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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, América
Central, América do Sul

Tel.: +1 800 597 5911
Fax: +1 708 409 1619 us.support@brainlab.com

Brasil Tel.: (0800) 892 1217

Reino Unido Tel.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Espanha Tel.: +34 900 649 115

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

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

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

Expectativa de vida útil

A Brainlab fornece oito anos de vida útil 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.
Utilize o endereço igs.manuals@brainlab.com para enviar sugestões de melhoria.

Fabricante

Brainlab AG
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Alemanha

INFORMAÇÕES GERAIS
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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

• Curve™ é marca comercial da Brainlab AG na Alemanha e/ou nos Estados Unidos e da
Brainlab KK no Japão.

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

Marcas comerciais de outros fabricantes

• Microsoft® e Windows® são marcas registradas da Microsoft Corporation.

Informações sobre Patente

Este produto pode estar protegido por uma ou mais patentes ou pode haver aplicativos com
patente pendente. Consulte detalhes adicionais na 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.

• 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 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 Brainlab está em conformidade com os re-
quisitos essenciais da Diretiva 93/42/EEC do Conselho Europeu, a Diretiva para
Dispositivos Médicos (Medical Device Directive - “MDD”).
De acordo com os princípios estabelecidos na MDD, o Spine & Trauma 3D é
um produto da Classe IIb.

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

Instruções sobre descarte

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

Dados para contato e informações legais
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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
1.2.1 Símbolos usados neste manual

Aviso

Sinais de Aviso são indicados por um símbolo triangular de aviso. Eles contêm
informações críticas de segurança relacionadas a possíveis ferimentos, morte ou outras
consequências 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
1.3.1 Uso do sistema

Indicações de uso

O Spine & Trauma 3D é um sistema intraoperatório de localização guiado por imagens que
proporciona cirurgias minimamente invasivas. Ele liga um transdutor manual, rastreado por um
sistema sensor de marcadores passivos ao espaço virtual de imagens de computador nas
imagens pré-operatórias ou intraoperatórias 2D ou 3D de um paciente.
O Spine & Trauma 3D possibilita a navegação de imagens médicas assistida por computador,
que podem ser adquiridas de forma pré-operatória ou intraoperatória por um sistema apropriado
de aquisição de imagens.
O software oferece planejamento de tamanho e navegação de implantes de parafuso em
estruturas ósseas rígidas com ferramentas cirúrgicas pré-calibradas e outras ferramentas
calibradas individualmente. 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, a pélvis, um osso longo ou uma vértebra, possa ser identificada
em relação à imagem adquirida (TC, RM, imagem fluoroscópica 2D ou reconstrução de imagem
fluoroscópica 3D) e/ou a um modelo de anatomia baseado em dados de imagem.

Usuário a que se destina

Este software foi desenvolvido para uso por cirurgiões e suas esquipes clínicas.

Grupo de pacientes

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, a
pélvis, um osso longo ou uma vértebra, possa ser identificada em relação à imagem adquirida
(TC, RM, imagem fluoroscópica 2D ou reconstrução de imagem fluoroscópica 3D).

Local de uso

O aplicativo deve ser usado em centros cirúrgicos.

Responsabilidade

Este sistema apenas fornece assistência adicional ao cirurgião ou ao usuário e não
substitui, de maneira alguma, a experiência e/ou a responsabilidade do cirurgião ou do
usuário durante seu uso.

Cuidados ao manusear o hardware

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

Apenas profissionais treinados da equipe médica podem operar os componentes do
sistema e o instrumental acessório.

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 Spine & Trauma 3D é compatível com:
• Kit de Registro por Fluoroscopia 3D para Ziehm Vision FD Vario 3D
• Adaptador para Sistema de Motor Cirúrgico (SMS)
• Marcadores planos adesivos para Zeego
• Marcadores planos adesivos para iCT
• Fixador ósseo de 1 pino
• Fixador ósseo de 2 pinos
• Controle Remoto Clip-on Descartável
• Esferas marcadoras reflexivas descartáveis
• Capa estéril para Kit de Registro por Fluoroscopia 2D
• Kit de Registro DrapeLink para Arco em C Ziehm Vision RFD
• Guia de perfuração e acessórios
• Kit de Registro por Fluoroscopia 3D/2D
• Kit de Registro por Fluoroscopia Rev. 2
• Capa estéril para aquisição de iCT
• Estrela Adaptadora de Instrumental (StarLink)
• Matriz de Calibração de Instrumental, Rev. 4.0 (ICM4)
• Outros adaptadores de instrumental
• Estrela de Referência Minimamente Invasiva, X-Press (Geometria em Y)
• Capa estéril para paciente
• Agulha de Acesso Pedicular
• Ponteiro Estendido com Ponta Afiada
• Garra de Referência Radiotransparente para Coluna
• Estrela de Referência para Garra de Coluna
• Estrela de Referência para Coluna - Abordagem Anterior/Lateral/Oblíqua
• Instrumentos IGS para Coluna
• Garra de Referência para Coluna em Formato X
• Estrela de Referência Padrão para Crânio com 4 Esferas Marcadoras
• Dispositivo de Registro Portátil para Fluoroscopia 2D (e pacote de acessórios)

Outros instrumentos da Brainlab

Outros instrumentos podem ser disponibilizados após a liberação deste manual. Entre em contato
com o 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 3D. 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

Autorização

Somente funcionários autorizados da Brainlab podem instalar software no sistema. Não
instale ou remova nenhum aplicativo de software.

Software médico compatível da Brainlab

O Spine & Trauma 3D é compatível com:
• Content Manager 2.3
• Patient Selection 4.2
• DICOM Viewer 3.1
• Image Fusion 3.0
• iPlan Spine 3.0

Outros produtos de software da Brainlab

Outros produtos de software compatíveis da Brainlab podem estar disponíveis após a liberação
deste manual do usuário.
Se a versão do seu software for diferente das versões especificadas acima, entre em contato
com o suporte técnico da Brainlab para obter esclarecimentos sobre a compatibilidade com
dispositivos 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 Diversos

Capas estéreis transparentes para Arco em
C

Conforme especificado no Manual do Usuário
de Instrumental

Fios de Kirschner (K-wires) com rosca (para
fixação de MIRA-Y de 3 mm) 3 ou 4 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

OBSERVAÇÃO: para obter informações sobre modelos e fabricantes específicos suportados,
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.

