois isso pode danificar o dispositivo.

Compatibilidade

A Referência EM de Paciente pode ser usada com o Pacote de Registro de Crânio para ENT
EM (B11013).

REFERÊNCIAS EM
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Componentes

①
②

③

④

Figura 11  

Nº Componente Função/Uso

① Corpo de referência O invólucro principal do dispositivo

② Ponto de verificação Utilizado para verificar a precisão de instrumentos EM

③ Plugue Usado para conexão à Estação Base EM para rastreamento

④ Cabo Transfere dados

OBSERVAÇÃO: não utilize o ponto de verificação para verificar instrumentos estéreis, pois eles
podem perder a esterilidade e causar lesões ao paciente. 

Manuseio correto

Aviso
Para evitar a movimentação não intencional da referência, não exerça pressão sobre ela e
nem estique o cabo.

Aviso
Se alterar a orientação da Referência EM de Paciente no paciente, você deverá realizar um
novo registro.

Não mova a Referência EM de Paciente em relação à anatomia do paciente durante o
procedimento. A alteração da posição de uma referência altera o sistema de coordenadas
de medição e pode colocar em risco a vida do paciente.

Como ligar/desligar a Referência EM de Paciente

Etapa

1. Conecte o plugue da Referência EM de Paciente a uma porta de instrumento na Esta-
ção Base EM.

2. Depois de alguns momentos, o LED da Estação Base fica verde.
Agora a referência está pronta para uso.

3. Para desligar a referência, puxe levemente pela área quadriculada do plugue, para des-
conectá-lo da Estação Base EM.

Referência EM de Paciente
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Ponto de verificação

①

Figura 12  

A Referência EM de Paciente possui um ponto de verificação ①, que é usado para verificar a
precisão de outros instrumentos EM.
OBSERVAÇÃO: não use o ponto de verificação da Referência EM de Paciente para verificar
instrumentos estéreis, pois eles podem perder a esterilidade e causar lesões ao paciente. 

Como acoplar a Referência EM de Paciente

① ② ③
Figura 13  

Etapa

1. Selecione uma área intacta da testa do paciente e assegure que esteja limpa, seca e
sem cabelos ou incisões.

2. Corte um pedaço suficiente de fita cirúrgica suave ③ e fixe a referência ② na pele, apli-
cando força apropriada.
Assegure que a referência grude na pele com a ajuda de fita cirúrgica, e que não possa
ser removida sem a aplicação de força.

REFERÊNCIAS EM
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Etapa

3. Forme um laço ① com o cabo e prenda-o com fita na testa do paciente, para evitar que
forças de tensão no cabo possam comprometer a posição da referência.

4. Quando a Referência EM de Paciente ② estiver presa na cabeça do paciente, prossiga
com o registro do paciente.

OBSERVAÇÃO: posicione a referência de modo que o cabo não atrapalhe seu trabalho durante a
navegação. 

OBSERVAÇÃO: uma fita cirúrgica suave adequada para fixar a Referência EM de Paciente
deve ser elástica e resistente a líquidos e umidade, com boa aderência em pele e plástico (p.ex.,
Soft Cloth Surgical Tape Medipore™ H, fabricada pela 3M). 

Precauções

Aviso
Não fixe a Referência EM de Paciente em pele lesionada. A fixação deve ser realizada
apenas nas superfícies em que a pele esteja saudável, sem pelos e intacta.

Aviso
Não posicione a Referência EM de Paciente muito próxima de incisões na pele ou de
outras áreas em que possa haver movimento da pele, pois isso pode causar o
deslocamento da pele e imprecisões na navegação.

Aviso
Não reutilize fita cirúrgica para fixar a Referência EM de Paciente, por exemplo, em caso de
reposicionamento, pois não será possível garantir a qualidade da aderência. Se for
necessário reposicionar a Referência de Paciente EM, use um novo pedaço de fita adesiva.

Cobrindo o paciente com capa estéril

Se necessário, cubra o paciente com uma capa estéril depois de fixar a Referência EM de
Paciente na pele do paciente.

Aviso
Não aplique tensão à capa, pois isso pode resultar em imprecisão na navegação e em
ferimentos ao paciente.

