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1 INFORMAÇÕES GERAIS
1.1 Dados para contato e informações legais
1.1.1 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, Améri-
ca Central, 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 fran-
cês Tel.: +33 800 676 030

África, Ásia, Austrália, Europa
Tel.: +49 89 991568 1044
Fax: +49 89 991568 5811

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

Expectativa de vida útil

A Brainlab fornece oito anos de manutenção para o software. Durante este período, são
oferecidas as atualizações de software e o 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.

Fabricante

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Alemanha
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1.1.2 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 na Alemanha e/ou nos Estados Unidos.

Marcas comerciais de outros fabricantes

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

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/

Software integrado de outros fabricantes

• Parte deste software é baseada no trabalho da organização Independent JPEG Group.
• Este software contém a biblioteca OpenJPEG. Para obter uma descrição completa de direitos

autorais, declarações de renúncia de responsabilidade e licenças, visite http://
www.openjpeg.org.

• Algumas partes deste software são parcialmente baseadas no pacote CyberVrml97,
desenvolvido por Satoshi Konno.

• Parte deste software é baseada em Xerces C++ 3.1.1, desenvolvido pela Apache Software
Foundation. Para obter uma descrição completa de direitos autorais, declarações de renúncia
de responsabilidade e licenças, visite http://xerces.apache.org/.

• Este produto inclui a biblioteca libtiff 4.0.4beta. Para obter uma descrição completa de direitos
autorais, declarações de renúncia de responsabilidade e licenças, visite http://
www.remotesensing.org/libtiff/.

Etiqueta CE

• A etiqueta CE indica que o produto Spine & Trauma 2D está em conformida-
de com os requisitos essenciais da Diretiva 93/42/EEC do Conselho Euro-
peu, a Diretiva para Dispositivos Médicos (Medical Device Directive - “MDD”).

• De acordo com as regras estabelecidas pela MDD, Spine & Trauma 2D é
um produto da Classe IIb.

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

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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1.2 Símbolos

Avisos

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.
 

Símbolos
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1.3 Uso proposto

Indicações de uso

O aplicativo Spine & Trauma 2D é um sistema pré-operatório e intraoperatório de localização
guiado por imagens para 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 um Sistema de Cirurgia Guiada por Imagens da
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 tornozelo, escápula ou vértebra, possa
ser identificada em relação a um modelo anatômico baseado em fluoroscopia. Além da
navegação guiada por imagens, o aplicativo Spine & Trauma 2D também possibilita a
navegação de trajetórias para procedimentos de trauma sem imagens.
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 a colocação de parafusos ou

procedimentos de fixação externa em ossos tubulares.
• Perfuração retrógrada de lesões osteocondrais.

Usuário a que se destina

Os usuários principais do Spine & Trauma 2D 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, verifique a plausibilidade de todas as
informações de entrada e saída do dispositivo.

INFORMAÇÕES GERAIS
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1.4 Compatibilidade com dispositivos médicos
1.4.1 Instrumental médico da Brainlab

Instrumental médico compatível da Brainlab

O aplicativo Spine & Trauma 2D 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 Fluoro 3D/2D
• Kit de Registro por Fluoroscopia (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
• Estrela de Referência X-Press (Formato em Y, T)
• Fixadores Ósseos X-Press (1 Pino, 2 Pinos)
• Ponteiro estendido com extremidade afiada
• Kit de Garra de Referência Radiotransparente para Coluna
• Faixa de Cabeça de Referência com Estrela de Referência para Faixa de Cabeça
• Conjunto de Transdutores de Coluna
• Kit de Referência para Coluna - Anterior/Lateral/Oblíqua
• Garra de referência para coluna
• Dispositivo de Registro Portátil para Fluoro 2D (e pacote de acessórios)

Outros instrumentos da Brainlab

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

Utilize apenas instrumentos e peças de reposição especificados pela Brainlab com o
software Spine & Trauma 2D. O uso de instrumentos/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.

Compatibilidade com dispositivos médicos
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1.4.2 Software médico da Brainlab

Software médico compatível da Brainlab

Se tiver perguntas relacionadas à compatibilidade de software com dispositivos Brainlab, entre
em contato com o suporte da Brainlab.

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

INFORMAÇÕES GERAIS
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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 suporte da Brain-
lab

Capas transparentes estéreis 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 outros fabricantes

• DePuy Synthes
• Aesculap
• Ulrich

Para obter informações sobre a compatibilidade
de instrumentos específicos, entre em contato
com o suporte da Brainlab

O uso de instrumentos de outros fabricantes com interfaces cuja compatibilidade não
tenha sido testada e validada pela Brainlab pode afetar a precisão da navegação,
colocando o paciente em risco.

Dispositivos adicionais de outros fabricantes

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. Para utilizar Arcos em C ainda não configurados em seu sistema,
entre em contato com o suporte da Brainlab. A Brainlab não é responsável pelo uso de um
Arco em C não aprovado.

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

Compatibilidade com dispositivos médicos
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1.4.4 Software de outros fabricantes

Autorização

Somente funcionários autorizados da Brainlab podem instalar software em sistemas da
Brainlab. Não instale ou remova nenhum aplicativo de software.

Software compatível de outros fabricantes

O aplicativo Spine & Trauma 2D 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 suporte da Brainlab.
 

Software adicional de outros fabricantes

Somente produtos de software especificados pela Brainlab podem ser instalados e usados
com o aplicativo Spine & Trauma 2D. Não instale software de terceiros.

Atualizações de driver

Não instale atualizações de driver.

INFORMAÇÕES GERAIS
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1.4.5 Política sobre antivírus e atualizações do Windows

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. Instale somente atualizações de segurança críticas e atualizações do sistema operacional da

Microsoft.
2. Não instale atualizações durante o tratamento de pacientes.
3. Desative 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 eficiência 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. O
desempenho do sistema deve ser verificado pelo suporte da Brainlab, depois que tenha sido
instalado um software antivírus.

Configuração de software antivírus

O software antivírus deve ser configurado da seguinte forma:
1. Ative somente a varredura por acesso/em tempo real e a 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 varredura de navegador/e-mail, firewall

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

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

4. Não instale atualizações durante o tratamento de pacientes.
5. Desative 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.

Compatibilidade com dispositivos médicos
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1.5 Treinamento e documentação
1.5.1 Treinamento

Treinamento Brainlab

Antes de usar o sistema, todos os usuários devem participar de um programa de treinamento a
ser aplicado por um representante da Brainlab, com o objetivo de assegurar o uso seguro e
correto do produto.

Suporte supervisionado

Antes de usar o sistema para procedimentos cirúrgicos em que a navegação assistida por
computador é considerada crítica, realize um número adequado de procedimentos completos na
presença de um representante da Brainlab, a fim de obter a orientação necessária.

Responsabilidade

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

INFORMAÇÕES GERAIS
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1.5.2 Documentação

Público-alvo

Este manual do usuário é indicado para todos os membros da equipe clínica que usam o
software Spine & Trauma 2D 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 imagem

• 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

Treinamento e documentação
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2 VISÃO GERAL DO
SOFTWARE

2.1 Funções básicas
2.1.1 Visão geral do sistema

Informações gerais

Spine & Trauma 2D é um software de planejamento e navegação sem fio, operado por tela
sensível ao toque e projetado para uso intraoperatório durante cirurgias de trauma. Ele pode ser
instalado nos sistemas de navegação da Brainlab.

Utilize o aplicativo Spine & Trauma 2D apenas para os tratamentos descritos na seção
Indicação de uso (consulte a página 11). 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 do instrumento 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 suportado

Imagens fluoroscópicas 2D do paciente são adquiridas intraoperatoriamente e são carregadas no
software de navegação Spine & Trauma 2D para planejamento e navegação.

VISÃO GERAL DO SOFTWARE
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Não utilize o aplicativo Spine & Trauma 2D para propósitos de aquisição de imagens de
diagnóstico.

Funções básicas
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2.1.2 Abrindo o software

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

Depois de ligar o sistema, você poderá acessar o aplicativo Spine & Trauma 2D por meio do
Content Manager.
OBSERVAÇÃO: o software pode ser iniciado mesmo que a câmera não esteja conectada.
 

Como abrir o software

Etapas

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

2.
Dependendo de sua configuração:
Selecione o fluxo de trabalho pré-configurado na tela de seleção ou
Selecione o ícone Spine & Trauma 2D no Content Manager.

3.
Selecione um paciente existente ou crie um perfil de paciente.
OBSERVAÇÃO: você também pode selecionar uma doença. Neste caso, uma seleção
dos dados mais apropriados para essa condição fica disponível na seleção do paciente.
 

4. Se pretender usar dados pré-operatórios, selecione os dados correspondentes.
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2.1.3 Alternando o software e o Content Manager

Como alternar para o Content Manager

Etapa

Pressione o botão de início na barra de menus.

O aplicativo Content Manager é exibido.

Funções básicas
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2.2 Interface de usuário
2.2.1 Visão geral

Layout da tela principal (exemplo)

⑤

⑥

③ ④

②

①

⑦

Figura 2 

Nº Componente Descrição

① Aba(s) Alterna entre as diversas visualizações

② Visualizações de navega-
ção

• Mostra as imagens de paciente adquiridas
• A visualização pode ser ajustada com os botões fornecidos
• Varia com base no procedimento e na etapa selecionados

③ Barra de ferramentas Fornece várias funções, dependendo do procedimento e da
etapa atual selecionados

④ Camera App Para rastreamento do instrumento

⑤ Informações do paciente Nome e ID

⑥ Painel de fluxo de traba-
lho

Mostra a etapa atual e a próxima etapa, permite navegar para
trás e para frente no procedimento

⑦ Área de funções Varia com base na etapa atual

VISÃO GERAL DO SOFTWARE

Manual do Usuário do Software Rev. 1.1 Spine & Trauma 2D Ver. 3.3 23



Layout da janela de diálogo (exemplo)

②

①

③

Figura 3 

Nº Componente

① Botões de fluxo de trabalho

② Visualização(ções)

③ Botões de menu

Interface de usuário
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2.2.2 Painel de fluxo de trabalho

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 4 

Nº Componente

① O botão Back retorna à etapa anterior

② Etapa atual

③ Próxima etapa

④ O botão Next abre a próxima etapa

VISÃO GERAL DO SOFTWARE

Manual do Usuário do Software Rev. 1.1 Spine & Trauma 2D Ver. 3.3 25



2.2.3 Barra de ferramentas

Botões da barra de ferramentas

Botão Nome Função

Home
Minimiza o aplicativo e retorna para o Content Manager,
para exportar dados, desligar o sistema ou iniciar um no-
vo tratamento.

System settings Abre o menu System para definição das configurações
do sistema.

Precalibrated instruments Ativa a seleção e validação/verificação de instrumentos
pré-calibrados.

Instrument display Alterna uma exibição de instrumento 3D sólida e uma
exibição 2D contornada.

Drill angle cone Abre a janela de diálogo para ajustar o cone do ângulo
de perfuração.

Zoom/Pan Ativa as funções de zoom e panorama.

Flip/Rotate Ativa as funções de inverter ou girar.

Brightness/Contrast Ativa o ajuste de brilho ou contraste.

Amplia/reduz visualizações em diversas janelas de diálo-
go.

Screenshot Realiza uma captura da tela/janela de diálogo atual.

Interface de usuário
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2.2.4 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.

Desfaz a última ação.

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

Informações gerais

Para que o registro e a navegação sejam bem-sucedidos, é necessário que a câmera tenha uma
visão desobstruída dos instrumentos e da estrela de referência.
A visualização da câmera é exibida em uma caixa no canto superior direito da tela do software.
Se você clicar nessa caixa, a visualização será expandida um elemento de tela cheia da câmera.
A tela Camera App oferece feedback em tempo real sobre a visibilidade dos instrumentos e da
estrela de referência para a câmera. Adicionalmente, imagens na tela indicam as posições
relativas dos instrumentos e da estrela de referência que estão visíveis para as duas lentes da
câmera.
OBSERVAÇÃO: se a conexão da câmera for perdida ou se o sinal de conexão de uma câmera
sem fio não for suficientemente forte, uma mensagem será exibida. Uma mensagem também é
exibida quando a câmera está no modo de aquecimento ou recebe algum impacto.
 