Scanners e Arcos em C compatíveis

Use somente scanners e Arcos em C compatíveis Para obter uma lista completa de
compatibilidade, entre em contato com o suporte da Brainlab.

A Brainlab não assume nenhuma responsabilidade em caso de uso de scanners ou Arcos
em C não aprovados.

Integração com instrumental de outros fabricantes

Este software suporta a navegação de instrumentos pré-calibrados de outros fabricantes. Para
obter uma lista completa de instrumental pré-calibrado de outros fabricantes atualmente
suportado pelo software, entre em contato com o suporte da Brainlab.

Um instrumento pré-calibrado somente pode ser usado para navegação se tiver sido
ativado por um especialista de suporte da Brainlab.

Instruções sobre o uso e a manipulação de instrumentos pré-calibrados de outros
fabricantes podem ser encontradas nos manuais fornecidos pelo fabricante do
instrumento.

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 Spine & Trauma 3D é compatível com:
• Sistema operacional Microsoft 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 Spine & Trauma 3D.

INFORMAÇÕES GERAIS
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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.

Treinamento e documentação
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1.5.2 Documentação

Público-alvo

Cirurgiões e seus assistentes com acesso a sistemas de aquisição de imagens em 3D ou 2D (tais
como TC ou Arco em C no modo 2D ou 3D), em combinação com um sistema de navegação da
Brainlab.

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

OBSERVAÇÃO: este manual de usuário pode conter informações que não sejam relevantes para
sua licença específica. Para obter ajuda sobre os recursos descritos neste manual de usuário,
entre em contato com o suporte da Brainlab.
 

Manuais do usuário disponíveis

Manual do Usuário Conteúdo

Manual do Usuário do Soft-
ware

• Visão geral do planejamento do tratamento e da navegação gui-
ada 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 do instrumen-
tal.

Manual do Usuário do Sis-
tema Informações abrangentes sobre a configuração do sistema.

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

INFORMAÇÕES GERAIS
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2 VISÃO GERAL DO
SOFTWARE

2.1 Abrindo o software

Informações gerais

Depois de ligar o sistema, você poderá acessar o Spine & Trauma 3D por meio do Content
Manager.
Consulte o Manual do Usuário do Software Content Manager/Patient Selection.
OBSERVAÇÃO: o software pode ser iniciado mesmo que a câmera não esteja conectada.
 

Abrindo 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 3D 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. Selecione os dados correspondentes, se pretender usar dados pré-operatórios.

OBSERVAÇÃO: também é possível iniciar o Spine & Trauma 3D sem selecionar um paciente.
Nesse caso, o sistema usará as informações do scanner ou do Arco em C. Para obter mais
informações sobre Content Manager, consulte o Manual do Usuário do Software
correspondente.
 

VISÃO GERAL DO SOFTWARE
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2.2 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 para um elemento de câmera em tela
cheia.
A tela do Camera App proporciona feedback em tempo real sobre a visibilidade de instrumentos
e estrelas de referência para a câmera. Adicionalmente, imagens no monitor 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
wireless 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 do Camera App

① ②

③

④

⑤

Figura 1 

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.

Camera App

20 Manual do Usuário do Software Rev. 1.2 Spine & Trauma 3D Ver. 2.6



Nº Componente Explicação

⑤ Campo de visão da câ-
mera

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

Convenções de cores no Camera App

Cor Instrumento referenciado

Amarelo Estrela de referência.

Verde Ponteiro ativo, ferramenta pré-calibrada.

Laranja Instrumentos calibrados.

Azul ICM4, kit de registro.

Verde claro Referência do scanner.

Magenta Dispositivo de Registro Portátil para Fluoroscopia 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.

VISÃO GERAL DO SOFTWARE
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2.3 Botões do Software

Informações gerais

A barra de menus contém botões para acessar funções de registro, navegação e ajuste do
sistema. Dependendo da etapa atual do fluxo de trabalho, ela também pode conter botões de
ajuste de visualizações de imagem.

Botões do sistema

Botão Nome Função Consulte

Home
Minimiza o aplicativo e retorna para o Content
Manager, onde você pode exportar dados, desli-
gar o sistema ou iniciar um novo tratamento.

Página 19

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

Página
24

Patient Orientation Abre a janela de diálogo Select Patient Orienta-
tion.

Página
60

Screenshot Faz uma captura da tela atual. Página
24

Sobre capturas de tela

Você pode gerar capturas de tela a qualquer momento. Essas capturas podem ser visualizadas
no Content Manager. Você pode optar por anonimizar as capturas de tela nas configurações do
sistema (consulte a página 24).

A menos que sejam configuradas como anônimas, as capturas de tela incluem o nome do
paciente. Observe que, mesmo que configurado como anônimo, o nome do paciente
aparece no nome do arquivo da captura de tela. Para manter a confidencialidade do
paciente, restrinja o acesso às capturas de tela ao pessoal médico concernente.

Botões de zoom

Botão Função

Amplia a imagem

Reduz a imagem

Botões do Software
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Botões de formato de imagem

Figura 2 
Até duas sequências de dados de imagens podem ser carregadas. Essas sequências de dados
podem ter dois formatos diferentes (p.ex., TC e RM) ou duas sequências de dados de
tomografias. Várias telas contêm botões para selecionar a sequência de dados a ser exibida na
visualização 2D.
A sequência de dados selecionada é destacada em amarelo. Os dados planejados são
mostrados em todas as sequências de dados fusionadas.

Lock View Center e Panorama

Figura 3 
A opção Lock View Center aparece nas telas de navegação e de verificação de precisão.
Nessas telas, as visualizações acompanham a ponta do ponteiro ou do instrumento e estão em
constante movimento. Para travar as visualizações na posição atual, pressione o ícone de
cadeado.

Figura 4 
Opcionalmente, você pode configurar manualmente o centro da visualização, aplicando
panorama nas visualizações. Para aplicar panorama na visualização, remova o ponteiro ou
instrumento do campo de visão da câmera e faça os ajustes desejados, usando as barras
deslizantes ou pressionando e arrastando a imagem na visualização. Para desfazer uma ação de
panorama, pressione Reset Panning.
Pressione o ícone de cadeado para travar a visualização na posição desejada.
Para destravar as visualizações, pressione o ícone de cadeado novamente.