Links relacionados

Como acoplar a Referência EM de Paciente na página 44

Como remover a Referência EM de Paciente

Etapa

1. Usando uma solução para remoção de adesivos, molhe a fita cirúrgica colada na pele do
paciente.

2. Puxe a lateral da fita cirúrgica com cuidado para removê-la.

Referência EM de Paciente
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5.2 Pacote de Registro de Crânio para ENT EM

Informações gerais

O Pacote de Registro de Crânio para ENT EM (B11013) contém componentes que permitem a
fixação invasiva no crânio do paciente. Em combinação com a Referência EM de Paciente, esse
dispositivo é usado para procedimentos de crânio e otorrinolaringologia que utilizam rastreamento
eletromagnético.

Esterilidade

A Base da Referência EM para Crânio e o Parafuso de Fixação Óssea Descartável KLS
Martin de 1,5 mm x 6 mm (5 UN) são fornecidos sem esterilização e devem ser esterilizados
antes do uso.
Os parafusos devem ser descartados após o uso.

Parafusos e chaves de parafuso compatíveis de terceiros

O Pacote de Registro de Crânio para ENT EM é recomendado para uso com os seguintes
parafusos e chaves de parafuso de terceiros:

Fabricante Descrição Nº de Artigo

Synthes

Parafuso para córtex PlusDrive (autoperfurante 1,5 mm x 6 mm) 400.056

Lâmina de chave de fenda 313.252

Manopla de chave de fenda 311.007

Componentes

① ②

③

④⑤

Figura 14  

Nº Componente Nº de Artigo

① Base de Referência EM para Crânio 18099-06

② Ponteiro de Registro EM 18099-23

③ Parafuso de Fixação Óssea Descartável KLS Martin de 1,5 mm x 6
mm (5 UN) 52170

④ Manopla para lâminas (KLS Martin) 52127

⑤
Broca de 1,1 mm
Lâmina de chave de parafuso (KLS Martin)

52126
52171

REFERÊNCIAS EM
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Usando a chave de parafuso

Aviso
Somente utilize os parafusos implantáveis especificados com o Pacote de Registro de
Crânio para ENT EM. A utilização de outros parafusos pode causar ferimentos graves ao
paciente.

Dicas sobre a inserção dos parafusos

Enxágue o parafuso com uma solução de NaCl, para ajudar a reduzir o atrito e facilitar a
inserção. Sempre é mais fácil inserir o parafuso perpendicular ao osso do que em ângulo.

Aviso
Se o paciente apresentar alta densidade óssea, realize uma pré-perfuração para facilitar a
inserção e evitar a quebra do parafuso. Durante a pré-perfuração, não exceda o diâmetro
de broca de 1,1 mm e a profundidade de 5 mm, para evitar a perfuração da calota craniana.
Siga as orientações do fabricante do parafuso para pré-perfuração.

Dicas para posicionamento

Posicione o dispositivo de forma a não atrapalhar o cirurgião.
A Referência EM de Paciente acoplada ao Pacote de Registro de Crânio para ENT EM deve
estar dentro do volume de rastreamento EM durante o registro e a navegação. Para obter
informações adicionais, consulte o Manual do Usuário do Software Cranial EM e/ou o Manual
do Usuário do Software ENT EM.
Assegure que a densidade óssea seja suficiente (p.ex., considere a idade do paciente ou
possíveis doenças que reduzem a densidade mineral do osso, como a osteoporose). Inspecione
os dados de planejamento antes de posicionamento do Pacote de Registro de Crânio para ENT
EM.
Para calcular a profundidade da penetração do parafuso inserido, realize uma estimativa da
espessura, da curvatura e da qualidade do crânio durante o planejamento.

Aviso
O cirurgião é responsável por garantir que o Pacote de Registro de Crânio para ENT EM
seja acoplado a uma área segura e não sensível do crânio. O Pacote de Registro de Crânio
para ENT EM é acoplado por meio de uma incisão mínima e da aplicação de uma pequena
pressão. Por este motivo, a fixação em áreas críticas pode lesionar o paciente.

Posicione o Pacote de Registro de Crânio para ENT EM de forma que ele não cubra
estruturas ou áreas importantes usadas para o registro por superfície.

Pacote de Registro de Crânio para ENT EM
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Como acoplar a Base da Referência EM para Crânio no paciente

⑤

⑥

⑦

④

①

②

③

Figura 15  

Etapa

1. Monte a chave de parafuso, se necessário.
• Puxe para trás a luva frontal ② da manopla ③.
• Insira a lâmina da chave de parafuso ① na manopla e solte a luva.

2. Desinfete a área na qual a Base de Referência EM para Crânio ⑦ será acoplada.

3. Realize a incisão.

4. Insira o tubo ⑤ na base de referência e monte a porca de fixação do tubo ④.

5. Coloque a base de referência ⑦ no crânio do paciente, inserindo o tubo ⑤ na incisão.
OBSERVAÇÃO: assegure que a posição da base de referência não atrapalhe o cirurgião
e não cubra áreas importantes usadas para registro de superfície. 