Tela Camera App

① ②

③

④

⑤

Figura 5 

Nº Componente Explicação

① Corredor de rastrea-
mento

Exibe a distância dos instrumentos e/ou das estrelas de refe-
rência em relação à câmera.
Para otimização da visibilidade e da precisão, todas as esferas
de rastreamento devem estar dentro do corredor azul.

② Controles da câmera Exibe os botões de posicionamento dos controles do motor da
câmera.

③ Botão de centralização
da câmera

Utilizado para centralizar a câmera.
OBSERVAÇÃO: a centralização da câmera demora até cinco
segundos. Um segundo clique desativa o recurso de centraliza-
ção.
 

④ Esfera marcadora A esfera marcadora de um instrumento e/ou de uma estrela é
marcada em vermelho quando está invisível para a câmera.

⑤ Campo de visão da câ-
mera

Exibe a posição dos instrumentos e/ou das estrelas de referên-
cia em relação à câmera.

Camera App
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Convenções de cores do Camera App

Cor Instrumento referenciado

Amarelo Estrela de referência

Verde Ponteiro ativo, instrumentos pré-calibrados

Laranja Instrumentos calibrados

Azul ICM4, kit de registro

Verde claro Referência do scanner

Magenta Dispositivo de Registro Portátil para Fluoro 2D

Cinza A geometria da esfera marcadora está visível para as duas lentes da câmera,
mas não pode ser identificada

Estrelas cinza A geometria da esfera marcadora está visível apenas para uma lente da câmera
e não pode ser identificada

Geometrias de fantomas

O software detecta instrumentos usando geometrias de instrumento predefinidas. Uma
constelação acidental de instrumentos conhecidos pode gerar outra geometria de
instrumento conhecida por um breve período de tempo.
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2.4 Precisão do sistema

Esferas marcadoras

Para ativar o rastreamento da navegação, as esferas marcadoras devem ser acopladas a
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.

Quando montar novas esferas em um adaptador, um ponteiro ou uma estrela de referência
de paciente, assegure que os marcadores se encaixem sem folga nos pinos.

Para garantir a precisão da navegação, as lentes da câmera devem ter uma visão direta e
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.

Qualquer movimento da estrela de referência em relação à estrutura tratada terá efeito
negativo na navegação e pode resultar em exibição imprecisa, colocando o paciente em
risco.

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 instrumentos

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.

Precisão do sistema
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Verificações de precisão durante a navegação

Durante o planejamento e a navegação, assegure um nível satisfatório de precisão para cada
etapa cirúrgica (p.ex., colocação de parafuso), incluindo o movimento anatômico relativo
esperado resultante da força aplicada.
Estes são alguns métodos para verificar a precisão:
• Fluoroscopia: Compare a localização do instrumento na imagem fluoroscópica com a

representação no software.
• Verificação da referência: Segure a extremidade do ponteiro em referências anatômicas

conhecidas na estrutura óssea ou em áreas da estrela de referência visíveis na imagem
fluoroscópica. Se o movimento relativo esperado exceder os requisitos de precisão, monte a
estrela de referência em uma posição mais adequada e refaça o registro e a verificação do
paciente.
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3 INTRODUÇÃO
3.1 Procedimentos padrão

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

Etapas

1. Configurar o sistema, iniciar o aplicativo e conectar o Arco em C.

2. Cobrir o paciente com a capa estéril, fazer a incisão e preparar a superfície do osso.

3. Selecionar o Arco em C e selecionar o procedimento.

4.
Selecionar instrumentos e implantes e executar a calibração.
OBSERVAÇÃO: esta etapa pode ser executada a qualquer momento durante o procedi-
mento.
 

5. Acoplar a(s) estrelas(s) de referência.

6. Adquirir e verificar imagens fluoroscópicas.

7. Planejar o procedimento.

8. Procedimento de navegação.

OBSERVAÇÃO: alguns procedimentos podem não incluir todas as etapas acima.
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3.2 Organização da sala cirúrgica

Informações gerais

A organização 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.

Exemplos de organização

Veja a seguir exemplos de organização da sala cirúrgica com uma plataforma montada no teto.

Figura 6 

Como organizar a sala cirúrgica

Etapas

1. Mova o sistema para a posição desejada.

2. Posicione a câmera na extremidade dos pés ou da cabeça da mesa cirúrgica, aproxima-
damente a 2 m (6,5 pés) do campo cirúrgico, apontada 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).

4. Cubra o Arco em C com uma capa estéril (consulte o Manual do Usuário de Instrumen-
tal ou as instruções do fabricante).

5. Ajuste o monitor em uma posição conveniente e acessível para o cirurgião ou o assisten-
te cirúrgico.

6. Conecte e ligue o sistema (consulte o Manual do Usuário do Sistema).

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

Organização da sala cirúrgica
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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.

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 por Fluoroscopia
Rev. 2.0

Coloque a capa estéril no Arco em C seguindo o procedi-
mento usual e monte o kit de registro.

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

Placa de Correção do Dispositi-
vo de Registro Portátil para Fluo-
ro 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 Fluoro 2D, consulte a página
72 e o Manual do Usuário de Instrumental.

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.
Assegure que as esferas marcadoras da ICM4 e da estrela do instrumento estejam
permanentemente voltadas para a câmera durante a calibração e a verificação. A rotação de um
instrumento, de um ponteiro ou da ICM4 em relação ao ângulo da câmera pode afetar a precisão
do instrumento exibido.
As geometrias não podem ser parcialmente bloqueadas ou encobertas, pois isto pode resultar em
imprecisão na calibração e na navegação.

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.
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3.3 Configuração do procedimento
3.3.1 Identificação do paciente

Como inserir o nome do paciente

Se você não tiver selecionado um paciente existente ou não tiver criado um paciente no Content
Manager/Patient Browser, o sistema solicitará o nome e o ID do paciente.

①

Figura 7 

Etapas

1. Insira o nome do paciente, usando o teclado da tela sensível ao 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 prosseguir.

OBSERVAÇÃO: a menos que sejam anonimizadas (consulte a página 142), todas as capturas
de tela salvas durante o procedimento são rotuladas com o nome e o ID definidos.
 

Configuração do procedimento
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3.3.2 Seleção de Arco 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 suporte da Brainlab.
OBSERVAÇÃO: se apenas um Arco em C estiver configurado, esta janela de diálogo não será
exibida.
 

Como selecionar o Arco em C

Figura 8 

Etapa

Pressione o ícone do Arco em C desejado.
O Arco em C é selecionado e a tela Procedure Selection é exibida.

Como alterar a seleção do Arco em C

Para alterar sua seleção de Arco em C posteriormente, acesse-a por meio do menu Fluoro.
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3.4 Seleção de procedimento
3.4.1 Menus de seleção de procedimento

Layout da tela de seleção de procedimento

① ②

Figura 9 

Nº Componente

① Menu Esqueleto

② Menu Basic Procedures

Como selecionar um procedimento usando o menu Basic Procedures

Etapas

1. Pressione o botão do procedimento desejado.

2.
• Se tiver selecionado a navegação de parafuso, configure as etapas do procedimento.
• Se tiver selecionado a navegação fluoroscópica simples ou sem imagens, a janela de

diálogo Patient Preparation será exibida.

Seleção de procedimento

38 Manual do Usuário do Software Rev. 1.1 Spine & Trauma 2D Ver. 3.3



Como selecionar um procedimento usando o menu Esqueleto

①

②

③

Figura 10 

Etapas

1. Selecione uma região anatômica ①.

2. Selecione uma sub-região ②.

3. Selecione o procedimento desejado ③.

4. Configure as etapas do procedimento.
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3.4.2 Procedimentos disponíveis

Recursos do procedimento

Procedimento Recursos

Fracture Reduction

• Selecionar usando o menu Esqueleto
• Redução de fratura de dois fragmentos de fêmur, úmero ou tíbia
• Navegação de ferramenta para ponto de entrada e intertravamen-

to
• Comparação de lado não tratado em relação a comprimento e ro-

tação de fêmur

Screw Navigation
• Selecionar usando o menu Esqueleto ou Basic Procedures
• Planejamento e navegação de múltiplos parafusos
• Recursos opcionais Drill Limitation Sphere e Drill Angle Cone

Simple Fluoro
• Selecionar usando o menu Basic Procedures
• Navegação de instrumentos em imagens fluoroscópicas

Image Free Navigation

• Selecionar usando o menu Esqueleto ou Basic Procedures
• Perfuração de trajetórias identificadas pela extremidade do pontei-

ro
• Nenhuma imagem fluoroscópica ou referência acoplada é neces-

sária

Procedimentos da parte superior do corpo

Osso Sub-região Procedimento

Ombro Scapula Screws

Coluna Pedicle Screws

Úmero

Proximal Screws

Haste
Shaft Screws

Fracture Reduction

Distal
Screws

Image Free

Antebraço

Proximal
Screws

Image Free

Distal
Screws

Image Free

Procedimentos da parte inferior do corpo

Osso Sub-região Procedimento

Pélvis

Juntas SI SI Screws

Pélvis Ventral Pubic Screws

Acetábulo e ílio
Column Screws

Pelvic Screws

Fêmur Proximal
Parallel Screws

Fracture Reduction

Seleção de procedimento
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Osso Sub-região Procedimento

Haste
Shaft Screws

Fracture Reduction

Distal

Screws

Fracture Reduction

Image Free

Tíbia

Proximal

Screws

Fracture Reduction

Image Free

Haste
Screws

Fracture Reduction

Distal
Screws

Fracture Reduction

Tornozelo Screws
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3.4.3 Configuração de procedimento

Informações gerais

Etapas de navegação e configurações opcionais podem ser marcadas ou desmarcadas durante a
configuração do procedimento.
Etapas que são necessárias para seu procedimento não podem ser desmarcadas. As opções
que estão desativadas não podem ser executadas com o procedimento selecionado ou não estão
disponíveis para sua licença de software.

Layout da tela de configuração do procedimento (exemplo)

③

②

①

Figura 11 

Nº Componente Explicação

① Contorno azul, não verificado Disponível mas não selecionado

② Contorno amarelo, verificado Selecionado ou necessário

③ Cinza Desativado ou não pode ser alterado

Seleção de procedimento
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3.4.4 Opções de configuração

Opções para seleção

Dependendo da região selecionada e do fluxo de trabalho, você poderá selecionar uma das
seguintes opções de configuração.
Se uma das opções mostradas a seguir não aparecer na janela de diálogo, isto significa que ela
não é relevante para o procedimento selecionado. Em alguns casos, a seleção de uma opção
ativará ou desativará as opções relacionadas.

Opção Descrição

Fracture Reduction
• Adquira imagens fluoroscópicas da zona da fratura.
• Navegue na redução de fratura.

Rotation/Length
• Planeje referências anatômicas.
• Exiba o comprimento e o ângulo de rotação atual do membro du-

rante a navegação.

Entry Point Navegue até o ponto de entrada de uma agulha intramedular.

Non-treated Side
• Adquirir imagens fluoroscópicas do lado não tratado.
• Comparar o comprimento e o ângulo de rotação do membro com o

lado tratado.

Retrograde Realizar cirurgia a partir de uma abordagem retrógrada.

Drill Limitation Sphere
• Alerta quando um parafuso sai de, ou entra em, uma área definida

durante o planejamento e a navegação.
• Apenas procedimentos com parafusos.
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3.5 Preparação do paciente
3.5.1 Visão geral

Fixação da estrela de referência

Após a conclusão da seleção e configuração do procedimento, o software solicita que a(s)
estrela(s) de referência sejam fixadas no osso correspondente.
Se uma estrela de referência for requerida apenas para imagens opcionais, ela será exibida
desativada.
Para obter informações detalhadas sobre a manipulação e a fixação de estrelas de referência,
consulte o Manual do Usuário de Instrumental.
OBSERVAÇÃO: procedimentos sem imagens não exigem o uso de uma estrela de referência.
 

