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1 INFORMAÇÕES GERAIS
1.1 Dados para contato e informações legais
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:
support@quentry.com

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
ideas@quentry.com.

Fabricante

Brainlab AG
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Germany

Informações sobre o idioma

Todos os manuais de usuário da Brainlab são originalmente escritos em inglês.

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 da Brainlab

• Quentry® é marca registrada da Brainlab AG na Alemanha e/ou nos Estados Unidos.
• Brainlab® é marca registrada da Brainlab AG na Alemanha e/ou nos Estados Unidos.

Marcas comerciais de outros fabricantes

Apple®, iPhone® e iPad® são marcas registradas da Apple Inc. nos Estados Unidos e em outros
países.

Software integrado de terceiros

• Parte deste software é baseada no trabalho da organização Independent JPEG Group.
• Parte deste software é baseada no produto Log4Net, desenvolvido pela organização Apache

Software Foundation (para informações sobre licenciamento, consulte: http://www.apache.org/
licenses/LICENSE-2.0.html).

• Parte deste software é baseada no produto AWS SDK for .NET, desenvolvido pela empresa
Amazon.com, Inc. (para informações sobre licenciamento, consulte: http://www.apache.org/
licenses/LICENSE-2.0.html).

• Parte deste software é baseada no software Microsoft DeepZoomTools, desenvolvido pela
Microsoft Corp.

• Parte deste software é baseada no software Microsoft DirectX SDK (Fevereiro de 2010),
desenvolvido pela Microsoft Corp.

• Parte deste software é baseada no produto SharpZipLib (.NET).

Etiqueta CE

• A etiqueta CE indica que o produto Brainlab está em conformidade com os re-
quisitos essenciais da European Council Directive 93/42/EEC, a Diretriz para
Dispositivos Médicos (Medical Device Directive, “MDD”).

• De acordo com as regras estabelecidas pela MDD, Council Directive 93/42/
EEC, o Quentry Mobile é um produto da Classe I.

Vendas nos Estados Unidos

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

Nenhuma orientação médica

Nem a Brainlab nem a Quentry oferecem qualquer tipo de orientação médica. O cliente é
exclusivamente responsável por todas as decisões médicas, incluindo, mas não se limitando à
interpretação de quaisquer Dados de Pacientes, e quaisquer diagnósticos, tratamentos ou planos
de tratamento realizados pelo cliente em conexão com o uso do Quentry. O Cliente confirma que
a captura, o processamento e a exibição de imagens também dependem do ambiente de
hardware de computador específico do Cliente e das configurações de sistema correspondentes
que estejam fora de um nível razoável de controle pela Brainlab. A Brainlab não garante que a

Dados para contato e informações legais
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representação de imagens via Quentry estará livre de erros, tais como distorções em imagens,
diferenças de cores ou valores inadequados de contraste e brilho. O CLIENTE E QUALQUER
OUTRO USUÁRIO, MÉDICO OU FÍSICO MÉDICO ENVOLVIDO, SÃO EXCLUSIVAMENTE
RESPONSÁVEIS POR ANTECIPAR A POSSIBILIDADE DE TAIS ERROS DE EXIBIÇÃO AO
INTERPRETAR AS IMAGENS VISUALIZADAS POR MEIO DO QUENTRY.

INFORMAÇÕES GERAIS
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1.2 Símbolos
Símbolos usados neste manual

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 sérias associadas à utilização incorreta do equipamento.

Cuidado

Sinais de Cuidado são indicados por um símbolo circular de cuidado. 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.
 

Símbolos
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1.3 Uso proposto
Uso do sistema

Uso proposto

O Mobile Viewer é um software para profissionais da área médica, baseado em iOS, que oferece
aos médicos ferramentas para revisão e compartilhamento seguros de imagens (DICOM) online.
Ele não foi desenvolvido para diagnóstico primário, planejamento detalhado de tratamentos,
tratamento de pacientes ou para revisão de imagens mamográficas.