Botões adicionais

Outros botões são descritos nas seções correspondentes.
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2.4 Configurações do sistema

Botão de informações do sistema

O botão System Information abre uma janela de diálogo que mostra os números
do suporte da Brainlab e a versão do software. Essa janela também fornece acesso
às opções Screenshots e Settings.
Todas as configurações mostradas abaixo são acessadas por meio do botão Sys-
tem Information.

Anonimizando capturas de tela

Figura 5 
Para excluir as informações do paciente das capturas de tela, selecione a caixa de seleção
Anonymize Screenshots, na aba Options do item Settings.

Configurações do sistema
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Ativando o Controle Remoto Clip-on

Figura 6 
Na aba Options do item Settings, use a caixa de seleção para ativar/desativar a funcionalidade
Clip-On Remote Control (consulte a página 29).

Ajustando o som

As opções de som estão incluídas na aba Sound do item Settings.

Figura 7 

Opções

Use a caixa de seleção para ativar/desativar a saída de som do sistema.

Use a barra deslizante para ajustar o volume do som do sistema.
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Opções

Use a caixa de seleção para ativar/desativar o botão de som.

Selecionando o idioma

Figura 8 
Na aba Language do item Settings, selecione o idioma desejado para a interface gráfica de
usuário.
OBSERVAÇÃO: a aba Language aparece somente quando o sistema disponibiliza mais de um
idioma.
 

Opções de fluoroscopia

Figura 9 

Configurações do sistema
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Opções

Se mais de um Arco em C estiver configurado, use a opção C-arm Selection para selecionar o
Arco em C desejado.

Para abrir a janela de diálogo para aquisição de imagens de calibração, pressione Calibration
Images.

Como selecionar um Arco em C

Figura 10 

Etapas

1. Pressione o botão C-arm Selection no item Fluoro.

2. Pressione o Arco em C que deseja usar e pressione Next.

3. A janela de diálogo C-Arm Connection Check é exibida. Assegure que a conexão com
o Arco em C esteja adequada e pressione Next.

4.
Se você estiver usando o Dispositivo de Registro Portátil para Fluoroscopia 2D, uma
janela de diálogo será exibida para o intensificador de imagem, contendo instruções para
a configuração do Arco em C.

Como abrir a aquisição de imagem para calibração

Etapas

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

2. Adquira as imagens de calibração conforme descrito na página 51.
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2.5 Fluxo de trabalho da navegação

Informações gerais

A área de navegação nas telas principais possibilita a navegação pelo fluxo de trabalho do
software.

Layout da tela

①

②

③

④

⑤

⑥

Figura 11 

Nº Componente

① Etapa atual.

② Próxima etapa.

③ Back: Retorna à etapa anterior.

④ Plan: Inicia o fluxo de trabalho de planejamento de parafusos (consulte a página 129).

⑤ Next: Prossegue para a próxima etapa.

⑥ Register: Abre a janela de diálogo New Registration / Scan (consulte a página 30).

Fluxo de trabalho da navegação
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2.5.1 Controle Remoto Clip-on

Informações gerais

O Controle Remoto Clip-on habilita o registro do paciente ativo e o controle de software em
conjunto com o Ponteiro Estendido com Ponta Afiada.
Para obter mais informações sobre o uso do Controle Remoto Clip-on para registro de paciente,
consulte a página 82.

Controle do Software

Botões com o símbolo de raio ① podem ser controlados pelo Controle Remoto Clip-on.

②

①

Figura 12 

Opções

Mantenha pressionado o botão de controle ② para alternar entre os botões.
O botão selecionado é destacado em amarelo.

Pressione o botão de controle ② rapidamente para “pressionar” o botão selecionado.

OBSERVAÇÃO: se o som dos botões estiver ativado (consulte a página 25), o software emitirá
sinais audíveis para indicar quando outro botão é selecionado e quando um botão é
“pressionado”.
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2.5.2 Janela de diálogo New Registration / Scan

Opções da janela New Registration / Scan

O software abre a janela de diálogo New Registration / Scan quando o botão Register é
pressionado em uma das telas principais.

Figura 13 

Opções Consulte

Para adquirir novos dados para registro automático, pressione New Scan. Página 67

Para iniciar uma correspondência de pontos pareados, pressione Paired Point
Match. Página 83

Para iniciar uma correspondência de região como registro manual, pressione Re-
gion Match. Página 88

Para iniciar uma correspondência de fluoroscopia como registro manual, pressio-
ne Fluoro Match. Página 92

Fluxo de trabalho da navegação
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2.6 Fluxos de trabalho disponíveis
2.6.1 Fluxos de trabalho de registro automático

Registro Automático por Fluoroscopia 3D

Fluxo de trabalho

1. Configuração do sistema

2. Preparar o paciente e fixar a estrela de referência

3. Configurar o Arco em C e definir o isocentro

4. Interromper respiração

5. Efetuar a aquisição

6. Retomar a respiração

7. Verificar a precisão e iniciar a navegação

OBSERVAÇÃO: para obter informações adicionais, consulte a página 70.
 

Registro automático de iCT, AIRO, Angio

O registro automático de iCT, AIRO e Angio é realizado com o software Registro Automático de
Imagens. Consulte o Manual do Usuário do Software Registro Automático de Imagens para
obter instruções sobre as etapas necessárias.
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2.6.2 Fluxo de trabalho de registro manual

Registro manual - Todos os tipos de dados

Fluxo de trabalho

1. Configuração do sistema

2. Selecionar paciente/sequência de dados e iniciar o software

3. Preparar o paciente e fixar a estrela de referência

4. Realizar o registro manual

5. Verificar a precisão e iniciar a navegação

OBSERVAÇÃO: para obter informações adicionais, consulte a página 77.
 

Fluxos de trabalho disponíveis
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2.7 Introdução ao registro

Informações gerais

Você tem a possibilidade de:
• Enviar dados diretamente do scanner ou Arco em C para o sistema de navegação, ou
• Carregar dados pré-operatórios (consulte a página 79).

Para obter melhor resultado, efetue a aquisição de imagens seguindo o protocolo de aquisição
correspondente.

Opções de registro

Os métodos de registro disponíveis dependem dos tipos de dados que foram adquiridos.