OBSERVAÇÃO: considere a orientação da Base da Referência EM para Crânio antes
de pressionar as pontas na cabeça do paciente. 

6. Assegure que a Referência EM de Paciente esteja limpa e desinfetada antes de conec-
tá-lo à Base da Referência EM para Crânio.

7. Insira um parafuso autoperfurante ⑥ através do tubo ⑤ e utilize a chave de parafuso pa-
ra inserir o parafuso completamente no osso. Não aplique pressão excessiva para baixo.
OBSERVAÇÃO: se o tubo que está sendo utilizado tiver uma janela, solte o parafuso cer-
ca de meia volta no sentido anti-horário. Este procedimento facilita a remoção do disposi-
tivo no final do procedimento. 

8. Aplique pressão suave na base de referência ⑦ para inserir os pinos no crânio do paci-
ente.

9. Gire a porca de fixação do tubo ④ no sentido horário para prender a base de referência
⑦.

Como prender a Base de Referência EM para Crânio no osso

Etapa

1. Aplique uma leve pressão à Base de Referência EM para Crânio para inserir os pinos
⑤ através da pele e no crânio, para proporcionar uma conexão firme com o osso.

REFERÊNCIAS EM
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Etapa

2. Gire a porca de fixação do tubo ④ no sentido horário para pressionar os pinos contra o
osso, prendendo a Base de Referência EM para Crânio.

Aviso
Assegure que a Base de Referência EM para Crânio esteja montada com firmeza na cabeça
do paciente.

Aviso
Não aperte a porca de fixação do tubo excessivamente, pois isso pode causar a saída do
parafuso.

Aviso
Se a base estiver firmemente fixada na cabeça do paciente, não aperte mais a porca, pois
isto pode danificar o parafuso.

Aviso
Para evitar fraturas, não aplique força excessiva aos parafusos. Se o parafuso estiver
excessivamente apertado, sem permitir o movimento do tubo, solte o parafuso meia volta.

Como acoplar a Referência EM de Paciente

① ②

Figura 16  

Etapa

1. Insira a borda frontal da Referência EM de Paciente não estéril ① na interface da Base
da Referência EM para Crânio.

Pacote de Registro de Crânio para ENT EM
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Etapa

2. Pressione a referência suavemente para baixo, travando-a na posição correta ②.
OBSERVAÇÃO: assegure que a porca de fixação do tubo permaneça apertada. 

3. Prenda o cabo da referência na pele formando um laço e utilize fita adesiva para evitar
tensão excessiva no cabo.

Registro do paciente

Quando a Referência EM de Paciente estiver fixada, realize o registro do paciente.

Aviso
Antes de iniciar o registro do paciente, certifique-se de que o Pacote de Registro de Crânio
para ENT EM esteja firmemente acoplado à cabeça do paciente e que todos os parafusos
estejam firmemente apertados. Em caso de movimento do Pacote de Registro de Crânio
para ENT EM, o rastreamento será impreciso, colocando o paciente em perigo.

Aviso
Não solte nenhum parafuso do Pacote de Registro de Crânio para ENT EM após o registro
do paciente.

Manuseio correto

Não exponha nenhum componente do Conjunto de Referência EM para Crânio a tensões
excessivas, pois isso pode danificar ou deslocar o dispositivo ou os parafusos, causando lesões
ao paciente.

Usando o Conjunto de Referência EM para Crânio durante a navegação

Aviso
Não reajuste o Conjunto de Referência EM para Crânio durante os procedimentos
subsequentes. Todo o sistema de coordenadas de medições perderá a precisão e a
extremidade do instrumento será exibida de forma incorreta.

Aviso
Não desloque o Conjunto de Referência EM para Crânio durante a cirurgia, pois isso pode
ferir o paciente ou causar imprecisões.

REFERÊNCIAS EM
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Como remover o Pacote de Registro de Crânio para ENT EM

①

②

Figura 17  

Etapa

1. Se o tubo não tiver uma janela:
a. Solte a porca de fixação ① do tubo.
b. Remova o parafuso com a chave de parafuso.
c. Remova a Base de Referência EM para Crânio, puxando-a para cima.

2. Se o tubo tiver uma janela:
a. Remova completamente a porca de fixação ① do tubo.
b. Remova a Base de Referência EM para Crânio, puxando-a para cima.
c. Se o parafuso ② tiver sido solto meia volta durante a instalação, deslize o tubo lateral-

mente para desencaixá-lo do parafuso e levante-o.
d. Remova o parafuso com a chave de parafuso.