Layout da tela (exemplos)

Figura 12 

Preparação do paciente
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3.5.2 Estrelas de referência

Informações gerais

As estrelas de referência são necessárias para permitir que o sistema rastreie o local e a
movimentação do osso ao longo do procedimento, e navegue instrumentos sobre as imagens
fluoroscópicas.
As estrelas de referência suportadas pelo aplicativo Spine & Trauma 2D são listadas na página
12.
Se estiver usando geometrias de estrelas de referência T e Y, posicione-as lado a lado, em vez
de posicionar uma em frente à outra, para que a câmera possa fazer a distinção.

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

Fixação para redução de fratura

• Fixe a Faixa de Cabeça de Referência no lado não tratado (opcional, apenas para fêmur)
• Fixe a estrela de referência T no segmento ósseo distal
• Fixe a estrela de referência Y no segmento ósseo proximal

OBSERVAÇÃO: posicione a estrela de referência de tal forma que não impeça a inserção do
implante.
 

Acoplamento para fixação do parafuso

Fixe a estrela de referência Y no osso a ser tratado.
Se estiver realizando um procedimento com Parafuso SI, fixe a estrela no lado da pélvis que está
fusionada 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 fixadas no osso do
paciente. Qualquer movimento das estrelas afeta de forma inadequada o sistema de
coordenadas de medição e pode causar a exibição incorreta do instrumento. Isto coloca o
paciente em risco. Portanto, não danifique o osso do paciente ao fixar as estrelas.

Para garantir a precisão da navegação e uma fixação segura, se o fixador ósseo de 1 pino,
tamanho P não puder ser firmemente fixado ao osso através da incisão principal, faça uma
segunda incisão em uma área onde exista menos tecido cobrindo o osso.
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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.

Antes de iniciar o registro, efetue um teste de intervalo de movimento para verificar que o
fixador ósseo fixado não irá encontrar colisão com tecido pesado durante o procedimento
posterior. Se a colisão com tecido for provável, aumente a incisão para reduzir a possível
tensão do tecido no fixador ósseo. Caso contrário, pode ocorrer arqueamento ou fixação
inadequada, causando imprecisões de navegação.

Preparação do paciente
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4 CALIBRAÇÃO
4.1 Calibração de instrumentos
4.1.1 Visão geral

Antes de iniciar

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

Calibração exigida

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

É recomendável calibrar ou validar os instrumentos imediatamente antes do uso, antes de
realizar a incisão. 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 de instrumentos pré-calibrados está aberta.
 

Boas práticas para calibração e navegação

Assegure que as esferas marcadoras da ICM4 e da estrela do instrumento estejam
permanentemente voltadas para a câmera durante a calibração e a verificação. A rotação de um
instrumento, de um ponteiro ou da ICM4 em relação ao ângulo da câmera pode afetar a precisão
do instrumento exibido.
As geometrias não podem ser parcialmente bloqueadas ou encobertas, pois isto pode resultar em
imprecisão na calibração e na navegação.

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 fique alinhado com o
eixo instrumental.

Verifique a precisão da calibração do instrumento durante a cirurgia, tocando o
instrumento em referências anatômicas conhecidas e confirmando se essas referências
são corretamente exibidas na tela.
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Tipos de instrumentos

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

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 um adaptador de
instrumental, podem ser calibrados e usados para navegação.
OBSERVAÇÃO: para obter mais informações sobre a calibração de instrumentos flexíveis,
consulte a página 56.
 

Manuseio adequado de adaptadores de instrumental

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

Não mude a posição da estrela de rastreamento no 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 de instrumentos
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4.1.2 Uso da ICM4

Informações gerais

A Matriz de Calibração de Instrumental, Rev. 4.0 (ICM4) é usada para:
• Calibrar e verificar instrumentos
• 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 13 

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 instrumental.

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.
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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 ponta 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 ponta de osteótomos e
instrumentos de ponta 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 pontas de instrumentos pontiagudos.

Calibração de instrumentos
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4.1.3 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

③ ④

Figura 14 

Nº Adaptador Requerida para:

① StarLink Instrumentos padrão: Ferramenta pontiaguda, pa-
rafuso, broca, osteótomo

② Adaptador para Sistema de Motor
Cirúrgico Instrumentos flexíveis: Fio K, broca

③
Unidade de ferramenta estrela IGS
“Pré-calibrada” com geometria de 4
ou 3 esferas marcadoras

Conjunto de instrumentos IGS para coluna

④
Unidade de ferramenta estrela IGS
“Calibração com ICM4” (tamanhos
M/G e G)

Conjunto de instrumentos IGS para coluna
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4.1.4 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

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

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 diâme-
tro do eixo e para a ponta.

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

4.

Se a calibração do eixo e da ponta 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 recomendará que a
calibração inicial seja repetida. Se decidir aceitar uma precisão baixa, prossiga com cau-
tela.
• Se a precisão da calibração da ponta for baixa, você deverá executar uma calibração

adicional da ponta.
• 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 novamente os resulta-
dos da calibração.
 

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 52.

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

Calibração de instrumentos
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4.1.5 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 15 

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 49).
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 60).
 

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 58).

Como usar um receptáculo

Figura 16 
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Etapas

1.
Insira a ponta do instrumento no receptáculo de menor diâmetro possível.
OBSERVAÇÃO: a ponta deve tocar o fundo do receptáculo e deve se encaixar firmemen-
te. 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, o aviso Instrument Calibration é exibido.
Siga as etapas para baixa precisão de calibração (consulte a página 57).

Se a calibração estiver precisa, realize a verificação.

Pressione Manual para alternar para a calibração manual usando os receptáculos (consulte a
página 55).
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.

Calibração de instrumentos
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4.1.6 Calibração manual

Informações gerais

Use a calibração manual para instrumentos que não podem ser calibrados usando calibração
automática, tais como instrumentos flexíveis ou não rígidos.

Como executar a calibração manual

Figura 17 

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 ponta 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 abandonar ou reiniciar o procedimento de calibração, pressione Cancel.
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4.1.7 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
qualquer dos 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 seja correspondente à
guia de perfuração real que está sendo usada.

Sempre verifique a precisão da calibração antes de iniciar a navegação.

Calibração de instrumentos

56 Manual do Usuário do Software Rev. 1.1 Spine & Trauma 2D Ver. 3.3



4.1.8 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 acoplada ao 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 18 

Opções de baixa precisão

Opções

Se estiver usando um osteótomo ou um tubo, ou se desejar aprimorar 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 ponta afiada e desejar prosseguir 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 tubo.
Se o aviso aparecer, você deve repetir a calibração; caso contrário, não será possível fazer
nenhuma calibração adicional da ponta da ferramenta.

Se um aviso de baixa precisão de calibração aparecer após a calibração, revise
cuidadosamente o resultado da calibração na janela de diálogo Verify Calibration.
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4.1.9 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 (instrumentos pontiagudos ou tubos) ou a

largura (osteótomos)
• Aprimorar a precisão da calibração, usando a calibração de ponta

Procedimento de verificação

Instrumento Procedimento

Instrumento pontia-
gudo

Coloque a ponta do instrumento no plano de referência 2 ou 4 e em um
dos pontos de pivotamentoParafuso

Broca/instrumento
flexível

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

aproximadamente 45° em relação ao plano.

Janela de diálogo Verify Calibration

①
②

③

Figura 19 

Nº Componente

① Botão Tip Selection

② Botão Re-calibrate Tip

③ Diâmetro calibrado e desvios de ângulo e distância

Calibração de instrumentos
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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 ponta 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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4.1.10 Calibração adicional de ponta

Informações gerais

A calibração da ponta 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 ponta do instrumento não tocou o plano de referência

4.
OBSERVAÇÃO: a calibração da extremidade é obrigatória para osteótomos e tubos.
 

Lista de verificação da calibração

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

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 ponta não
será calibrada. Será necessário executar a calibração da ponta.

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 ponta.

Como calibrar pontas de instrumentos pontiagudos e parafusos

Figura 20 

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

4. Verifique a calibração.

5. Pressione Next para prosseguir.
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Como calibrar instrumentos de ponta chata

Figura 21 

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 ponta 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 ponta do instrumento no plano em que
ela foi calibrada.

5. Pressione Next para prosseguir.

Como calibrar pontas de osteótomos

Figura 22 
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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 ela foi calibrada.
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
4.2.1 Visão geral

Informações gerais

O aplicativo Spine & Trauma 2D 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. Um instrumento equipado com uma
geometria de 3 esferas marcadoras pode ser navegado ao mesmo tempo como um instrumento
com uma geometria de 4 esferas marcadoras, desde que ambos os instrumentos tenham sido
validados.

Para obter informações sobre o uso, a limpeza, a desinfecção e a esterilização de
instrumentos pré-calibrados de outros fabricantes, consulte os manuais de 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 serem feitas quaisquer alterações de hardware
(p.ex., ponta de instrumento modificada).
Se a verificação do instrumento indicar perda de precisão, revalide o instrumento.
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4.2.2 Acessando instrumentos pré-calibrados

Como selecionar um instrumento pré-calibrado

Figura 23 

Etapas

1.
Pressione o botão de instrumento pré-calibrado 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 automaticamente.
 

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, valide a pré-calibração (consulte a página 66).

5. Verifique a validação (consulte a página 68).

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
posteriormente para outro instrumento, o novo instrumento deverá ser calibrado.
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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Aba Used Instruments

①

Figura 24 
Após a verificação da calibração, o instrumento aparecerá na aba Used Instruments e poderá
ser selecionado para uso a qualquer momento durante a operação, sem a necessidade de
validação adicional.
Se você já usou algum instrumento, esta aba estará disponível por meio do botão de instrumento
pré-calibrado na barra de menus.
Para selecionar um instrumento, acesse a aba Used Instruments e selecione o instrumento na
lista. Pressione Next.
Após a seleção do instrumento, o software prossegue para a verificação do instrumento.
OBSERVAÇÃO: as validações de instrumentos usados são armazenadas nesta lista para
sessões posteriores. para excluir o conteúdo dessa lista, pressione Clear All ①.
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4.2.3 Validação de instrumento pré-calibrado

Quando validar instrumentos

Execute a validação assim que for exibida a notificação durante a seleção de instrumento pré-
-calibrado.
Você pode validar/verificar instrumentos a qualquer momento durante a cirurgia. Todavia,
recomenda-se executar essas etapas durante a seleção do instrumento, para economizar tempo
durante o procedimento.
OBSERVAÇÃO: durante a validação de instrumento pré-calibrado, a calibração de outros
instrumentos não é possível.
 

Informações de validação

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

Como validar um instrumento pré-calibrado

Figura 25 

Etapas

1. Quando a janela de diálogo Instrument Validation for exibida, siga as instruções mos-
tradas na tela.

2.
• Se a janela de diálogo indicar que a validação foi bem-sucedida, verifique o instrumen-

to e pressione Next.
• Para sair da validação, pressione Cancel.

Instrumentos pré-calibrados
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Janela de diálogo Validation Failed

Se a validação não for bem-sucedida (por exemplo, se o instrumento estiver arqueado ou
danificado), o sistema abrirá uma janela de diálogo de aviso.

Figura 26 

Etapa

Conclua as verificações identificadas no software e pressione Back para repetir a validação.
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4.2.4 Verificação do instrumento pré-calibrado

Informações gerais

Para evitar o uso de instrumentos danificados, que não podem ser navegados com precisão,
você deve verificar a validação de instrumentos pré-calibrados antes de usá-los.
A verificação é automaticamente ativada:
• Após a seleção de um instrumento pré-calibrado para uso (se não for necessário fazer a

validação), ou
• Após a validação de um instrumento

Como verificar

Figura 27 

Etapas

1. Segure o instrumento na ICM4 e verifique a posição mostrada na janela de diálogo.

2. Se a validação do instrumento estiver precisa, pressione Next.

Outras opções

Opções

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

Para repetir a validação, pressione Validate.