Usuários e condições pretendidos

O dispositivo é geralmente utilizado por profissionais da área médica, tais como médicos, seus
assistentes ou equipe de enfermagem, nas dependências de uma clínica ou consultório, ou até
mesmo em uma residência.
Quentry Mobile é um aplicativo iOS disponível para iPhone e iPad por meio de uma conexão
apropriada com a internet.
Estes são alguns casos típicos de usos:
• Médicos fornecendo uma segunda opinião a colegas
• Médicos encaminhando pacientes a outros hospitais e enviando imagens antecipadamente,

proporcionando acesso imediato e rápido
• Os médicos utilizam iPads durante a visita para mostrar imagens DICOM a seus pacientes

Indicações de uso

O Quentry Mobile não apresenta nenhuma indicação de uso específica.

Revisão de plausibilidade

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

Certifique-se de que, durante todo o processo de planejamento ou revisão, você esteja
trabalhando no conjunto correto de dados do paciente.

INFORMAÇÕES GERAIS
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1.4 Treinamento e documentação
Treinamento

Responsabilidade

O Quentry Mobile não substitui aplicativos para revisão detalhada, diagnóstico e tratamento,
instalados em dispositivos médicos apropriados. Ele deve ser utilizado para transferência e
revisão rápida de imagens, e não para diagnóstico ou tratamento.

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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1.4.1 Documentação

Público-alvo

O Quentry Mobile é destinado a profissionais da área médica (médicos, sua equipe médica,
enfermeiras, etc.) com suficiente entendimento do vocabulário técnico inglês relacionado aos
campos de física médica e aquisição de imagens médicas, de forma a garantir o entendimento
apropriado da interface de usuário do Quentry Mobile.

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 Instruções detalhadas sobre o software.

INFORMAÇÕES GERAIS
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1.5 Requisitos técnicos
Visão geral

Geral

Apple iPhone, iPad.

Software

Software Requisito

Sistema operacional iOS 6.1 e mais recentes, iOS 7

Rede

Conexão com a internet 3G ou WiFi (recomendação de WiFi de 2 Mbits, no mínimo). A conexão
com a internet deve ser estável. Pode ser necessário reiniciar o visualizador se a conexão com a
internet não for estável.

Requisitos técnicos
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2 UTILIZANDO O QUENTRY
MOBILE

2.1 Utilizando o Quentry no iPhone
Efetuando login no Quentry Mobile

Informações gerais

Antes de utilizar o aplicativo Quentry Mobile, configure um ID Brainlab. Isso permite que você
efetue login no Quentry Mobile para upload, visualização e compartilhamento online de imagens.
Para efetuar login no aplicativo Quentry Mobile pela primeira vez, você deve estabelecer suas
credenciais de usuário. Depois disso, você poderá acessar o Quentry facilmente, usando uma
senha.

Como estabelecer suas credenciais de usuário

Etapas

1. Inicie o aplicativo Quentry Mobile.

UTILIZANDO O QUENTRY MOBILE
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Etapas

2.

Digite seu ID Brainlab e a senha correspondente.

Se o aplicativo exibir a tela de PIN na inicialização, alterne para a tela de login normal,
tocando em Credentials.

3.

O aplicativo solicita que você entre e confirme uma senha numérica. Use essa senha pa-
ra acessar o aplicativo no futuro.

OBSERVAÇÃO: o aplicativo solicita a senha somente quando Save Password está ati-
vado na tela de login. Caso contrário, as credenciais (nome de usuário e senha) devem
ser inseridas sempre que o aplicativo é iniciado.
 

Utilizando o Quentry no iPhone
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Como trocar o login de usuário

Etapas

1. Toque em Credentials.

2. Digite um novo nome de usuário e uma nova senha.

Como ajustar configurações do Quentry

Você pode ajustar o Quentry Mobile usando a tela Settings (Ajustes) do iPhone:

Configuração Descrição

Image resolution

Configura a resolução para visualização de
imagens.
• High resolution (Alta resolução): melhor qua-

lidade de imagens
• Normal
• Low resolution (Baixa resolução): melhor de-

sempenho

Application timeout

Sempre que sair do Quentry Mobile, você po-
derá retornar dentro do período de tempo con-
figurado nesta seção, sem necessidade de no-
vo login. Você pode configurar esse valor co-
mo: 0 (Imediatamente), 1, 5, 15 ou 60 minutos.