Pacote de Registro de Crânio para ENT EM
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5.3 Referência EM de Paciente para ENT

Informações gerais

A Referência EM de Paciente para ENT (18099-04) permite que o sistema de navegação EM
rastreie a localização da cabeça do paciente durante o procedimento. O sistema reconhece a
referência por meio das informações eletrônicas exclusivas armazenadas na Referência EM de
Paciente para ENT.
A referência é mantida em sua posição na cabeça do paciente por meio do acoplamento firme do
Suporte de Adesivo Descartável para Referência EM de Paciente (18099).

Esterilidade

A Referência EM de Paciente para ENT e o Suporte Adesivo Descartável não são estéreis,
pois o registro é executado em um ambiente não estéril.

Compatibilidade

A Referência EM de Paciente deve ser usada com o Suporte de Adesivo Descartável para
Referência EM de Paciente.

Componentes

⑧

② ③

④ ⑦⑤ ⑥

①

Figura 18  

Nº Peça Componente

① Corpo de referên-
cia

Referência EM de Paciente para ENT② Ponto de verifica-
ção

③ Plugue

④ Cabo

⑤ Adesivo

Suporte de Adesivo Descartável para Referência EM de Paciente
⑥ Orifícios ajustá-

veis

⑦ Montagem

⑧ Trava
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Manuseio correto

Aviso
Para evitar a movimentação não intencional da referência, não exerça pressão sobre ela e
nem estique o cabo.

Aviso
Se alterar a orientação da Referência EM de Paciente para ENT no paciente, você deverá
realizar um novo registro.

Ponto de verificação

①

A Referência EM de Paciente para ENT possui um cone ①, que é usado para verificar a
precisão de instrumentos EM.
OBSERVAÇÃO: não utilize o ponto de verificação para verificar instrumentos estéreis, pois eles
podem perder a esterilidade e causar lesões ao paciente. 

Precauções relacionadas ao Suporte de Adesivo Descartável para Referência EM de Paciente

Aviso
Não reutilize o Suporte de Adesivo Descartável para Referência EM de Paciente (p.ex., para
reposicionamento), pois não é possível garantir a qualidade da aderência. Se o
reposicionamento for necessário, use um novo suporte.

Não use o Suporte de Adesivo Descartável para Referência EM de Paciente sobre pele
lesionada. A fixação deve ser realizada apenas nas superfícies em que a pele esteja
saudável, sem pelos e intacta.

Não posicione o Suporte de Adesivo Descartável para Referência EM de Paciente muito
próximo de incisões na pele ou de outras áreas em que possa haver movimento da pele,
pois isso pode causar o deslocamento da pele, resultando em imprecisões na navegação.

Referência EM de Paciente para ENT
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Como acoplar a Referência EM de Paciente para ENT ao paciente

①

②

Figura 19  

Etapa

1. Selecione uma área intacta da testa do paciente e assegure que esteja limpa, seca e
sem cabelos ou incisões.

2. Remova o papel do adesivo do Suporte de Adesivo Descartável para Referência EM
de Paciente ② e coloque o suporte na pele.
OBSERVAÇÃO: assegure que o suporte grude na pele e não possa ser removido sem a
aplicação de força. 

3. Alinhe os três pinos da Referência EM de Paciente para ENT ① aos pinos correspon-
dentes localizados no suporte ② e pressione a referência para baixo até que ela fique
travada na posição correta.
OBSERVAÇÃO: a orientação da referência no suporte pode ser ajustada em incrementos
de 120°. Posicione a referência de modo que o cabo não atrapalhe seu trabalho durante
a navegação. Além disso, assegure que não haja movimento entre a referência e o su-
porte. 

Como ligar/desligar a Referência EM de Paciente para ENT

Etapa

1. Conecte o plugue da Referência EM Paciente para ENT a uma porta de instrumento na
Estação Base EM.

2. Depois de alguns momentos, o LED da estação base fica verde.
Agora a referência está pronta para uso.

3. Para desligar a referência, puxe levemente pela área quadriculada do plugue da referên-
cia, para desconectá-lo da Estação Base EM.

Como remover o Suporte Adesivo Descartável para Referência EM de Paciente

Etapa

1. Usando uma solução para remoção de adesivos, molhe a fita adesiva localizada entre o
suporte e a pele do paciente.

2. Puxe a lateral do suporte levemente para removê-lo.

REFERÊNCIAS EM
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Etapa

3. Descarte o suporte adesivo descartável imediatamente após o uso.

OBSERVAÇÃO: não esterilize a Referência EM de Paciente para ENT nem o suporte adesivo
descartável. 