• Para sair da verificação, 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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5 ADQUIRINDO E
REGISTRANDO IMAGENS

5.1 Instrumental requerido
5.1.1 Visão geral

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 Fluoro 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 com suporte

Tipo de imagem Explicação

Imagens 2D de paci-
ente

Adquiridas para navegação usando um Arco em C.
OBSERVAÇÃO: entre em contato com o suporte da Brainlab 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 estiverem cobertos durante a aquisição de
imagens fluoroscópicas (consulte a página 86).

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 Fluoro 2D com Placa de Correção montada no Arco

em C ②
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① ②①

Figura 28 

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 Fluoro 3D/2D deve ser coberto com a capa estéril especificada no Manual
do Usuário de Instrumental.

• O Dispositivo de Registro Portátil para Fluoro 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 suporte da Brainlab.
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5.1.2 Uso do ponteiro

Informações gerais

O aplicativo Spine & Trauma 2D é compatível com o Ponteiro Estendido com Extremidade
Afiada para verificação das imagens fluoroscópicas adquiridas.

Uso correto do ponteiro

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.

Use apenas o Ponteiro Estendido com Extremidade Afiada para todas as etapas de registro
e navegação do Spine & Trauma 2D.
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5.1.3 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 por Fluorosco-
pia (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 Fluoro 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 29 
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 86).
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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 devem 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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5.1.4 Manuseando o Dispositivo de Registro Portátil para Fluoro 2D

Informações gerais

O Dispositivo de Registro Portátil para Fluoro 2D é um instrumento de registro móvel, usado
para aquisição de imagens 2D registráveis. O Dispositivo de Registro Portátil para Fluoro 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
Fluoro 2D, consulte o Manual do Usuário de Instrumental.

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

Esterilização

Durante a aquisição de imagens do lado não tratado, o Dispositivo de Registro Portátil para
Fluoro 2D pode ser usado em um ambiente não estéril.
O Dispositivo de Registro Portátil para Fluoro 2D deve ser esterilizado antes da aquisição de
imagens do lado afetado.

Dispositivo de Registro Portátil para Fluoro 2D e Acessórios

①

③

②

⑥

⑦

⑧

⑨

④ ⑤

Figura 30 

Nº Componente

① Tiras elásticas (S, L)

② Receptáculo plástico

③ Cabeçote do Dispositivo de Registro Portátil para Fluoro 2D

④ Para

⑤ Esferas marcadoras reflexivas descartáveis

⑥ Cabo
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Nº Componente

⑦ Grampos plásticos

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

⑨ Adesivo

Uso adequado

①

Figura 31 
O cabeçote do Dispositivo de Registro Portátil para Fluoro 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 Fluoro 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
Fluoro 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 Fluoro 2D contra o intensificador de
imagem.
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5.2 Imagens requeridas e opcionais
5.2.1 Imagens de redução de fraturas

Informações gerais

Cada uma das imagens exigidas é usada para uma determinada tarefa de cálculo ou navegação
que é necessária para o sucesso da navegação.
Dependendo da configuração do seu procedimento, imagens adicionais opcionais podem ser
obtidas para maior assistência durante o planejamento e a navegação.
OBSERVAÇÃO: em condições ideais, o deslocamento entre as imagens adquiridas deve ser de
90°.
 

Para obter informações sobre imagens do lado não tratado, consulte a página 93.

Imagens de redução de fraturas femorais

Esta tabela mostra as imagens exigidas, dependendo dos recursos que foram selecionados
durante a configuração do procedimento:

Imagem Requerida para:

Femoral Head AP • Cálculo de rotação/comprimento,
e/ou

• Abordagem anterógradaFemoral Head Lateral

Femoral Condyles AP

• Cálculo de rotação/comprimento,
e/ou

• Abordagem retrógrada

Femoral Condyles (True) Lateral
OBSERVAÇÃO: assegure que sua projeção de ima-
gem seja lateral real; caso contrário, o cálculo de rota-
ção/comprimento será impreciso.
 

Fracture AP
Navegação de segmento de fratura

Fracture Lateral

Imagens de redução de fraturas tibiais

Imagem Requerida para:

Tibia Plateau AP
Abordagem anterógrada

Tibia Plateau Lateral

Tibia Malleoli AP
Abordagem retrógrada

Tibia Malleoli Lateral

Fracture AP
Navegação de segmento de fratura

Fracture Lateral

Imagens de redução de fraturas do úmero

Imagem Requerida para:

Humerus Head AP
Abordagem anterógrada

Humerus Head Lateral

Elbow AP Abordagem retrógrada

Imagens requeridas e opcionais
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Imagem Requerida para:

Elbow Lateral

Fracture AP
Navegação de segmento de fratura

Fracture Lateral

Imagens para intertravamento

Para o sucesso da navegação de intertravamento é necessário que a imagem Interlock 1 “olhe”
diretamente para os orifícios do implante

Imagem Obrigatória ou Opcional

Interlock 1 Obrigatória

Interlock 2
Opcional

Oblique
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5.2.2 Imagens de procedimentos com parafuso

Informações gerais

As imagens obrigatórias para procedimentos com parafuso podem ser diferentes para cada
procedimento individual. Todavia, em todos os casos, a região respectiva do corpo deve estar
contida dentro das imagens de dois ou mais planos de imagem diferentes.

Imagens para procedimentos de ombro

Imagem Obrigatória ou Opcional

AP
Obrigatória

Axillary

Oblique Opcional

Imagens para procedimentos de tornozelo

Imagem Obrigatória ou Opcional

AP
Obrigatória

Lateral

Oblique Opcional

Imagens para procedimentos de coluna

Imagem Obrigatória ou Opcional

Pedicle Axial
Obrigatória

Lateral

Oblique Opcional

Imagens para procedimentos de parafuso para antebraço

Imagem Obrigatória ou Opcional

AP
Obrigatória

Lateral

Oblique Opcional

Imagens para procedimentos de pélvis

Imagem Procedimento Obrigatória ou Opcional

Inlet
SI Screw Obrigatória

Outlet

Lateral
SI Screw Obrigatória

Pubic Screws Opcional

AP
SI Screw

Opcional
Pubic Screws

Imagens requeridas e opcionais
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Imagem Procedimento Obrigatória ou Opcional

Ala
Column Screws

Obrigatória
Pubic Screws

Obturator process
Column Screws

Obrigatória
Pubic Screws

Oblique
Column Screws Opcional

Pelvic Screws Obrigatória

Imagens de parafusos para fêmur

Imagem Procedimento Obrigatória ou Opcional

Femoral Head AP
Parallel Screws

Obrigatória
DHS-like Plates

Femoral Head Lateral
Parallel Screws

Obrigatória
DHS-like Plates

Femoral Shaft AP
Femur Shaft Screws Obrigatória

Femoral Shaft Lateral

Femoral Condyles AP
Distal Femur Screws Obrigatória

Femoral Condyles Lateral

Oblique Qualquer Opcional

Imagens de parafusos para tíbia

Imagem Procedimento Obrigatória ou Opcional

Tibia Plateau AP
Proximal Tibia Screws Obrigatória

Tibia Plateau Lateral

Tibia Shaft AP
Tibia Shaft Screws Obrigatória

Tibia Shaft Lateral

Tibia Malleoli AP
Distal Tibia Screws Obrigatória

Tibia Malleoli Lateral

Oblique Qualquer Opcional

Imagens de parafusos para úmero

Imagem Procedimento Obrigatória ou Opcional

Humerus Head AP
Proximal Humerus Screws Obrigatória

Humerus Head Axillary

Humerus Shaft AP
Humerus Shaft Screws Obrigatória

Humerus Shaft Lateral

Elbow AP
Distal Humerus Screws Obrigatória

Elbow Lateral

Oblique Qualquer Opcional
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5.3 Aquisição de imagens bem-sucedida
5.3.1 Assegurando a visibilidade

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 acopladas aos 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 28.

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 poderá ser realizado.

Artefatos causados por reflexos, especialmente durante a aquisição e o registro de
imagens, podem causar imprecisão. Certifique-se de que fontes de luz ou itens altamente
reflexivos não afetem o campo de visão da câmera.

Aquisição de imagens bem-sucedida
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5.3.2 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 32 
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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5.4 Realizando a aquisição de imagens
5.4.1 Visão geral

Informações gerais

O número e o tipo das imagens fluoroscópicas necessárias varia em função do procedimento e
das etapas selecionadas durante a configuração do procedimento.
Imagens opcionais adicionais podem ser adquiridas e usadas durante o planejamento e a
navegação. Essas imagens são identificadas pela palavra “opcional” na visualização de imagem.
Você pode adquirir diversas imagens relevantes para uma visualização. Selecione a imagem
ativa desejada, usando a biblioteca de imagens (consulte a página 94).

Layout da tela de aquisição de imagens (exemplo)

②

①

③

Figura 33 

Nº Componente

① Abas

② Visualizações

③ Indicadores de visibilidade
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Indicadores de visibilidade

① ②

Figura 34 
Os indicadores de visibilidade ① na tela de aquisição de imagens identificam se a(s) estrela(s) de
referência e o Kit de Registro por Fluoroscopia/Dispositivo de Registro Portátil para Fluoro
2D necessários estão visíveis para a câmera.
• Verde com marca de visto: visível para a câmera
• Vermelho: não visível para a câmera

Todos os indicadores de visibilidade devem estar verdes durante 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 um componente de hardware exigido 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 exigido visível para a
câmera.

Ordem de aquisição

Você pode determinar a ordem de aquisição das imagens, evitando, dessa forma, movimentos
desnecessários do Arco em C.
Porém, se você estiver realizando um procedimento de redução de fratura femoral em
comparação com o lado não tratado, as imagens do lado não tratado deverão ser adquiridas
primeiro, pois elas são adquiridas em ambiente não estéril.
Para obter informações sobre a aquisição e o carregamento de imagens do lado não tratado,
consulte a página 93.

Como adquirir imagens do paciente

① ②

Figura 35 
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Etapas

1.

Assegure que as estrelas de referência e o Kit de Registro por Fluoroscopia/Dispositi-
vo de Registro Portátil para Fluoro 2D estejam visíveis para as lentes da câmera (ou
seja, os pontos de visibilidade aparecem em verde) e que 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 da imagem for bem-sucedida, verifique a imagem.
• 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 91).
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,
ou se o modo de manipulação estiver ativado (consulte a página 91), as imagens não
poderão ser transferidas para o aplicativo.

Aviso de vibração para o Dispositivo de Registro Portátil para Fluoro 2D

Figura 36 
O Dispositivo de Registro Portátil para Fluoro 2D deve ser mantido imóvel durante a aquisição
de imagens. Se o Dispositivo de Registro Portátil para Fluoro 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 Fluoro 2D estável.

Aviso de falha no registro para o Dispositivo de Registro Portátil para Fluoro 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, repita a aquisição da imagem.
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• Não foi possível detectar marcadores de registro do Dispositivo de Registro Portátil para
Fluoro 2D na imagem ou a imagem não pôde ser registrada para navegação:
- Posicione o Dispositivo de Registro Portátil para Fluoro 2D diretamente sob o

intensificador de imagem.
- Altere levemente a posição/orientação do Dispositivo de Registro Portátil para Fluoro 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 Invalid na vi-
sualização para mover a imagem para o arquivo de imagens inválidas (consulte a pá-
gina 95).
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5.4.2 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 Fluoro 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, é possível que alguns objetos menores que foram obscurecidos, tais como
fios de Kirschner ou pontas de parafusos, pareçam distorcidos.

Como adquirir imagens de calibração

①

②

Figura 37 

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 por
meio do menu Fluoro.
 

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 confirmar.
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Etapas

4. Repita as etapas de 1 a 3 para todas as posições desejadas do Arco em C.

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, que permite a aquisição de 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.
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5.4.3 Verificação de imagens fluoroscópicas

Informações gerais

Figura 38 
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.
Quando o modo Image Verification está ativo, não é possível adquirir imagens adicionais.