UTILIZANDO O QUENTRY MOBILE
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2.1.1 Visualizando pastas de pacientes

Lista de visualizações

Após a inicialização, o aplicativo Quentry Mobile exibe uma lista de pastas de pacientes:
• Pressione My Patients para listar as pastas de pacientes que você transferiu via upload ou

que foram compartilhadas com você.
• Pressione My CareTeams para visualizar pastas de pacientes que pertencem a CareTeams

dos quais você é membro.
• Pressione Recent para visualizar pastas de pacientes que foram alteradas recentemente.

① ②

③

④

Figura 1 
OBSERVAÇÃO: para atualizar a lista, mova a tela para baixo.
 

OBSERVAÇÃO: para ver nomes e descrições longos, mova a tela para o lado.
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Opções da lista

Nº Componente Função/Uso

① Edit

Toque na tela para editar a lista:

Para excluir uma pasta de paciente, toque no botão vermelho
ao lado da pasta e toque em Delete e em Done.
OBSERVAÇÃO: você pode excluir bases de dados que trans-
feriu por upload. Você pode excluir sua visualização de uma
base de dados compartilhada com você por outros usuários,
embora ela permaneça visível para esses usuários.
 

② Help Para visualizar informações sobre o aplicativo Quentry Mobi-
le, este manual do usuário e um tutorial de ajuda.

③ Search
Digite parte do nome de uma pasta de paciente para ver uma
lista de possíveis resultados.
Pressione Cancel para interromper a pesquisa.

④ (more information) Toque em uma pasta de paciente para ver mais informações e
visualizar as séries de imagens mais detalhadamente.

UTILIZANDO O QUENTRY MOBILE
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2.1.2 Visualizando detalhes de pastas de pacientes

Informações gerais

Ao visualizar o conteúdo de uma pasta de paciente, você tem inicialmente a oportunidade de ler
ou adicionar comentários e alterar as permissões de compartilhamento. 
Então você pode escolher a série de imagens ou o anexo que deseja rever.

Tela de pasta de paciente

①

②

③

Figura 2 

Nº Componente

① Lista de comentários (os mais recentes são mostrados)

② Lista de contatos que compartilham esta pasta (quatro são mostrados)

③ Lista de séries de imagens e anexos nesta pasta

OBSERVAÇÃO: para atualizar a lista, mova a tela para baixo.
 

Utilizando o Quentry no iPhone
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2.1.3 Trabalhando com a pasta do paciente

Como ler e adicionar comentários

Para visualizar e editar comentários associados a esta pasta de paciente:

Etapas

1.

Toque a barra de comentários.

Uma lista de comentários associados a este paciente é exibida.

2.

Toque em Compose. Uma tela de edição é exibida e você pode adicionar seus comentá-
rios.

3.
Pressione Save quanto terminar.
Toque no comentário para visualizá-lo.

UTILIZANDO O QUENTRY MOBILE
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Como editar permissões de compartilhamento

Para visualizar e editar permissões de compartilhamento associadas à pasta de paciente:

Etapas

1.

Toque a barra de compartilhamento na pasta do paciente.

2.

Uma lista com todos os contatos é exibida, com caixas de seleção que indicam suas per-
missões em relação a esta pasta de paciente.

Para alterar as permissões de um contato, ative a caixa de seleção apropriada.
OBSERVAÇÃO: para atualizar a lista, mova a tela para baixo.
 

3. Pressione Save.

Como visualizar anexos

Se a sua pasta incluir um anexo, tal como um arquivo de texto ou PDF, toque o anexo para
visualizá-lo.