Método de registro TC Fluoroscopia 3D

Automatic Registration (Re-
gistro Automático) iCT Siemens, Ziehm

Paired Point Matching (Cor-
respondência de Pontos Pa-
reados)

TC Ziehm, Siemens

Region Matching (Correspon-
dência de Região) TC N/A

Fluoro Match (Correspondên-
cia de Fluoroscopia) TC Siemens

OBSERVAÇÃO: é possível carregar até duas sequências de dados. Essas sequências de dados
podem ter dois formatos diferentes (p.ex., TC e RM) ou duas sequências de dados de
tomografias. Você não pode usar dados de RM isoladamente para registro.
 

Opções de fusão de imagens

É possível efetuar a fusão de imagens com dados de TC e RM ou com dados de TC e
fluoroscopia 3D. Também é possível efetuar fusão de imagens com dados de tomografia não
registrados e dados de fluoroscopia 3D registrados.
Para obter informações adicionais, consulte a página 63.
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2.7.1 Restaurando um registro

Informações gerais

Em caso de queda de energia, você deverá reiniciar o software. Você pode reiniciar o software
usando informações de registro anteriores ou sem usar nenhuma informação de registro.

Como restaurar um registro

① ②

Figura 14 

Opções

No Content Manager, pressione Restart ① quando solicitado, para prosseguir com o registro
restaurado.
Os dados do paciente são carregados e a tela Patient Information ② é exibida. Assegure que
as informações do paciente estejam corretas.
OBSERVAÇÃO: após a restauração, verifique o registro (consulte a página 73).
 

No Content Manager, pressione Cancel ① para retornar à tela principal.

O registro anterior será descartado e não poderá ser restaurado.

Introdução ao registro
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3 CONFIGURAÇÃO DE
PROCEDIMENTOS

3.1 Configuração da sala cirúrgica

Informações gerais

A configuração do sistema depende da plataforma usada. Os diagramas desta seção mostram
exemplos de configuração de sala cirúrgica com vários sistemas de navegação da Brainlab.
Independentemente da plataforma utilizada:
• Os componentes do sistema não podem restringir o movimento da equipe da sala cirúrgica.
• A câmera deve ter uma visualização nítida e permanente da estrela de referência e dos

instrumentos ativos no campo cirúrgico.
Informações detalhadas sobre o transporte e a configuração do sistema são fornecidas no
Manual do Usuário do Sistema.

Compatibilidade com outros equipamentos da sala cirúrgica

Se você estiver usando um sistema móvel (p.ex., Curve, Curve Ceiling-Mounted ou Kick)
em uma configuração de duas salas, o sistema deverá permanecer no mesmo lado do
scanner em que estava no momento da calibração do scanner.

A estação de navegação pode gerar interferência prejudicial ao funcionamento de outros
equipamentos. Em particular, a luz infravermelha do sistema de rastreamento pode causar
interferência em equipamentos da sala cirúrgica baseados em infravermelho.

Considerações sobre câmeras

Artefatos de infravermelho causados por reflexões podem influenciar a precisão ótica da
navegação do sistema. Não permita que material reflexivo ou fontes de luz infravermelha
entrem no campo de visão da câmera, pois esses fatores podem causar a redução da
precisão, especialmente durante o registro automático.

Boa visibilidade

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

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. Estas devem
estar visíveis para a câmera permanentemente durante aquisições de imagens
intraoperatórias, registro e navegação; caso contrário, não será possível realizar o
rastreamento.

CONFIGURAÇÃO DE PROCEDIMENTOS
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Como configurar a sala cirúrgica

Etapas

1. Mova o sistema para a posição desejada.

2.
Posicione a câmera na extremidade dos pés ou da cabeceira da mesa cirúrgica, a uma
distância aproximada de 2 m (6,5 pés) do campo cirúrgico. Aponte a câmera 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 scanner, se necessário (consulte o Manual do Usuário de Instrumental).

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

6. Conecte os componentes do sistema.

Configuração de sala cirúrgica: Arco em C - Exemplo

Figura 15 

Configuração da sala cirúrgica
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Configuração de sala cirúrgica: iCT - Exemplo

Figura 16 

CONFIGURAÇÃO DE PROCEDIMENTOS
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3.2 Preparação para cirurgia

Antes de iniciar

Antes de iniciar o procedimento, certifique-se de estar familiarizado com o manuseio
correto dos instrumentos e acessórios da Brainlab.

Esterilização

O instrumental usado para realizar o registro deve ser estéril.

Visibilidade de instrumentos

Assegure que as esferas marcadoras da ICM4 e a estrela do instrumento estejam
permanentemente voltadas para a câmera durante o uso.
A rotação de um instrumento, de um ponteiro ou da ICM4 em relação ao ângulo da câmera pode
afetar a precisão do instrumento exibido.

Estrelas de referência

Para realizar o registro e a navegação, uma estrela de referência deve estar fixada na vértebra a
ser operada.
Consulte o Manual do Usuário de Instrumental para obter informações sobre o manuseio e a
fixação de estrelas de referência.

Preparação para cirurgia
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A estrela de referência deve ser firmemente fixada em uma estrutura rígida na região de
interesse, de preferência em uma vértebra ou estrutura óssea, sem causar nenhum dano.
Toda a anatomia entre o ponto de fixação da estrela de referência e a estrutura óssea que
está sendo operada deve ser rígida. Ao fixar a estrela, avalie cuidadosamente os
movimentos do osso que podem ocorrer durante o procedimento, para que a estrela não
seja afetada.

Não mova a estrela de referência em relação à anatomia do paciente durante o
procedimento. Qualquer movimento pode afetar todo o sistema de coordenadas de
medição, causando a exibição incorreta do instrumento e lesões ao paciente.

Antes de iniciar o registro e a navegação, assegure que a estrela de referência esteja
firmemente fixada e que todos os parafusos estejam apertados.

Garra Radiotransparente para Coluna

Recomendamos o uso da Garra Radiotransparente para Coluna na aquisição de imagens
intraoperatórias em procedimentos lombares e torácicos, a fim de minimizar os artefatos
metálicos.

Garra Radiotransparente para Coluna

Recomendamos o uso da Garra Radiotransparente para Coluna na aquisição de imagens
intraoperatórias em procedimentos lombares e torácicos, a fim de minimizar os artefatos
metálicos.