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

Como verificar imagens

①

②

③
Figura 39 
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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.

2. Se necessário, use os botões do modo de manipulação ② para ajustar a qualidade e a
posição da imagem na visualização.

3. Segure 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.
• Para definir uma imagem como inválida, use o botão Invalid ③.
• 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 recomendada a
verificação da precisão da imagem após a aquisição de cada imagem, antes que o Arco em C
seja movido.
 

Se você estiver usando imagens que fazem referência a dois segmentos (imagens de
fraturas), apenas o segmento proximal poderá ser verificado (geometria Y). Para verificar o
segmento distal (geometria T), você deve abrir a biblioteca de imagens e alterar a
designação da estrela de referência.

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 Fluoro 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.
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Figura 40 

Opções

Se a precisão de todas as imagens estiver adequada, pressione Next.

Se uma ou mais imagens não tiverem sido verificadas, pressione Verify para iniciar a verifica-
ção.

Se desejar readquirir uma ou mais imagens, pressione Back.
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5.4.4 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.

Pan/Zoom

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

①

②

Figura 41 

Nº Componente

① Barras deslizantes de movimento

② Botões de zoom

Inverter/girar

Flip: pressione o botão 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.
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③

①

②

Figura 42 

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 diminuir
o contraste.

②

①

③
Figura 43 

Nº Componente

① Barra deslizante de brilho

② Barra deslizante de contraste

③ Reset: Restaura os valores iniciais
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5.5 Imagens do lado não tratado
5.5.1 Adquirindo e salvando as imagens

Informações gerais

A aquisição e o planejamento de imagens do lado não tratado é uma etapa opcional no
procedimento de redução de fratura femoral, para comparar a rotação e o comprimento com o
lado afetado. Para cada imagem adquirida no lado afetado, você também deve obter uma
imagem correspondente no lado não tratado (exceto para o local da fratura).
A aquisição de imagens do lado não tratado requer a fixação de uma estrela de referência para
faixa de cabeça no lado não tratado do fêmur. Dados do lado não tratado podem ser adquiridos
em um ambiente não estéril. Portanto, imagens do lado não tratado devem ser obtidas antes do
início da cirurgia.

Não mova a perna durante a aquisição de imagens do lado não tratado. Caso contrário, as
imagens podem ser imprecisas, gerando informações de planejamento incorretas para o
comprimento e a rotação do fêmur.

Como acoplar a estrela de referência para faixa de cabeça

Figura 44 

Etapas

1. Coloque a faixa de cabeça em torno da coxa distal do paciente, próxima ao joelho, onde
ela não obstrua a cirurgia.

2. Após fixar a faixa de cabeça com o prendedor de velcro, acople a estrela de referência à
faixa de cabeça.

OBSERVAÇÃO: para obter informações detalhadas, consulte o Manual do Usuário de
Instrumental.
 

Como adquirir e salvar imagens do lado não tratado

Etapas

1. Adquira imagens do lado não tratado.

2. Planeje o procedimento usando as imagens do lado não tratado, até receber uma notifi-
cação de que o lado não tratado está concluído (consulte acima).
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5.6 Biblioteca de imagens

Informações gerais

Dependendo das imagens fluoroscópicas adquiridas, as imagens podem ser trocadas ou
reatribuídas a visualizações de tela de navegação individuais conforme necessário.

Como acessar a biblioteca de imagens

Etapa

Pressione o ícone de olho na visualização da imagem que deseja trocar.
A biblioteca de imagens é aberta.

Abas da biblioteca de imagens

① ②

Figura 45 

Nº Aba Explicação

① Fluoro

Contém imagens fluoroscópicas válidas que podem ser atribuídas à visualiza-
ção.
OBSERVAÇÃO: apenas imagens da região selecionada são visíveis. para vi-
sualizar imagens de outra região, pressione Close para retornar à tela Image
Acquisition e abra a biblioteca de imagens para a região correspondente.
 

② Invalid
Contém imagens que foram definidas como inválidas.
OBSERVAÇÃO: as imagens inválidas devem ser verificadas para que possam
ser atribuídas a uma visualização.
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Como mover uma imagem para o arquivo inválido

Etapa

Pressione o botão Invalid na tela Image Acquisition.
A imagem é movida para o arquivo de imagens inválidas. Se você decidir usar a ima-
gem posteriormente, ela deverá ser verificada antes de ser usada para planejamento
e navegação.

Como atribuir uma imagem

Etapas

1. Selecione a imagem que deseja exibir, pressionando o ícone correspondente.

2. Pressione Set para atribuir a imagem à sua visualização de imagem selecionada.

Outras opções

Opções

Para marcar uma imagem na aba Fluoro como inválida, pressione Invalid.

Para abrir a imagem selecionada na janela de diálogo Image Verification, pressione Verify.
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5.7 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 de restauração de sessão será exibida.

Figura 46 

Etapas

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

2.

• Pressione Yes para restaurar os dados mais recentes do paciente. A janela de diálogo
Patient Preparation é exibida (consulte a página 44).

• Para abrir um novo procedimento e adquirir novas imagens, pressione No e reinicie o
software.

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.
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Figura 47 

Opções

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

Se as referências tiverem sido movidas, ou se você não estiver seguro sobre a precisão do re-
gistro, selecione No (discard data) e pressione Next.
A aquisição de imagens é iniciada.
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6 PLANEJAMENTO E
NAVEGAÇÃO

6.1 Procedimentos de redução de fraturas
6.1.1 Visão geral

Informações gerais

O procedimento de redução de fraturas é o fluxo de trabalho mais abrangente do aplicativo Spine
& Trauma 2D. Nesta seção, todas as etapas são descritas detalhadamente.
Se tiver adquirido e planejado imagens do lado não tratado, certifique-se de carregar os dados
corretos do paciente ao iniciar a cirurgia.

Etapas gerais do fluxo de trabalho

Etapas

1.
Não estéril

Adquira imagens do lado não tratado (fêmur).

2. Planeje o lado não tratado (fêmur).

3.

Estéril

Adquira imagens do lado fraturado.

4. Planeje o lado fraturado.

5. Navegue na redução de fratura.

6. Adquira imagens de intertravamento (opcional).

7. Navegue no intertravamento (opcional).

OBSERVAÇÃO: as etapas do fluxo de trabalho podem variar em função da configuração do
procedimento (consulte a página 42).
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6.1.2 Visão geral do planejamento

Informações gerais

Depois de ter adquirido e verificado as imagens relevantes, você deve planejar o procedimento.
Os segmentos ósseos devem ser planejados para todos os procedimentos de redução de fratura.
Para procedimentos de redução de fratura femoral, também é possível identificar a rotação/
ângulo.
A rotação é definida pelo eixo condilar posterior e o eixo do pescoço femoral (eixo proximal).
O comprimento é definido pelo maior ponto de trocanter e pelo ponto intercondilar.

Como identificar rotação/comprimento

Essas etapas são relevantes apenas para procedimentos de redução de fratura femoral.
As etapas a seguir são executadas de forma idêntica no lado não tratado e no lado fraturado. O
planejamento de imagens do lado não tratado é normalmente concluído antes da cirurgia.

Etapas Consulte

1. Defina o centro da cabeça femoral. Página 101

2. Defina a ponta do trocanter. Página 102

3. Defina o eixo condilar posterior e o ponto central entre os côndilos. Página 103

Certifique-se de que o registro da imagem e a definição do ponto anatômico sejam
precisos. Erros podem resultar em um cálculo incorreto de rotação/comprimento e podem
causar graves lesões ao paciente.

Como planejar fragmentos ósseos

As etapas a seguir são relevantes para todos os procedimentos de redução de fratura.

Etapas Consulte

1. Defina os eixos do fragmento ósseo. Página 104

2. Defina os contornos do fragmento ósseo. Página 106

Procedimentos de redução de fraturas
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6.1.3 Centro da cabeça femoral

Como definir o centro da cabeça femoral

O centro da cabeça femoral é o ponto de início para o eixo do pescoço femoral. O eixo projetado
do pescoço femoral é o primeiro eixo usado para definição do ângulo de rotação.
Esta etapa é idêntica para o lado não tratado e o lado fraturado.

① ③

②

Figura 48 

Etapas

1.

Em uma visualização, pressione o centro da cabeça femoral e use as setas ② para posi-
cionar a esfera, de tal forma que ela cubra toda a cabeça femoral, mas não faça intersec-
ção com a pélvis.
OBSERVAÇÃO: use a caixa de seleção ① para ativar/desativar a esfera de planejamen-
to.
 

2. Use os controles Diameter ③ para ampliar ou reduzir o tamanho da esfera, conforme ne-
cessário.

3. Quando a esfera estiver posicionada em uma visualização, trave a posição
usando o botão de trava e ajuste a esfera na outra visualização.

4. Verifique se o ponto que indica o centro da esfera está posicionado diretamente sobre o
centro da cabeça femoral em ambas as visualizações.

5. Pressione Next para prosseguir.
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6.1.4 Ponta do trocanter

Como definir a ponta do trocanter

A ponta do trocanter maior define o ponto final do eixo de pescoço femoral.
Esta etapa é idêntica para o lado não tratado e o lado fraturado.

①

Figura 49 

Etapas

1. Em uma visualização, pressione a ponta do trocanter para posicionar o ponto. Se neces-
sário, use os botões de seta ① para ajustes finos.

2.
Depois de ter posicionado o ponto na ponta do trocanter em uma visualização,
trave a posição usando o botão de trava e ajuste a outra visualização conforme
necessário.

3. Pressione Next para prosseguir.
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6.1.5 Eixo condilar posterior e Ponto entre côndilos

Como definir o eixo condilar posterior femoral e o ponto entre côndilos

Esta etapa é idêntica para o lado não tratado e o lado fraturado.

①

Figura 50 

Etapas

1. Na visualização esquerda, coloque o ponto no pico mais posterior da superfície condilar.
Se necessário, use os botões de seta ① para ajustes finos.

2. Na visualização direita, centralize o ponto entre os côndilos, pressione a visualização ou
use os botões de seta para ajustar o ponto junto ao eixo condilar.

3. Pressione Next para prosseguir.
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6.1.6 Definição do eixo do fragmento

Informações gerais

A definição do eixo do fragmento é relevante para todos os procedimentos de redução de fratura.
Não se aplica ao lado não tratado.
OBSERVAÇÃO: as imagens AP e lateral usadas devem se sobrepor, mostrando a mesma região
óssea, para poder definir precisamente os segmentos ósseos e o eixo do osso. Além disso, deve
existir um ângulo de, no mínimo, 30° entre as imagens usadas para definição do eixo do
fragmento. Se as imagens não corresponderem a estes requisitos, é exibido um aviso e você não
poderá prosseguir, devendo voltar e adquirir novas imagens.
 

Janela de diálogo Fragment Axis Definition

Os eixos de fragmentos ósseos são a base para a precisão da segmentação e determinam a
orientação dos planos de navegação durante a redução da fratura.
Nesta etapa você define os eixos dos segmentos ósseos proximal e distal do osso fraturado.

③

①

②

Figura 51 

Nº Componente

① Linha amarela: Eixo de fragmento ósseo não selecionado

② Linha vermelha: Eixo de fragmento ósseo ativamente selecionado

③ Botões de setas para ajuste de eixo

Como definir os eixos do fragmento ósseo

Etapas

1. Em uma visualização, pressione cada um dos fragmentos ósseos para posicionar o cen-
tro do eixo.

2. Use as setas curvas ③ para ajustar a posição do eixo ao longo do centro do segmento
ósseo ativo, de forma que ele fique alinhado com o eixo anatômico do fragmento.

3. Pressione o outro eixo do fragmento para alterar o eixo ativo.

4.
Pressione Next para prosseguir.
A segmentação automática dos fragmentos ósseos é iniciada.

Procedimentos de redução de fraturas
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Se os eixos estiverem ajustados aos corticais, por exemplo, em vez de estarem junto ao
centro do segmento ósseo relevante, a segmentação automática dos fragmentos será
imprecisa e deverá ser ajustada manualmente.