Utilizando o Quentry no iPhone
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2.1.4 Visualizando uma série de imagens

Visualizando bases de dados de múltiplos conjuntos

Se uma base de dados estiver dividida entre vários conjuntos, você pode escolher aquele que
deseja visualizar.

Figura 3 
O Quentry Mobile divide automaticamente os dados DICOM em diferentes séries de imagens,
de acordo com a indicação dos dados DICOM em relação a diferentes modalidades ou
orientações das imagens ou se houver duas imagens com a mesma posição.

UTILIZANDO O QUENTRY MOBILE
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Visualização de imagens

Quando você toca uma série de imagens ou a pequena seta ao lado da série na pasta de
paciente, o Quentry Mobile abre-a no visualizador.

Figura 4 

Opções de visualização

Opção Descrição

Indica o desempenho do visualizador (além da
velocidade da conexão com a internet). Se a co-
nexão for muito lenta, prejudicando o funciona-
mento adequado do visualizador, o indicador
exibirá uma barra vazia com uma cruz.

Utilizando o Quentry no iPhone
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Opção Descrição

①

Toque as setas para passar pelas imagens,
uma a uma.
Passe a tira entre os botões para rolar rapida-
mente pela série de imagens.
Conforme você rola pela série de imagens, um
indicador é exibido brevemente ①, mostrando a
posição da imagem atual dentro da série de
imagens.

A figura de orientação é exibida para uma série
de imagens que contém informações espaciais.
Ela mostra a orientação do paciente.

Altera a orientação.

Altera o janelamento (consulte a página 26).

Mover um dedo sobre uma imagem na tela Aplica panorama na imagem.

Mover dois dedos juntos sobre uma imagem
na tela / mover dois dedos separados sobre
uma imagem

Amplia / reduz a imagem.

Balançar o dispositivo

Restaura a imagem (panorama, zoom, janela-
mento).

Direção da rolagem

Conjuntos Direção da rolagem

Sem informações espaciais
(nenhuma figura de orientação é exibida no
canto inferior esquerdo da visualização)

• Pressione o botão para cima ou a parte su-
perior da tira para mover a tela em direção a
imagens de numeração mais baixa.

• Pressione o botão para baixo ou a parte infe-
rior da tira para mover a tela em direção a
imagens de numeração mais alta.

Com informações espaciais
(uma figura de orientação é exibida no canto
inferior esquerdo da visualização)

• Pressione o botão para cima ou a parte su-
perior da tira para mover a próxima imagem
na direção sugerida pela figura de orienta-
ção.

• Pressione o botão para baixo ou a parte infe-
rior da tira para mover a próxima imagem na
direção oposta à sugerida pela figura de ori-
entação.

UTILIZANDO O QUENTRY MOBILE
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Orientação do corte

A orientação dos cortes é rotulada para ajudá-lo a identificar dados de pacientes com precisão:
• L: esquerda
• R: direita
• A: anterior
• P: posterior
• H: cabeça
• F: pés

Esses rótulos não serão exibidos se o corte exibido apresentar inclinação igual ou superior a 5°
em relação ao eixo correspondente. Nesse caso, utilize a figura de orientação que aparece no
canto inferior esquerdo.

Rótulo da imagem

O rótulo da imagem é exibido no canto superior esquerdo de cada visualização e consiste em até
dois números:
• O número interno. Esse número pode ser alterado (p. ex., se ocorrer upload de imagens

adicionais e o visualizador for reiniciado).
• Se disponível: o número da instância carregada do DICOM (entre parênteses, com um sinal #

no início). Como esse número é lido do arquivo DICOM, ele é consistente (p. ex., em caso de
upload de arquivos adicionais). A Brainlab recomenda a utilização desse número para
referenciar uma imagem. Se tiver sido carregada de uma imagem de múltiplos quadros, a
imagem será identificada como “MF”. Por exemplo: 4 (#MF 5).