Movimentação da estrela de referência

Figura 17 
Se detectar a movimentação da estrela de referência, o software exibirá um aviso. Verifique a
precisão do registro, segurando a ponta do ponteiro ou do instrumento em pelo menos três
referências anatômicas e verificando sua posição no software. Assegure que a garra/estrela de
referência esteja fixada com firmeza.
OBSERVAÇÃO: assim que o ponteiro for detectado no campo de visão da câmera, o aviso de
detecção de movimento da estrela de referência desaparecerá.
 

Pode ocorrer movimentação sem que o aviso de detecção de movimento da estrela de
referência seja ativado. A ausência do aviso de detecção não garante a precisão.
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Se uma estrela de referência for movida (para outra vértebra ou enquanto fixada à mesma
vértebra), todo registro realizado ficará obsoleto e o registro deverá ser repetido.

Esferas marcadoras

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

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

Assegure que todas as esferas marcadoras estejam totalmente visíveis para a câmera;
caso contrário, o resultado do registro pode ser afetado de maneira adversa.

Ao montar novas esferas em um adaptador, ponteiro ou estrela de referência do paciente,
assegure que os marcadores estejam totalmente parafusados e nivelados.

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.

Preparação para cirurgia
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4 INSTRUMENTAL PARA
AQUISIÇÃO DE IMAGENS

4.1 Instrumental necessário para Arco em C

Informações gerais

O registro de imagens fluoroscópicas permite que o sistema calcule a posição tridimensional da
imagem em relação à estrela de referência fixada, possibilitando a navegação dos instrumentos.
Para obter informações detalhadas sobre o instrumental de Arco em C, consulte o Manual do
Usuário de Instrumental.

Instrumental para aquisição de imagens

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

Arco em C ② (ou sem Placa de Correção e com Arcos em C de painel plano)
• Kit de Registro DrapeLink para Arco em C Ziehm Vision RFD ③

②①

③

Figura 18 

INSTRUMENTAL PARA AQUISIÇÃO DE IMAGENS
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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 por Fluoroscopia 3D/2D e o Kit de Registro por Fluoroscopia 3D para
Ziehm Vision FD Vario 3D devem ser cobertos com as capas estéreis especificadas no
Manual do Usuário de Instrumental ou em combinação com a Capa Estéril para Aquisição
de Imagem de Paciente.

• O Dispositivo de Registro Portátil para Fluoroscopia 2D deve ser estéril e o Arco em C
(com a Placa de Correção acoplada) deve ser coberto por uma capa estéril.

• O Kit de Registro DrapeLink para Arco em C Ziehm Vision RFD deve ser estéril e o Arco
em C deve ser coberto. O kit de registro é fixado aos adaptadores cobertos.

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

Instrumental necessário para Arco em C
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4.1.1 Kits de registro

Instrumental compatível para Arco em C

Arcos em C podem ser usados para registro em conjunto com:
• Kit de Registro por Fluoroscopia (Rev. 2)
• Kit de Registro por Fluoroscopia 3D/2D
• Kit de Registro por Fluoroscopia 3D para Ziehm Vision FD Vario 3D
• Dispositivo de Registro Portátil para Fluoroscopia 2D com Placa de Correção
• Kit de Registro DrapeLink para Arco em C Ziehm Vision RFD

O instrumental descrito acima deve ser acoplado ao Arco em C conforme descrito no Manual do
Usuário de Instrumental.
Arcos em C de painel plano devem ser usados para registro com o Dispositivo de Registro
Portátil para Fluoroscopia 2D (sem Placa de Correção).

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 por Fluorosco-
pia 3D/2D

O anel de registro 3D deve permanecer acoplado durante to-
do o procedimento.

Kit de Registro por Fluoroscopia
3D para Ziehm Vision FD Vario
3D

O(s) fluorostar(s) deve(m) ser acoplado(s) às interfaces com
melhor orientação em relação à câmera na posição inicial de
aquisição.

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 e o paciente e as estrelas de referência, para evitar ferimentos
ao paciente e/ou danos aos instrumentos.

Discos marcadores reflexivos

O Kit de Registro por Fluoroscopia (Rev. 2) e o Kit de Registro por Fluoroscopia 3D/2D são
equipados com discos marcadores reflexivos integrados. Ao adquirir imagens, assegure que
cinco discos marcadores reflexivos, no mínimo, estejam visíveis.

Próximas etapas

Tão logo o Kit de Registro por Fluoroscopia tenha sido 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 selecionado esteja firmemente acoplado ao Arco em C e que os discos
marcadores reflexivos estejam totalmente introduzidos.
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4.1.2 Uso do Dispositivo de Registro Portátil para Fluoroscopia 2D para aquisição de
imagens 2D

Informações gerais

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

Placas de Correção não devem ser usadas com Arcos em C de painel plano.

Uso adequado

①

Figura 19 
O cabeçote do Dispositivo de Registro Portátil para Fluoroscopia 2D deve estar totalmente
dentro do feixe de raios X durante a aquisição de uma imagem fluoroscópica. Use os batentes
localizados na parte superior e nas laterais do Dispositivo de Registro Portátil para
Fluoroscopia 2D para posicionar o cabeçote no centro do feixe e mantê-lo estável.
Para obter a melhor qualidade de registro, pressione o Dispositivo de Registro Portátil para
Fluoroscopia 2D suavemente na direção do intensificador de imagem ou estabilize-o no
paciente ou na mesa.
As quatro esferas marcadoras devem estar visíveis para a câmera durante a aquisição de
imagens.
OBSERVAÇÃO: use fita adesiva estéril ① para proteger a capa estéril contra danos ao
pressionar o Dispositivo de Registro Portátil para Fluoroscopia 2D contra o intensificador de
imagem.
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Aviso de vibração do Dispositivo de Registro Portátil para Fluoroscopia 2D

Figura 20 
O Dispositivo de Registro Portátil para Fluoroscopia 2D deve ser mantido imóvel durante a
aquisição de imagens. Se o Dispositivo de Registro Portátil para Fluoroscopia 2D for
movimentado durante a aquisição, a imagem não poderá ser registrada e o ícone de vibração
mostrado acima será exibido na tela.
Repita a aquisição, mantendo o Dispositivo de Registro Portátil para Fluoroscopia 2D estável.