PLANEJAMENTO E NAVEGAÇÃO

Manual do Usuário do Software Rev. 1.1 Spine & Trauma 2D Ver. 3.3 105



6.1.7 Contornando os fragmentos ósseos

Como contornar os fragmentos ósseos

Os fragmentos ósseos são automaticamente segmentados com base na definição do eixo.
Assegure que a segmentação automática esteja correta e use o ajuste manual quando
necessário, pois a segmentação define os eixos ósseos usados para navegação.

① ②

Figura 52 

Etapas

1.

Na janela de diálogo Outline Proximal Fragment, use o botão de seleção de
ponto ou pressione um dos pontos para selecioná-lo para ajuste.
OBSERVAÇÃO: o ponto selecionado ativamente é vermelho ①.
 

2.
Pressione na visualização para o qual deseja mover o ponto ativo.
Use os botões de seta ② para ajustes finos, assegurando que os contornos se alinhem
ao fragmento ósseo real com a maior precisão possível.

3. Pressione Next para abrir a janela de diálogo Outline Distal Fragment.

4. Repita as etapas 1 e 2 para o fragmento distal.

5. Pressione Next para prosseguir com a navegação.

Para verificar se o contorno foi posicionado sobre o segmento ósseo correto (proximal ou
distal), segure o ponteiro em referências anatômicas adequadas.

Assegure que os fragmentos proximal e distal estejam precisamente contornados; caso
contrário, podem ocorrer imprecisões de navegação.

Procedimentos de redução de fraturas
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6.1.8 Visão geral da navegação

Antes de iniciar

Antes de iniciar a navegação, certifique-se de que:
• As imagens registradas forneçam uma visualização adequada da zona da fratura.
• Todos os instrumentos necessários tenham sido calibrados.

Se a trajetória de um instrumento for imprecisa, a extensão virtual da extremidade do instrumento
também será imprecisa.

Etapas da navegação

A tabela a seguir descreve onde é possível localizar informações adicionais sobre etapas de
navegação específicas.

Etapas Consulte

1. Identifique e efetue a pré-perfuração do ponto de entrada. Página 109

2. Navegue o fio K. Página 130

3. Reduza a fratura. Página 110

4. Execute o intertravamento. Página 112

Layout da tela de navegação

Figura 53 
A tela Fracture Reduction contém quatro abas:
• Find Entry Point
• Fracture Reduction
• Distal and Fracture
• Proximal and Fracture
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A aba Find Entry Point, que é mostrada automaticamente quando a tela é exibida, permite a
navegação para o ponto de entrada. As outras abas fornecem assistência para a redução da
fratura. Durante a navegação, selecione a aba que fornece a melhor visualização para seu
procedimento específico e a etapa atual.
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6.1.9 Navegação do ponto de entrada

Informações gerais

O ponto de entrada deve ser estabelecido para que um implante possa ser inserido.
Os seguintes instrumentos podem ser usados para navegar até o ponto de entrada:
• Ponteiro
• Instrumento pré-calibrado
• Instrumento calibrado
• Ferramenta flexível (por exemplo, fio K) com guia de perfuração

Como determinar e pré-perfurar o ponto de entrada

Etapas

1. Mova o instrumento selecionado ao longo do paciente, usando a trajetória projetada para
determinar o local adequado da incisão.

2. Realize a incisão e a preparação do tecido mole.

3.

Insira a guia de perfuração e pré-perfure o ponto de entrada, de acordo com o procedi-
mento padrão.
Após a definição e a pré-perfuração do ponto de entrada, a ferramenta flexível relevante
(p.ex. fio de Kirschner) poderá ser navegada (consulte a página 129).

PLANEJAMENTO E NAVEGAÇÃO

Manual do Usuário do Software Rev. 1.1 Spine & Trauma 2D Ver. 3.3 109



6.1.10 Abas de redução de fratura

Layout da tela

⑤

③

④

①

②

Figura 54 

Nº Componente

①

Visualização AutoPilot:
• Cruz verde: Abordagem retrógrada
• Cruz azul: Abordagem anterógrada

OBSERVAÇÃO: a base do cilindro ficará vermelha enquanto o ângulo do alvo for menor
que 2° e a profundidade restante for menor que 2 mm.
 

②
Medidor de ângulo projetado: Descreve o ângulo entre ambos os fragmentos de eixos
projetados no plano da imagem da fratura correspondente (AP, lateral). O valor do ângulo
é aplicável somente àquela imagem.

③
Imagem de fratura
• Contorno azul: segmento ósseo proximal (estrela de referência Y)
• Contorno verde: segmento ósseo distal (estrela de referência T)

④

• Eixo azul: segmento ósseo proximal
• Eixo verde: segmento ósseo distal

OBSERVAÇÃO: os eixos de haste são a base da navegação AutoPilot.
 

⑤

• Valores atuais de comprimento e rotação da perna
• Se forem usados dados do lado não tratado, é exibida uma segunda coluna com esses

valores
OBSERVAÇÃO: verifique se os valores de comprimento e rotação da perna correspon-
dem à situação clínica real. Compare o lado fraturado com o lado não tratado, para verifi-
car a plausibilidade dos valores.
 

Como navegar uma redução de fratura femoral

A navegação pode ser realizada somente quando ambas as estrelas de referência Y e T estão
visíveis para a câmera.

Procedimentos de redução de fraturas
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Etapas

1. Usando o AutoPilot, medidores de ângulos projetados e visualizações, manipule os seg-
mentos ósseos, de forma que os eixos fiquem corretamente alinhados.

2.
Use os eixos de fragmentos ósseos ③, os contornos ② e os valores de comprimento e
rotação da perna ④ para verificar se os segmentos ósseos estão corretamente posicio-
nados.

3. Se estiver usando dados do lado não tratado, os valores de comprimento e rotação da
perna do lado fraturado devem estar o mais próximo possível do lado não tratado.

Layout de tela das abas Distal and Fracture e Proximal and Fracture

As abas Distal and Fracture e Proximal and Fracture possuem funções completas de
navegação.

① ②

③
Figura 55 

Nº Componente

①
• Contorno azul: segmento ósseo proximal (estrela de referência Y)
• Contorno verde: segmento ósseo distal (estrela de referência T)

②
• Eixo azul: segmento ósseo proximal
• Eixo verde: segmento ósseo distal

③
Medidores de ângulo projetado: descrevem o ângulo entre ambos os fragmentos de ei-
xos projetados no plano da imagem da fratura correspondente (AP, lateral). O valor do
ângulo é aplicável somente àquela imagem.

Como executar uma redução óssea básica

Etapas

1. Usando a exibição, manipule os segmentos ósseos, de forma que os eixos das hastes
fiquem corretamente alinhados.

2. Verifique se a posição real do osso está correta.
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6.1.11 Intertravamento

Informações gerais

As etapas de intertravamento consistem na aquisição de imagens após a inserção do implante e
na navegação da inserção de parafusos de intertravamento.
Os seguintes dispositivos podem ser usados para navegar o intertravamento:
• Instrumento pré-calibrado
• Instrumento calibrado
• Ferramenta flexível (por exemplo, fio K) com guia de perfuração

Fluxo de trabalho

Etapas

1. Selecione a estrela de referência (Y ou T).

2. Adquira imagens de intertravamento em que o implante esteja visível.

3. Navegue a inserção de parafusos de intertravamento.

Como selecionar a referência para intertravamento

Figura 56 

Etapas

1.
Pressione a referência ativa para navegação de intertravamento.
OBSERVAÇÃO: se alterar a referência ativa posteriormente, você deverá adquirir novas
imagens de intertravamento.
 

2. Pressione Next.
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Layout da tela de aquisição de intertravamento

①

②

Figura 57 
Para o sucesso da navegação de intertravamento é necessário que a imagem Interlock 1 “olhe”
diretamente para os orifícios do implante ①. Portanto, pode ser necessário repetir a aquisição de
imagem se nem todos os orifícios de intertravamento no implante estiverem paralelos. Use o
botão Back ② para retornar à tela de aquisição.

Layout da tela de navegação de intertravamento

①

②

Figura 58 
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Nº Componente

①
Representação de instrumento 2D
OBSERVAÇÃO: a representação de instrumento padrão é 2D, para permitir melhor vi-
sualização; todavia, é possível alternar para 3D (consulte a página 137).
 

② Controle de profundidade

Como navegar parafusos de intertravamento

Etapas

1. Alinhe o instrumento, de forma que a trajetória de perfuração esteja corretamente alinha-
da.

2. Usando as visualizações de controle de profundidade e navegação como orientação, in-
sira os parafusos de intertravamento de acordo com o procedimento padrão.

Controle de profundidade

①

Figura 59 
O comprimento máximo da função de controle de profundidade é de 160 mm. A profundidade de
perfuração restante ① e um aviso correspondente são baseados na profundidade total de 160
mm.
O sistema emite um aviso audível quando a profundidade restante atinge 2 mm, um aviso em 1
mm e avisos contínuos em 0 mm ou se a profundidade for excedida.
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6.2 Procedimentos com parafusos
6.2.1 Visão geral

Informações gerais

É possível planejar e navegar múltiplos parafusos em um procedimento.

Etapas do fluxo de trabalho

Etapas

1. Adquira imagens.

2. Defina Drill Limitation Sphere (opcional).

3. Planeje o(s) parafuso(s).

4. Navegue a inserção do parafuso.

OBSERVAÇÃO: as etapas do fluxo de trabalho podem variar em função da configuração do
procedimento (consulte a página 42).
 

Recursos opcionais

Se tiver selecionado o recurso Drill Limitation Sphere na configuração do procedimento, você
deverá definir a Drill Limitation Sphere antes de iniciar o planejamento de parafusos (consulte a
página 132).
A qualquer momento do planejamento e da navegação você pode definir um cone de ângulo de
perfuração, que aparece na extremidade do instrumento (consulte a página 135).
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6.2.2 Planejamento de parafusos

Informações gerais

Você pode usar a tela sensível ao toque ou um instrumento para planejamento de parafusos.
Esses dois métodos são descritos em detalhes nas próximas seções.
Diversos parafusos podem ser planejados simultaneamente na(s) mesma(s) imagem(ns).
Os parafusos devem estar dentro das seguintes limitações de tamanho:
• Comprimento: 15 a 160 mm
• Diâmetro: 2 a 12 mm

Não planeje ou navegue parafusos em imagens com informações insuficientes.

Layout da tela de planejamento

⑥

②

⑤④

①

③

Figura 60 

Nº Componente Função

① Aviso de limitação
de perfuração

Identifica a distância para entrar ou sair da Drill Limitation Sphere
(consulte a página 132).

② Setas curvas Gira o eixo do parafuso ativo no sentido horário ou anti-horário no
ponto intermediário do parafuso nessa visualização.

③ Setas Desloca a posição do parafuso ativo para cima, para baixo, para a
esquerda ou para a direita.

④ Drill Limitation
Sphere

Área definida em que não pode ocorrer a entrada ou a saída do pa-
rafuso.
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Nº Componente Função

⑤ Parafusos planeja-
dos

• Vermelho: o parafuso está ativamente selecionado.
• Azul: o parafuso não está selecionado.

OBSERVAÇÃO: para fazer alterações em um parafuso azul, use o
botão Switch para selecionar o parafuso desejado.
 

⑥
Ferramentas de
ajuste de Length/
Diameter

O comprimento do parafuso pode ser ajustado em incrementos de 1
mm e o diâmetro do parafuso pode ser ajustado em incrementos de
0,5 mm.

Botões da tela de planejamento

Botão Função

Adiciona um parafuso paralelo ao parafuso ativamente selecionado. O último pa-
rafuso recém-incluído é automaticamente selecionado.
OBSERVAÇÃO: se o botão Pointer estiver selecionado e um ponteiro ou outro
instrumento estiver no campo de visão da câmera, um parafuso será adicionado à
extremidade do instrumento com a prioridade mais alta.
 

Remove o parafuso selecionado.

Selecione o próximo parafuso.