Cobrindo o paciente com capa estéril

Se necessário, cubra o paciente com uma capa estéril depois de montar a Referência EM de
Paciente para ENT no Suporte de Adesivo Descartável para Referência EM de Paciente já
montado.

Não aplique tensão à capa, pois isso pode resultar em imprecisão na navegação e em
ferimentos ao paciente.

Referência EM de Paciente para ENT
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5.4 Informações técnicas sobre referências

Ambiente de RM

A Referência EM de Paciente e a Referência EM de Paciente para ENT não são seguras para
RM.
O Suporte Adesivo Descartável para Referência de Paciente é seguro para RM (sem a
montagem da Referência EM de Paciente para ENT).

Proteção contra contato com partículas e líquidos

• A Referência EM de Paciente é classificada como IP47
• A Referência EM de Paciente para ENT é classificada como IP46/IP47

Biocompatibilidade (de acordo com a norma EN ISO 10993-1)

As referências e o suporte adesivo são biocompatíveis e são categorizados como dispositivos
superficiais.
• Invólucro, cabo, adesivo e suporte: contato limitado com a pele - até 24 horas

Expectativa de vida útil do produto

Especificação Referência EM de
Paciente

Referência EM de
Paciente para ENT

Suporte de Adesivo Descar-
tável para Referência EM de
Paciente

Vida útil
Três anos, quando usadas de acordo com
as instruções e armazenadas no estojo de
instrumental não estéril fornecido.

Uso único

Armazenamento

18099-04 e 18099-24: Armazene a Referência EM de Paciente na Caixa de Instrumental EM
do estojo de transporte da unidade de rastreamento EM para instrumentos não esterilizados.
Para obter informações adicionais, consulte o Manual do Usuário do Sistema.
18099: O Suporte Adesivo Descartável para Referência de Paciente deve permanecer na
embalagem original até o momento do uso.

Dimensões e peso

Especificação Referência EM de
Paciente

Referência EM de
Paciente para ENT

Suporte de Adesivo Descar-
tável para Referência EM de
Paciente

Altura x Compri-
mento x Largura

5,6 mm x 25,2 mm x
24 mm

12 mm x 38 mm x 31
mm

Altura x Diâmetro: 20 mm x 40
mm

Comprimento do
cabo 2,4 m 2,3 m n/d

Peso 60 g 71 g 6 g
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Materiais

Especificação Referência EM de Paciente e Referência EM de Paciente para
ENT

Invólucro PEEK preto

Cabo Silicone

Plugue Aço inoxidável

Especificação Suporte de Adesivo Descartável para Referência EM de Paci-
ente

Montagem Polioximetileno (POM)

Adesivo Adesivo acrílico de espuma biocompatível

Especificações ambientais

Condições de transporte e armazenamento:

Especificação Referência EM de Paciente e Referência
EM de Paciente para ENT

Suporte de Adesivo Descar-
tável para Referência EM de
Paciente

Temperatura -10 °C a 45 °C (14 °F a 113 °F) 12 °C a 30 °C (59 °F a 86 °F)

Umidade 10% a 90% (sem condensação) 20% a 80% (sem condensa-
ção)

Pressão 500 hPa a 1.060 hPa 700 hPa a 1.060 hPa

Condições de operação:

Especificação Referência EM de Paciente e Referência
EM de Paciente para ENT

Suporte de Adesivo Descar-
tável para Referência EM de
Paciente

Temperatura 10 °C a 35 °C (50 °F a 95 °F) 12 °C a 30 °C (59 °F a 86 °F)

Umidade 20% a 80% (sem condensação) 20% a 80% (sem condensa-
ção)

Pressão
Altitude

700 hPa a 1.060 hPa
~0 a 3.000 m

700 hPa a 1.060 hPa
~0 a 3.000 m

OBSERVAÇÃO: a composição do adesivo faz com que suas especificações ambientais sejam
mais rigorosas que as especificações da Referência EM de Paciente e/ou a Referência EM de
Paciente para ENT. Se o Suporte de Adesivo Descartável para Referência EM de Paciente
for operado, armazenado ou transportado com a Referência EM de Paciente para ENT, use as
especificações relacionadas ao Suporte de Adesivo Descartável para Referência EM de
Paciente. 

Informações técnicas sobre referências
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