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

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

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

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

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

- Assegure que a Placa de Correção esteja corretamente montada e posicionada.
- Assegure que o Arco em C correto esteja selecionado no software.
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4.2 Uso de Arcos em C
4.2.1 Uso de Arco em C intraoperatório

Antes de iniciar

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

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

Conexão e inicialização

Ao realizar um registro automático, conecte o Arco em C ao sistema de navegação e inicie o Arco
em C antes de iniciar a aquisição de imagens. Se iniciar o fluxo de trabalho de aquisição de
imagens antes de iniciar o Arco em C, você poderá receber uma mensagem de erro indicando
que não há conexão com o Arco em C.
Se receber essa mensagem de erro, inicie o Arco em C e pressione Proceed na janela de
mensagem de erro.
A mesma mensagem poderá ser emitida se a conexão com o Arco em C for perdida. Nesse caso,
verifique o cabo de conexão e pressione Proceed. A aquisição da imagem poderá então ser
retomada.
Antes de adquirir novas imagens com o Arco em C, assegure que a tela de aquisição de imagens
esteja exibida. Caso contrário, o software de navegação não detectará as imagens adquiridas.

Assegurando espaço suficiente

Para evitar ferimentos ao paciente e/ou danos aos instrumentos, assegure que exista
espaço suficiente para evitar colisões entre o kit de registro e o paciente ou a estrela de
referência. Sempre efetue uma verificação de colisão antes de iniciar a aquisição de
imagens.

Visibilidade da câmera

A câmera deve ser posicionada de forma que as duas lentes tenham uma visão desobstruída da
área cirúrgica e da estrela de referência durante todo o procedimento, em todas as posições
relevantes da sala cirúrgica. Para obter mais informações sobre o campo de visão da câmera,
consulte a página 20.

A estrela de referência e os componentes de registro devem estar visíveis para a câmera
durante a aquisição; caso contrário, a imagem não poderá ser registrada pelo software.

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

Considerações importantes

Antes de aceitar imagens fluoroscópicas, certifique-se de que elas sejam precisas e
mostrem a vértebra de interesse.
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Não modifique imagens no monitor do Arco em C (p.ex., por meio de ampliação, inversão,
etc.) antes de confirmar a aquisição.

O sistema detecta automaticamente a posição da estrela de referência e do kit de registro
quando uma nova imagem fluoroscópica é adquirida. Todavia, a precisão do registro deve
ser verificada; para isso, segure a ponta do ponteiro em pelo menos três referências
anatômicas e verifique sua posição no software (consulte a página 73).

Ao integrar um dispositivo de outro fabricante (p.ex., Arco em C) à estação de navegação,
certifique-se de realizar um teste de sistema eletromédico, de acordo com a norma IEC
60601-1.
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4.2.2 Imagens fluoroscópicas 3D

Antes de iniciar

Desacople o anel de registro 2D ao adquirir imagens 3D com um intensificador de
imagens.

Alterações no Arco em C

Se alguma alteração (p.ex., hardware, software ou configuração) for realizada no Arco em
C, o representante responsável do hospital deverá informar o pessoal de serviço da
Brainlab imediatamente, pois é possível que a precisão da navegação tenha sido afetada.

Se uma recalibração for realizada (p.ex., devido a uma alteração de hardware ou
atualização de software), o pessoal de serviço da Brainlab deverá ser informado.

Assegurando a qualidade das imagens

Recomendamos usar imagens fluoroscópicas 3D adquiridas no modo de alta resolução.

Aquisições incompletas podem resultar em imprecisão na navegação. Recomendamos que
somente aquisições completas sejam transferidas.

É possível que Arcos em C não produzam imagens de qualidade adequada para colocação
ou navegação de parafusos.

Orientação do paciente

Certifique-se de selecionar a orientação correta do paciente e a posição adequada do Arco
em C no assistente de aquisição, no console do Arco em C. Caso contrário, a orientação
do paciente não será exibida corretamente na estação de navegação.

Não adequado para diagnóstico

Arcos em C 3D não são certificados para diagnóstico.
A qualidade da imagem pode variar em função da anatomia do paciente, de artefatos ou de
especificações técnicas do Arco em C. Como isto pode influenciar o planejamento e a
navegação, verifique e aprove a adequação da qualidade da imagem para navegação antes de
usar as imagens.

Podem aparecer artefatos na sequência de dados exibida. Isto depende da qualidade da
imagem recebida do Arco em C. Artefatos podem aparecer devido à restrição do raio de
varredura do Arco em C.

Certifique-se de selecionar o paciente correto e de enviar a aquisição de imagem mais
recente do Arco em C para o sistema de navegação. Se você enviar várias aquisições, o
software solicitará que a imagem correta seja selecionada.

Arco em C Siemens 3D

Não use o caractere especial “/” ao inserir o nome ou ID do paciente no Arco em C Siemens 3D.
Caso contrário, a sequência de dados será incompatível com o software de navegação.
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4.2.3 Imagens 2D para Registro por Correspondência de Fluoroscopia

Kits de registro

Se estiver usando o Kit de Registro por Fluoroscopia 3D/2D ou o Kit de Registro por
Fluoroscopia Rev. 2, certifique-se de que o anel de registro 2D esteja fixado e que pelo menos
cinco discos marcadores reflexivos estejam visíveis para as duas lentes da câmera.

Se o Kit de Registro por Fluoroscopia 3D/2D ou o Kit de Registro por Fluoroscopia Rev. 2
for usado para aquisição de imagens 2D (para imagens de calibração ou registro de
imagem 2D), o anel de navegação 2D deve estar acoplado.

Considerações importantes

O nível de distorção pode ser maior nas bordas da imagem fluoroscópica adquirida.
Verifique a precisão nestas áreas se elas contiverem estruturas de interesse.

Mesmo que os segmentos de imagem obscurecidos pelos marcadores de tungstênio
sejam reconstruídos, é possível que alguns objetos menores que foram obscurecidos
(p.ex., fios de Kirschner ou pontas de parafusos) não sejam restaurados.

Posicionamento do Arco em C

Figura 21 
Os cones de raios devem estar sobrepostos durante a aquisição de imagens, conforme mostrado
acima.
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Marcadores de tungstênio

Kits de registro possuem duas placas com marcadores de tungstênio integrados.