Ativa o posicionamento do parafuso com um ponteiro ou instrumento.

Ativa a função de posicionamento de parafuso paralelo (pressione a tela sensível
ao toque para mover o parafuso paralelo para o eixo atual sem alterar o compri-
mento ou ângulo do parafuso).

Desfaz a última ação.
OBSERVAÇÃO: você pode desfazer múltiplas ações. Esteja ciente de que depois
de desfazer uma ação, você deverá repetir a etapa manualmente.
 

Trava a posição do parafuso planejado na respectiva visualização.
OBSERVAÇÃO: é possível travar apenas uma visualização por vez. O compri-
mento do parafuso pode mudar se uma visualização estiver travada. o travamento
não pode ser realizado quando o botão Parallel está ativado.
 

Planejamento de parafuso usando a tela sensível ao toque

Etapas

1.
Pressione Add.
Um novo parafuso aparece nas visualizações.

2.

Ajuste o ponto-alvo (ponta do parafuso) e/ou o ponto de inserção (final do parafuso),
pressionando a tela no ponto para o qual gostaria de movê-lo.
OBSERVAÇÃO: você pode mover a ponta do parafuso ou o final do parafuso, dependen-
do da parte que estiver mais próxima do ponto que você pressionar.
 

3.
Ajuste o eixo do parafuso selecionado, usando os botões de setas ou de setas curvas.
OBSERVAÇÃO: para mover o eixo do parafuso em paralelo à sua posição atual, selecio-
ne o botão Parallel e pressione a tela.
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Etapas

4.

Se necessário, ajuste o diâmetro e o comprimento do parafuso usando as ferramentas de
ajuste.
OBSERVAÇÃO: o comprimento do parafuso também pode ser ajustado por meio de to-
ques na visualização. Pressione próximo da ponta do parafuso para mover a ponta para
o ponto pressionado. Pressione um ponto próximo ao final do parafuso para mover o final
dele.
 

5.

Se necessário, use o botão de trava para travar a posição em uma visualiza-
ção, enquanto ajusta o parafuso em outra.
OBSERVAÇÃO: se o modo Parallel estiver ativado, o botão de travamento
não estará visível. As visualizações previamente travadas são destravadas.
 

6.
Assegure que o parafuso esteja precisamente planejado em todas as visualizações.
Use o ponteiro ou instrumento para verificar se a posição mostrada na tela corresponde à
anatomia real do paciente.

7.
Repita as etapas de 1 a 6 até que todos os parafusos tenham sido planejados.
Pressione Next para prosseguir com a navegação.

O eixo do parafuso deve ser alinhado ao eixo da trajetória necessária. Isso é
especialmente verdade na imagem fluoroscópica, em que o eixo é perpendicular ao plano
da imagem.

Planejamento de parafuso usando o ponteiro

O procedimento de planejamento apresentado a seguir é descrito com o uso de um ponteiro.
Como alternativa, você pode usar qualquer outro instrumento calibrado compatível.
Se houver mais que um instrumento no campo de visão da câmera, o instrumento com a
prioridade mais alta será usado para planejamento.

Figura 61 

Etapas

1.
Pressione o botão Pointer.
OBSERVAÇÃO: remova todos os instrumentos com prioridade mais alta do campo de vi-
são da câmera.
 

2.

Segure a extremidade do ponteiro no ponto de entrada necessário, para que ele seja exi-
bido em todas as visualizações relevantes.
Verifique se a posição e o eixo do ponteiro do parafuso ativo exibidos na tela correspon-
dem à anatomia real do paciente.

3. Se necessário, mova e/ou gire o ponteiro para colocar o parafuso na posição desejada.
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118 Manual do Usuário do Software Rev. 1.1 Spine & Trauma 2D Ver. 3.3



Etapas

4.

Cubra uma das esferas marcadoras reflexivas do ponteiro para configurar a posição pla-
nejada do parafuso.
OBSERVAÇÃO: assegure que todos os instrumentos tenham sido removidos do campo
de visão da câmera; caso contrário, a posição do parafuso não permanecerá no lugar.
 

5. Pressione novamente o botão Pointer.

6. Use as funções de planejamento da tela sensível ao toque para fazer os ajustes neces-
sários.

7. Repita as etapas de 1 a 6 até que todos os parafusos tenham sido planejados.

8. Pressione Next para prosseguir com a navegação.

OBSERVAÇÃO: para mover apenas o ponto de entrada, sem alterar a orientação do parafuso,
ative os botões Parallel e Pointer ao mesmo tempo.
 

Como remover um parafuso

Etapas

1. Use o botão Switch para selecionar o parafuso desejado.

2.
Pressione Remove.
O parafuso selecionado é removido das visualizações.
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6.2.3 Navegação de parafusos

Antes de iniciar

Antes de inserir os parafusos planejados, assegure que:
• As imagens registradas forneçam uma visualização adequada da zona da fratura.
• Os segmentos ósseos estejam corretamente configurados.
• Todos os instrumentos necessários tenham sido calibrados.

Antes de colocar os parafusos, verifique se cada parafuso foi corretamente planejado.

Layout da tela de navegação de parafusos

③

④

⑤

①

②

Figura 62 

Nº Componente Explicação

① Trajetória atual Mostrada como uma linha tracejada

② Representação do
instrumento Instrumento navegado

③ Visualizações de na-
vegação

• Parafuso vermelho: atualmente selecionado para navegação
• Parafuso azul: não selecionado
• Parafuso cinza: representação planejada do parafuso definido
• Linha azul-claro: trajetória de perfuração

④
Indicador de parafuso
planejado/trajetória li-
vre

Indica:
• O número de parafusos planejados
• Comprimento e diâmetro do parafuso atualmente navegado
• O parafuso ativamente selecionado ou a trajetória livre

⑤ Visualização AutoPi-
lot Consulte a página 121

Procedimentos com parafusos
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Se apenas uma imagem fluoroscópica estiver disponível para uma região específica,
coloque os parafusos com extremo cuidado.

Botões da tela de navegação

Botão Função

Finaliza a navegação do parafuso selecionado.

Permite navegação adicional de um parafuso definido anteriormente.

Seleciona o próximo parafuso para navegação.

Oculta todos os parafusos, exceto o parafuso selecionado para navegação.

Visualização AutoPilot - Navegação de parafuso planejado

A visualização AutoPilot é uma guia tridimensional para posicionamento de parafusos.
Ela aparece assim que o instrumento navegado chega a 25 mm e a 40° do ponto de entrada do
parafuso planejado.

②

①

③

④

Figura 63 

Nº Componente

① Indica a distância e a direção em relação ao ponto de entrada planejado.

② Indica o desvio entre o ângulo de instrumento planejado e o ângulo real.

③

• Cruz azul: instrumento
• Cilindro vermelho: parafuso planejado

OBSERVAÇÃO: o instrumento navegado deve estar alinhado à trajetória pré-planejada
do parafuso.
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Nº Componente

④

Controle de profundidade: Determinado pela posição atual do instrumento em relação ao
comprimento do parafuso planejado.
No exemplo acima, um parafuso longo de 111 mm foi planejado:
• A profundidade atual é de 22 mm
• A profundidade restante é de 89 mm

Como navegar um parafuso planejado

Etapas

1.
Usando as visualizações e o AutoPilot para orientação, navegue a guia de perfuração/
broca até o ponto de entrada planejado e alinhe a trajetória do instrumento com o eixo do
parafuso planejado.

2. Insira a broca através da guia de perfuração para perfurar o orifício necessário (se aplicá-
vel).

3. Insira o parafuso de acordo com o procedimento padrão.

4.
Pressione Set para confirmar o posicionamento.
Se restarem parafusos planejados, o próximo parafuso planejado será automaticamente
selecionado para navegação.

OBSERVAÇÃO: também é possível navegar ferramentas flexíveis (como fios de Kirschner) na
tela Screw Navigation.
 

Depois de colocar o parafuso, verifique se cada parafuso foi colocado conforme planejado.

Como navegar uma trajetória livre

A navegação de trajetória livre permite navegar a inserção de parafuso para parafusos que não
foram pré-planejados.
É possível navegar tantas trajetórias livres quantas forem necessárias.

Procedimentos com parafusos
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③

④

②

①

Figura 64 

Etapas

1. Pressione Switch ③ até que a trajetória livre seja selecionada para navegação.

2.

Usando as visualizações de controle de profundidade ④ e de navegação ① como orien-
tação, insira os parafusos de acordo com o procedimento padrão.
OBSERVAÇÃO: o controle de profundidade de trajetória livre funciona da mesma forma
que o controle de profundidade para intertravamento (consulte a página 114).
 

3.
Quando a navegação for concluída, pressione Set ②.
Uma nova trajetória livre é automaticamente gerada e é selecionada para navegação.

4.
• Para retornar a uma navegação de parafuso planejada, pressione Switch até que o

parafuso correto seja selecionado.
• Para prosseguir, pressione Next. A janela de diálogo Close Application é exibida.

Próxima etapa

Quando todos os parafusos planejados forem confirmados com o botão Set, a notificação de
profundidade de perfuração emite um bipe até que o instrumento seja removido do campo de
visão da câmera.
Remova o instrumento do campo de visão da câmera para cessar o bipe, ou pressione Next para
prosseguir. A janela de diálogo Close Application é exibida.
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6.3 Fluoroscópico simples

Informações gerais

Com o fluxo de trabalho fluoroscópico simples, as imagens podem ser adquiridas e navegadas
sem que um osso ou procedimento seja especificado.

Antes de iniciar

Antes de iniciar a navegação, certifique-se de que:
• As imagens fluoroscópicas forneçam uma visualização adequada da zona da fratura.
• Os segmentos ósseos estejam corretamente configurados.
• Todos os instrumentos necessários tenham sido calibrados.

Etapas do fluxo de trabalho

Etapas

1. Adquira imagens.

2. Procedimento de navegação.

Como navegar um procedimento fluoroscópico simples

②
①

Figura 65 

Etapas

1. Adquira e verifique uma ou mais imagens fluoroscópicas a serem navegadas.

2.

Usando o indicador de profundidade ② e o cone de aviso ① para orientação, navegue
o(s) instrumento(s) desejado(s) nas imagens fluoroscópicas, enquanto executa o procedi-
mento de acordo com o protocolo padrão.
OBSERVAÇÃO: o controle de profundidade fluoroscópica simples funciona da mesma
forma que o controle de profundidade para intertravamento.
 

Fluoroscópico simples
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Etapas

3.
Quando todas as etapas de navegação estiverem concluídas, pressione Next.
A janela de diálogo Close Application é exibida.

OBSERVAÇÃO: também é possível navegar ferramentas flexíveis (como fios de Kirschner) na
tela Simple Fluoro Navigation.
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6.4 Navegação sem imagens

Informações gerais

O procedimento sem imagens envolve o uso de um ponteiro, a guia de perfuração e uma broca
encaixada em um adaptador SMS para navegar parafusos.
Nenhuma imagem fluoroscópica é adquirida neste fluxo de trabalho. A trajetória exigida é
determinada pelo caminho mais curto entre a extremidade do ponteiro e a extremidade da guia
de perfuração.

Figura 66 

Antes de iniciar

Antes de iniciar a navegação, certifique-se de que:
• Os segmentos ósseos estejam corretamente configurados.
• O instrumento pré-calibrado tenha sido selecionado e validado/verificado.
• A broca tenha sido selecionada e calibrada (consulte a página 47).

Navegação sem imagens
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Layout da tela de navegação

④

①

③②

Figura 67 

Nº Componente

① Extremidade do ponteiro: O ponto amarelo representa o ponto-alvo

② Linha tracejada: Trajetória atual baseada na posição/orientação real do instrumento

③ Linha vermelha: Trajetória necessária

④
Visualização AutoPilot e controle de profundidade
OBSERVAÇÃO: o controle de profundidade é determinado pela distância entre a extremi-
dade do ponteiro e a extremidade da guia de perfuração.
 