Saindo do aplicativo durante o carregamento

Se sair do aplicativo enquanto estiver no visualizador durante o carregamento de imagens, você
será redirecionado para a visualização detalhada do paciente na próxima vez que iniciar o
aplicativo.
Se sair do aplicativo enquanto estiver no visualizador após a conclusão do carregamento de
imagens, você permanecerá no visualizador, com a mesma visualização de imagem, na próxima
vez que iniciar o aplicativo.

Como visualizar detalhes

Para visualizar mais detalhes sobre esta série de imagens, toque no nome da série de imagens
na barra de título ①:

Utilizando o Quentry no iPhone
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Figura 5 

Opções

Você pode paginar a tela se houver mais detalhes disponíveis.

Para fechar a janela de detalhes, toque novamente em ①.

UTILIZANDO O QUENTRY MOBILE
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2.1.5 Trabalhando com a visualização da imagem

Como alternar para a visualização ACS

Para obter uma visualização ACS da imagem, gire o iPhone da posição retrato para a posição
paisagem:

Figura 6 
OBSERVAÇÃO: se você tocar uma das visualizações pequenas, ela será alternada com a
visualização maior.
 

Como alterar o janelamento

Para ajustar o janelamento em uma imagem:

Etapas

1. Toque em Windowing.

Utilizando o Quentry no iPhone
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Etapas

2.

Toque dentro da imagem. Aguardando a exibição de uma caixa de janelamento:

3. Para alterar o nível do janelamento, mova seu dedo da esquerda para a direita e de cima
para baixo.

UTILIZANDO O QUENTRY MOBILE
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2.2 Utilizando o Quentry no iPad
Efetuando login no Quentry Mobile

Informações gerais

Antes de utilizar o aplicativo Quentry Mobile, configure um ID Brainlab. Isso permite que você
efetue login no Quentry Mobile para upload, visualização e compartilhamento online de imagens.
Para efetuar login no aplicativo Quentry Mobile pela primeira vez, você deve estabelecer suas
credenciais de usuário. Depois disso, você poderá acessar o Quentry facilmente, usando uma
senha.

Como estabelecer suas credenciais de usuário

Etapas

1. Inicie o aplicativo Quentry Mobile.

2.

Digite seu ID Brainlab e a senha correspondente.

Se o aplicativo exibir a tela de PIN na inicialização, alterne para a tela de login normal,
tocando em Credentials.

Utilizando o Quentry no iPad
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Etapas

3.

O aplicativo solicita que você entre e confirme uma senha numérica. Use essa senha pa-
ra acessar o aplicativo no futuro.

OBSERVAÇÃO: o aplicativo solicita a senha somente quando Save Password está ati-
vado na tela de login. Caso contrário, as credenciais (nome de usuário e senha) devem
ser inseridas sempre que o aplicativo é iniciado.
 

Como trocar o login de usuário

Etapas

1. Toque em Credentials.

2. Digite um novo nome de usuário e uma nova senha.

UTILIZANDO O QUENTRY MOBILE
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Como ajustar configurações do Quentry

Você pode ajustar o Quentry Mobile usando a tela Settings (Ajustes) do iPad:

Configuração Descrição

Image resolution

Configura a resolução para visualização de
imagens.
• High resolution (Alta resolução): melhor qua-

lidade de imagens
• Normal
• Low resolution (Baixa resolução): melhor de-

sempenho

Application timeout

Sempre que sair do Quentry Mobile, você po-
derá retornar dentro do período de tempo con-
figurado nesta seção, sem necessidade de no-
vo login. Você pode configurar esse valor co-
mo: 0, 1, 5, 15 ou 60 minutos.

Utilizando o Quentry no iPad
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2.2.1 Visualizando pastas de pacientes

Lista de visualizações

Após a inicialização, o aplicativo Quentry Mobile exibe uma lista de pastas de pacientes:
• Pressione My Patients para listar as pastas de pacientes que você transferiu via upload ou

que foram compartilhadas com você.
• Pressione My CareTeams para visualizar pastas de pacientes que pertencem a CareTeams

dos quais você é membro.
• Pressione Recent para visualizar pastas de pacientes que foram alteradas recentemente.