① ②

Figura 22 
Para Registro por Fluoroscopia, o software deve detectar pelo menos quatro marcadores grandes
de tungstênio no círculo ①, além do marcador grande de tungstênio localizado fora do círculo ②.
Se a visão de um ou mais marcadores 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 51).
Remova objetos metálicos desnecessários, tais como instrumentos, do campo de visão de raios
X, para que a imagem possa ser corretamente adquirida.
A estrela de referência deve estar permanentemente visível.
OBSERVAÇÃO: objetos pequenos (fios de Kirschner, pontas de parafusos) podem parecer
deformados em imagens fluoroscópicas 2D. Isto se deve ao algoritmo que remove os marcadores
de tungstênio.
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4.2.4 Imagens de calibração 2D

Imagens de calibração 2D

• Imagens de calibração são usadas para auxiliar no registro de imagem de pacientes, quando
uma imagem não contém informações suficientes.

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

• A estrela de referência não precisa estar fixada durante a aquisição da imagem 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 firmemente presa.

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

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.

Como adquirir imagens de calibração

①

②

Figura 23 

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 (consulte a página 26).
 

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.

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

Se diferentes estrelas de referência e sistemas de navegação ou scanners estiverem
disponíveis, utilize apenas a mesma combinação que foi utilizada durante a calibração.

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.
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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 janela de diálogo de aviso
para retornar à tela principal e adquirir outra imagem de calibração.
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4.3 Uso de tomógrafos

Calibração do scanner

Os técnicos do hospital devem verificar regularmente a precisão do scanner, usando o Kit de
Fantoma de Calibração de iCT. Para obter mais informações, consulte o Manual do Usuário de
Instrumental.

Sempre que a tampa de um scanner intraoperatório for aberta ou alterada mecanicamente,
a precisão da calibração do scanner deverá ser verificada pelo suporte da Brainlab. Isto
também deve ocorrer após manutenção de rotina efetuada pelo fabricante do scanner.

Algumas atualizações do software do scanner exigem a verificação do registro e da
precisão da navegação. Após a atualização do software do scanner é necessário realizar
uma aquisição de verificação e verificar a precisão da navegação.

Se o scanner for usado por um longo período sem manutenção apropriada, o sistema
poderá apresentar problemas de funcionamento ou tornar-se impreciso. Para evitar que
isto ocorra, entre em contato com a Brainlab para agendar inspeções semestrais.

Configurações do scanner

Para assegurar que as tomografias sejam compatíveis com o software e para facilitar a precisão
da navegação, solicite ao suporte da Brainlab informações sobre as configurações
recomendadas para o scanner. Informações adicionais estão disponíveis no protocolo de
aquisição de imagens.

Testes de colisão

Um teste de colisão deve ser efetuado após a definição da configuração final. Se possível, salve
a posição da mesa cirúrgica, a fim de reproduzir facilmente a configuração para uma aquisição
intraoperatória.

Certifique-se de que a configuração completa do paciente seja adequada ao tomógrafo e
que o intervalo de aquisição disponível seja suficientemente amplo para cobrir toda a área
de interesse. Especificamente, a estrela de referência do paciente deve ser montada de
forma a minimizar o risco de colisão com o tomógrafo.

Sempre execute um teste de colisão depois de conectar ou ajustar hardware (tal como uma
garra de referência ou uma capa).

Se uma estrela de referência estiver fixada ao osso do paciente, assegure que ela não
colida com componentes do scanner durante a aquisição. Se aplicável, assegure que a
capa estéril da aquisição não fique pendurada, pois poderá colidir com o paciente ou com
a estrela de referência. Sempre execute um teste de colisão.

Orientação do paciente

Certifique-se de selecionar a orientação correta do paciente no software do scanner. Caso
contrário, a orientação do paciente não será exibida corretamente no software de
navegação.

Inclinação do gantry

As tomografias adquiridas com uma inclinação de gantry diferente de zero deverão ser
registradas manualmente e não poderão ser registradas usando registro automático.
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Espessura do corte

A espessura do corte de tomografias não deve exceder 2 mm.

Um ponto de exclamação vermelho no software indica que a espessura dos cortes é excessiva.

Incompatibilidade

Nunca coloque o Sistema de Referência Brainsuite iMRI (para Siemens 1.5T) no campo de visão
da câmera ao usar registro automático para Spine & Trauma 3D, pois isto é incompatível com o
software.

Posicionamento da mesa

O registro se tornará impreciso se ocorrer movimento do paciente ou da mesa cirúrgica
durante o registro automático.

Status de erros

Se o tomógrafo relatar um erro entre duas aquisições consecutivas, as coordenadas nos
dados das imagens poderão apresentar uma diminuição na precisão, afetando a precisão
da navegação. Não use conjuntos de imagens que tenham sido adquiridos imediatamente
após um estado de erro.
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5 MANIPULAÇÃO DE
VISUALIZAÇÕES

5.1 Botões de visualização

Informações gerais

As visualizações de imagem frequentemente contêm botões que podem ser usados para
posicionar elementos na tela.
OBSERVAÇÃO: muitos botões de visualização funcionam continuamente quando pressionados.
 

Manipulando imagens

Botões Nome Função

Flip Inverte a imagem 180° em torno de seu eixo central.

Rotate Gira a imagem no sentido horário ou anti-horário, em torno de
seu eixo.

Movendo o elemento ativo

Botões Nome Função

Up/down Move o elemento ativo para cima ou para baixo.

Left/right Move o elemento ativo para a esquerda ou para a direita.

Curved Gira o elemento ativo no sentido horário ou anti-horário.

Navegando por cortes de imagens adquiridas

Botões Nome Função

Scroll Rolar pelos cortes de imagens.

MANIPULAÇÃO DE VISUALIZAÇÕES

Manual do Usuário do Software Rev. 1.2 Spine & Trauma 3D Ver. 2.6 55



5.2 Recorte de imagens

Informações gerais

A função de recorte de imagens está disponível em muitas telas principais quando se trabalha
com dados 3D.

Não recorte estruturas que sejam necessárias para registro.

Layout da tela

③

① ②

Figura 24 

Nº Componente

① Controles de tamanho

② Caixa de recorte (amarela)

③ Botão Undo

Como recortar imagens

Etapas

1. Pressione o botão de recorte em qualquer tela principal.

2. Posicione a caixa de recorte usando as setas nas visualizações.

3. Use as barras deslizantes para ajustar o tamanho da caixa de recorte.

4. Quando a caixa de recorte estiver posicionada de tal forma que contenha apenas a regi-
ão de interesse, pressione o botão de recorte novamente para concluir o recorte.