Como navegar o fluxo de trabalho sem imagens

①

Figura 68 
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Etapas

1.
Após a seleção do procedimento, uma janela de diálogo ① é exibida, descrevendo como
segurar o ponteiro e a guia de perfuração.
Pressione Next.

2. Segure a extremidade do ponteiro no ponto-alvo desejado e a guia de perfuração no pon-
to de entrada.

3.
Mantenha o ponteiro imóvel.
Usando as visualizações de navegação e o AutoPilot para orientação, gire a guia de
perfuração conforme necessário, de forma que as trajetórias fiquem alinhadas.

4. Insira a broca na guia de perfuração.

5. Assegurando que as trajetórias atual e exigida estejam alinhadas, perfure ao longo da
trajetória exibida.

6.
• Repita as etapas de 2 a 5 até que a navegação esteja concluída.
• Pressione Next para prosseguir. A janela de diálogo Close Application é exibida.

Para proporcionar uma navegação precisa, o ponteiro deve ser mantido completamente
imóvel.

Navegação sem imagens
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6.5 Navegação de ferramenta flexível
6.5.1 Visão geral

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 56).

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

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

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

Sempre verifique a precisão da calibração antes de iniciar a navegação (consulte a página
58).

Cone de aviso

A probabilidade de imprecisão na perfuração devido ao arqueamento da ferramenta flexível
aumenta com a diminuição do diâmetro da ferramenta flexível e o aumento da profundidade. Para
alertá-lo sobre essa situação, o tamanho do cone de aviso aumenta quando se utiliza uma
ferramenta de menor diâmetro e a profundidade de perfuração aumenta.
OBSERVAÇÃO: para evitar o impedimento da visibilidade, o diâmetro do final do cone de aviso
não excede a 6 cm.
 

A navegação de ferramentas flexíveis pode levar a imprecisões se o instrumento se
arquear durante o posicionamento. 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.

Se o cone de aviso obscurecer a visibilidade de estruturas sensíveis, imagens
fluoroscópicas adicionais devem ser adquiridas.

Uma guia de perfuração Brainlab deve ser usada para navegação de fios K ou brocas.
Caso contrário, apenas o eixo calibrado da ferramenta flexível pode ser exibido, sem um
cone de aviso que mostre o intervalo de movimentação possível.
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6.5.2 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.
O cone de aviso azul mostrado em torno do eixo indica que você não deve arquear a broca ou
exercer pressão sobre ela perpendicularmente à trajetória planejada durante a perfuração.

①

②

③

Figura 69 

Nº Componente Função

① Eixo de perfura-
ção Linha pontilhada: trajetória atual da guia de perfuração

② Cone azul Indica a profundidade real da ferramenta flexível

③ Guia de perfura-
ção Representação do instrumento

Como navegar

Etapas

1. Após a conclusão da incisão e da preparação do tecido mole, pré-perfure o ponto de en-
trada.

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

3.
Perfure o osso com a ferramenta flexível por meio do ponto de entrada pré-perfurado,
usando as visualizações de navegação, o cone de aviso e a visualização AutoPilot para
orientação.

Arqueamento de ferramentas flexíveis na perfuração

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

Navegação de ferramenta flexível
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Figura 70 
2. Ser arqueadas pela força perpendicular exercida na guia de perfuração:

Figura 71 

Próxima etapa

Após a navegação bem-sucedida da ferramenta, remova a guia de perfuração e continue com
seu procedimento.
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6.6 Recursos de navegação adicionais
6.6.1 Drill Limitation Sphere

Informações gerais

Drill Limitation Sphere é um recurso opcional disponível nos procedimentos de parafusos que
são executados em regiões anatômicas esféricas.
O recurso alerta o usuário, durante o planejamento e a navegação, quando um parafuso, uma
broca ou uma guia de perfuração:
• Deixa a esfera definida (Break-Out Warning) ou
• Entra na esfera definida (Break-In Warning)

Você deve definir a função Drill Limitation Sphere antes que a tela de planejamento seja aberta.
A função Drill Limitation Sphere pode ser desativada a qualquer momento durante o
procedimento.

Antes de iniciar

Você pode selecionar/desmarcar a função Drill Limitation Sphere durante a configuração do
procedimento.
Os instrumentos necessários devem ser calibrados para permitir o uso da função Drill Limitation
Sphere.

A distância até a Drill Limitation Sphere é baseada no eixo ideal do instrumento e não leva
em consideração o possível arqueamento de ferramentas flexíveis.

Como definir a Drill Limitation Sphere

②
④

③

①

Figura 72 

Etapas

1. A janela de diálogo Define Drill Limitation Sphere é exibida após a confirmação da pre-
cisão da imagem fluoroscópica.

2. Pressione um ponto de uma visualização para posicionar a esfera e use os botões de se-
ta ③ para fazer o ajuste fino da posição da esfera.

3. Ajuste o diâmetro da esfera conforme necessário, usando as ferramentas de ajuste ④.

Recursos de navegação adicionais
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Etapas

4. Se necessário, use o botão de trava para travar a posição em uma visualização,
enquanto ajusta a esfera em outra.

5. Identifique se a esfera deve funcionar como um aviso Break-In Warning ou Break-Out
Warning ①.

6. Pressione Next para configurar a função Drill Limitation Sphere e prosseguir com o pla-
nejamento.

OBSERVAÇÃO: o uso de um método de planejamento diferente do procedimento descrito aqui
pode resultar no cálculo e na exibição de valores diferentes pelo software.
 

O aviso de Drill Limitation Sphere é baseado apenas na esfera de planejamento 3D e não
na anatomia da articulação. Certifique-se de ter colocado corretamente a esfera e de que
seu registro de imagem esteja preciso.

Outras opções

Opções

Para fazer ajustes na função Drill Limitation Sphere depois de prosseguir, pressione Back até
que a janela de diálogo Define Drill Limitation Sphere seja exibida novamente.

Para desativar o aviso, pressione Back até que a janela de diálogo Define Drill Limitation
Sphere seja exibida novamente e selecione Off ②.

Cor da esfera e texto de notificação - Planejamento de parafuso

Durante o planejamento de parafusos, a função Drill Limitation Sphere é aplicada apenas ao
parafuso ativo, e não aos instrumentos. Tanto o comprimento quanto o diâmetro do parafuso
planejado são considerados.

① ② ③ ④

Figura 73 

Nº Componente

①

Quando um parafuso está na visualização, uma notificação aparece, indicando a distân-
cia para entrar ou sair da esfera.
OBSERVAÇÃO: a notificação de saída é exibida apenas se um parafuso estiver localiza-
do na esfera.
 

② A esfera é verde, a menos que um parafuso invada ou fique a 2 mm de invadir o recurso
Drill Limitation Sphere.

③ Se o parafuso invadir ou ficar a 2 mm de invadir o recurso Drill Limitation Sphere, a es-
fera e o texto de notificação ficarão vermelhos.
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Nº Componente

④ Amarelo: Volume do parafuso ativo na intersecção com a esfera.

Embora exibido como um cilindro com uma ponta, o cálculo da entrada na esfera para
parafusos planejados é baseado no pressuposto que o parafuso tem uma forma de cilindro
perfeito. A diferença entre um cilindro perfeito e o parafuso exibido aumenta com o
diâmetro do parafuso.

Cor da esfera e texto de notificação - Navegação de parafuso

Durante a navegação, a função Drill Limitation Sphere é aplicada sempre que o botão Show
Sphere está ativado.
OBSERVAÇÃO: o cálculo é baseado no diâmetro e na trajetória do instrumento. Drill Limitation
Sphere não está disponível quando se usam trocartes, sondas retas ou sondas curvas pré-
-calibrados da Brainlab.
 

③

①

②

Figura 74 

Nº Componente

① Distância para invadir a esfera

② Drill Limitation Sphere

③

Ponto vermelho: Ponto de intersecção mais próximo da trajetória do instrumento
OBSERVAÇÃO: se um aviso de saída estiver ativado, o ponto vermelho e as informa-
ções de distância aparecerão quando o instrumento invadir a Drill Limitation Sphere. O
ponto vermelho identifica o ponto de saída mais próximo da esfera.
 

Recursos de navegação adicionais
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6.6.2 Drill Angle Cone

Informações gerais

Drill Angle Cone é um recurso opcional em procedimentos de parafusos que fornece uma ajuda
visual durante a navegação. Esse recurso exibe um cone no final do instrumento navegado e
ajuda a indicar em que ângulo ele é segurando durante a navegação.
O tamanho do cone pode ser ajustado conforme a necessidade.

Como configurar o Drill Angle Cone

②

①

Figura 75 

Etapas

1.
Pressione o botão Drill Angle Cone na barra de menus.
A janela de diálogo Set Drill Angle Cone é exibida.

2. Ajuste o ângulo do cone com a barra deslizante e os botões ②.

3. Verifique o tamanho do seu cone configurado, trazendo a guia de perfuração para dentro
da visualização da imagem ① na janela de diálogo Set Drill Angle Cone.

4.
• Pressione Next para prosseguir com o Drill Angle Cone exibido.
• Pressione Hide para desativar o Drill Angle Cone e fechar a janela de diálogo.

Considerações importantes

A trajetória de perfuração navegada nas visualizações fluoroscópicas deve ser paralela ao plano
da imagem.

Ao usar Drill Angle Cone, certifique-se de que tanto o instrumento quanto a superfície
óssea de referência estejam paralelos ao plano da imagem. Se esse não for o caso, pode
ser necessário adquirir uma nova imagem.

Outras opções

Opções

Para desativar Drill Angle Cone nas telas de planejamento ou navegação, pressione novamen-
te o botão Drill Angle Cone.
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Opções

Para reativar ou fazer alterações nas configurações de Drill Angle Cone, pressione o botão
Drill Angle Cone para abrir a janela de diálogo Set Drill Angle Cone.

Recursos de navegação adicionais
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6.6.3 Alternando a representação de instrumento

Representação de instrumento 2D/3D

②
①

Figura 76 
O instrumento navegado pode ser exibido em 2D ① ou em 3D ②.

Como alternar a representação do instrumento

Etapa

• Na barra de menus, pressione o botão de exibição de instrumentos para alternar a
representação do instrumento conforme necessário. O botão é ativado.

• Para retornar à representação padrão do instrumento, pressione novamente o bo-
tão de exibição de instrumentos.
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7 CONFIGURAÇÕES DO
SISTEMA

7.1 Menu do sistema
7.1.1 Visão geral

Informações gerais

O menu System fornece acesso a informações gerais e aos controles do sistema, incluindo:
• Versão do software e números de serviço da Brainlab
• Configurações para sons, idioma e capturas de tela
• Ferramentas para fluoroscopia
• Armazenamento de capturas de tela e visualizações

Como acessar o menu System

Etapa

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

Como acessar informações do software

Figura 77 

Etapa

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

Menu do sistema
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7.1.3 Ajustando as configurações de som, idioma e captura de tela

Visão geral

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

Como acessar as configurações de som

Etapas

1. Selecione Settings.

2. Selecione a aba Sound.

Opções de som do sistema

Figura 78 

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

Figura 79 

Etapas

1. Selecione Settings.

2. Selecione a aba Language.

3. Pressione o botão correspondente ao idioma desejado.

Como anonimizar capturas de tela

Figura 80 

Etapas

1. Selecione Settings.

2. Selecione a aba Options.

Menu do sistema
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Etapas

3.

Para tornar anônimas todas as capturas de tela, ative a caixa de seleção Anonymize
Screenshots.
Todas as capturas das tela principais irão conter uma barra cinza em vez de dados do
paciente.
OBSERVAÇÃO: todas as capturas de tela adquiridas antes da ativação desta opção ain-
da contêm dados do paciente.
 

A menos que as capturas de tela sejam anonimizadas, o nome e o ID do paciente aparecem
em todas as capturas de tela. Para manter a confidencialidade do paciente, restrinja o
acesso às capturas de tela ao pessoal médico concernente.
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7.1.4 Menu Fluoro

Como acessar o menu Fluoro

Figura 81 

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.

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 86.

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

Menu do sistema
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