① ②

③

④

Figura 7 
OBSERVAÇÃO: para atualizar a lista, mova a tela para baixo.
 

OBSERVAÇÃO: para ver nomes e descrições longos, mova a tela para o lado.
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Opções da lista

Nº Componente Função/Uso

① Edit

Toque na tela para editar a lista:

Para excluir uma pasta de paciente, toque no botão vermelho
ao lado da pasta e toque em Delete e em Done.
OBSERVAÇÃO: você pode excluir bases de dados que trans-
feriu por upload. Você pode excluir sua visualização de uma
base de dados compartilhada com você por outros usuários,
embora ela permaneça visível para esses usuários.
 

② Help Para visualizar informações sobre o aplicativo Quentry Mobi-
le, este manual do usuário e um tutorial de ajuda.

③ Search
Digite parte do nome de uma pasta de paciente para ver uma
lista de possíveis resultados.
Pressione Cancel para interromper a pesquisa.

④ (more information) Toque em uma pasta de paciente para ver mais informações e
visualizar as séries de imagens mais detalhadamente.
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2.2.2 Visualizando detalhes de pastas de pacientes

Informações gerais

Ao visualizar mais detalhadamente uma pasta de paciente, você tem inicialmente a oportunidade
de ler ou adicionar comentários, além de alterar as permissões de compartilhamento. 
Então você pode escolher a série de imagens ou o anexo que deseja rever.

Tela de pasta de paciente

①

②

③

Figura 8 

Nº Componente

① Lista de comentários (os mais recentes são mostrados)

② Lista de contatos que compartilham esta pasta (quatro são mostrados)

③ Lista de séries de imagens e anexos nesta pasta

OBSERVAÇÃO: para atualizar a lista, mova a tela para baixo.
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2.2.3 Trabalhando com a pasta do paciente

Como ler e adicionar comentários

Para visualizar e editar comentários associados a esta pasta de paciente:

Etapas

1.

Toque a barra de comentários.

Uma lista de comentários associados a este paciente é exibida.

2.

Toque em Compose. Uma tela de edição é exibida e você pode adicionar seus comentá-
rios.

3.
Pressione Save quanto terminar.
Toque no comentário para visualizá-lo.
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Como editar permissões de compartilhamento

Para visualizar e editar permissões de compartilhamento associadas à pasta de paciente:

Etapas

1.

Toque a barra de compartilhamento na pasta do paciente.

2.

Uma lista com todos os contatos é exibida, com caixas de seleção que indicam suas per-
missões em relação a esta pasta de paciente.

Para alterar as permissões de um contato, ative a caixa de seleção apropriada.

3. Pressione Save.

Como visualizar anexos

Se a sua pasta incluir um anexo, tal como um arquivo de texto ou PDF, toque o anexo para
visualizá-lo.
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2.2.4 Visualizando uma série de imagens

Visualizando bases de dados de múltiplos conjuntos

Se uma base de dados estiver dividida entre vários conjuntos, você pode escolher aquele que
deseja visualizar.

Figura 9 
O Quentry Mobile divide automaticamente os dados DICOM em diferentes séries de imagens,
de acordo com a indicação dos dados DICOM em relação a diferentes orientações ou
modalidades das imagens ou se houver duas imagens com a mesma posição.
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Visualização de imagens

Quando você escolhe uma série de imagens na pasta de paciente, o Quentry Mobile abre-a no
visualizador. Isso permite que você o revise. 

Figura 10 

Opções de visualização

Opção Descrição

Indica o desempenho do visualizador (além da
velocidade da conexão com a internet). Se a co-
nexão for muito lenta, prejudicando o funciona-
mento adequado do visualizador, o indicador
exibirá uma barra vazia com uma cruz.
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Opção Descrição

①

Toque os botões para passar pelas imagens,
uma a uma.
Use a tira entre os botões para passar rapida-
mente pela série de imagens.
Conforme você rola pela série de imagens, um
indicador é exibido brevemente ①, mostrando a
posição da imagem atual dentro da série de
imagens.

A figura de orientação é exibida para uma série
de imagens que contém informações espaciais.
Ela mostra a orientação do paciente.

Altera a orientação.

Altera o janelamento (consulte a página 41).

Altera a quantidade de cortes na tela.

Altera a visualização ACS (consulte a página
41).

Mover um dedo sobre uma imagem na tela Aplica panorama na imagem.

Mover dois dedos juntos sobre uma imagem
na tela / mover dois dedos separados sobre
uma imagem

Amplia / reduz a imagem.

Balançar o dispositivo

Restaura a imagem (panorama, zoom, janela-
mento).
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Direção da rolagem

Conjuntos Direção da rolagem

Sem informações espaciais
(nenhuma figura de orientação é exibida no
canto inferior esquerdo da visualização)

• Pressione o botão para cima ou a parte su-
perior da tira para mover a tela em direção a
imagens de numeração mais baixa.

• Pressione o botão para baixo ou a parte infe-
rior da tira para mover a tela em direção a
imagens de numeração mais alta.

Com informações espaciais
(uma figura de orientação é exibida no canto
inferior esquerdo da visualização)

• Pressione o botão para cima ou a parte su-
perior da tira para mover a próxima imagem
na direção sugerida pela figura de orienta-
ção.

• Pressione o botão para baixo ou a parte infe-
rior da tira para mover a próxima imagem na
direção oposta à sugerida pela figura de ori-
entação.

Como visualizar detalhes

Para visualizar mais detalhes sobre esta série de imagens, toque no nome da série de imagens
na barra de título ①:

①

Figura 11 
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Opções

Você pode paginar a tela se houver mais detalhes disponíveis.

Para fechar a janela de detalhes, toque novamente em ①.

Orientação do corte

A orientação dos cortes é rotulada para ajudá-lo a identificar dados de pacientes com precisão:
• L: esquerda
• R: direita
• A: anterior
• P: posterior
• H: cabeça
• F: pés

Esses rótulos não serão exibidos se o corte exibido apresentar inclinação igual ou superior a 5°
em relação ao eixo correspondente. Nesse caso, utilize a figura de orientação que aparece no
canto inferior esquerdo.

Rótulo da imagem

O rótulo da imagem é exibido no canto superior esquerdo de cada visualização e consiste em até
dois números:
• O número interno. Esse número pode ser alterado (p. ex., se ocorrer upload de imagens

adicionais e o visualizador for reiniciado).
• Se disponível: o número da instância carregada do DICOM (entre parênteses, com um sinal #

no início). Como esse número é lido do arquivo DICOM, ele é consistente (p. ex., em caso de
upload de arquivos adicionais). A Brainlab recomenda a utilização desse número para
referenciar uma imagem. Se tiver sido carregada de uma imagem de múltiplos quadros, a
imagem será identificada como “MF”. Por exemplo: 4 (#MF 5).

Saindo do aplicativo durante o carregamento

Se sair do aplicativo enquanto estiver no visualizador durante o carregamento de imagens, você
será redirecionado para a visualização detalhada do paciente na próxima vez que iniciar o
aplicativo.
Se sair do aplicativo enquanto estiver no visualizador após a conclusão do carregamento de
imagens, você permanecerá no visualizador, com a mesma visualização de imagem, na próxima
vez que iniciar o aplicativo.
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2.2.5 Trabalhando com a visualização da imagem

Como alternar para a visualização ACS

Para acessar uma visualização ACS da imagem, toque em ACS View:

Figura 12 
OBSERVAÇÃO: se você tocar uma das visualizações pequenas, ela será alternada com a
visualização maior.
 

Como alterar o janelamento

Para ajustar o janelamento em uma imagem:

Etapas

1. Toque em Windowing.
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Etapas

2.

Toque dentro da imagem. Mantenha a tela pressionada e aguarde a exibição de uma cai-
xa de janelamento:

3. Para alterar o nível do janelamento, mova seu dedo da esquerda para a direita e de cima
para baixo.
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