5. Para retornar à sequência de dados original, pressione Undo.

OBSERVAÇÃO: não é possível girar a caixa de recorte.
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5.3 Limiar ósseo e janelamento
5.3.1 Limiar ósseo

Informações gerais

O limiar ósseo é o valor acima do qual o software determina que os objetos nas imagens sejam
ossos, e não tecidos.
Quando o limiar ósseo é configurado corretamente, nenhum tecido fica visível e a superfície
óssea aparece suave e sólida nas imagens, especialmente nas áreas em que os pontos de
registro devem ser adquiridos. Se o limiar for muito baixo ou muito alto, haverá uma discrepância
no sistema de coordenadas entre o osso real e o osso (visível) navegado, resultando em
imprecisão no registro do paciente.

A qualidade do limiar ósseo escolhido influencia a precisão do resultado da
correspondência. Certifique-se de configurar o limiar de forma a exibir uma superfície
óssea suave.

Abrindo o ajuste de limiar ósseo

A configuração do limiar ósseo é uma etapa obrigatória de todos os métodos de regis-
tro manual. Ela também pode ser acessada pressionando o botão de janelamento em
qualquer janela principal.

Como configurar o limiar ósseo

②

①

③

Figura 25 

Etapas

1.

Pressione os botões de seta ou mova o dedo ao longo da barra deslizante ① para au-
mentar/diminuir o limiar ósseo.
Opcionalmente, arraste o dedo na imagem (à esquerda ou à direita) para ajustar o limiar
ósseo.
OBSERVAÇÃO: pressione Reset ③ para restaurar o limiar ósseo originalmente calcula-
do pelo software.
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Etapas

2.

• Navegue pelos cortes usando os botões de rolagem.
• Use as barras de rotação ② ou pressione diretamente na visualização para girar a ima-

gem conforme desejado.
• Verifique as configurações de limiar em diferentes níveis e ângulos.

3.
Pressione Next para prosseguir.
OBSERVAÇÃO: se tiver inserido ajustes de limiar ósseo usando o botão de janelamento,
pressione o botão novamente para retornar à etapa atual.
 

Ajuste fino do limiar ósseo

Ajuste o limiar da melhor maneira possível, assegurando que um volume maior de osso
esteja visível, mostrando o menor volume possível de tecido. O registro manual somente
pode ser realizado quando a superfície óssea está nitidamente visível.

Inspecione o modelo de superfície 3D calculada e, se a superfície não estiver representada
de maneira uniforme (exibição de artefatos fora ou orifícios dentro das regiões
anatômicas), ajuste o limiar ósseo conforme necessário.

Limiar ósseo e janelamento
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5.3.2 Janelamento

Informações gerais

O janelamento permite ajustar o brilho e o contraste de imagens adquiridas, definindo o
relacionamento entre valores de cinza e a intensidade da exibição.
Configurações corretas de janelamento ajudam a otimizar a exibição dos dados.

A alteração das configurações de janelamento em dados de tomografias define se algumas
estruturas serão visíveis ou não.

Como configurar o janelamento

①

②

Figura 26 

Etapas

1. Pressione o botão de janelamento.

2. Use as barras deslizantes nas visualizações para ajustar o brilho ① e o contraste ②.

3. Pressione o botão de janelamento novamente para fechar o recurso de janelamento.
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5.4 Orientação do paciente e alinhamento do eixo
5.4.1 Orientação do paciente

Informações gerais

A orientação do paciente inserida no software determina a orientação dos cortes sagital e
coronal, bem como o modo de exibição dos cortes axiais. Assegure que os valores exibidos
estejam corretos, para que as imagens sejam corretamente navegadas.

Para acessar a janela de diálogo, pressione o botão de orientação de paciente em
qualquer janela principal.

OBSERVAÇÃO: a alteração da orientação do paciente afeta apenas o modo de exibição dos
dados no software. A sequência de dados em si não é alterada.
 

Certifique-se de selecionar a orientação correta do paciente. Caso contrário, a orientação
do paciente não será exibida corretamente no software de navegação.

Como selecionar a orientação

Para imagens intraoperatórias, a orientação inicial do paciente é pré-selecionada com base na
identificação da sequência de dados DICOM.

Figura 27 

Etapas

1. Selecione a posição do paciente (Prone, Supine, apoiado no lado Left ou Right).

2. Selecione o lado pelo qual o cirurgião se aproximará do paciente (Left Side ou Right Si-
de).

3. Selecione a orientação do paciente na mesa cirúrgica em relação à visão da tela sensível
ao toque pelo cirurgião (Feet/Head ou Head/Feet).

4. Pressione Next.

Orientação do paciente e alinhamento do eixo
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5.4.2 Alinhamento de eixo

Informações gerais

O alinhamento incorreto do eixo pode resultar em uma orientação incorreta durante a navegação.
Se o paciente não tiver sido posicionado reto no scanner ou se a imagem tiver recebido um rótulo
de orientação incorreta, use Axis Alignment para alinhar com maior precisão as imagens do
paciente aos eixos definidos no software.

Como corrigir o alinhamento do eixo

Figura 28 

Etapas

1. Pressione o botão Axis Alignment.

2.
Na janela de correção de eixo, pressione as setas curvas nas visualizações para alinhar
os eixos com as linhas azuis pontilhadas.
OBSERVAÇÃO: para restaurar o alinhamento prévio dos eixos, pressione Reset.
 

3. Se necessário, selecione as caixas de seleção Anterior - Posterior ou Head - Feet para
alternar a orientação.

4.
Pressione novamente o botão Axis Alignment.
OBSERVAÇÃO: se você não desativar a função Axis Alignment, pressione Next ou
Back para salvar suas alterações de alinhamento de eixo.
 

OBSERVAÇÃO: a precisão do registro e da navegação não será afetada se os eixos anatômicos
forem ajustados após o registro.
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5.5 Objetos planejados

Dados pré-operatórios planejados

Se os dados carregados tiverem sido planejados no iPlan ou no DICOM Viewer, uma lista de
objetos pré-planejados ficará visível na tela Patient Information (p.ex., objetos, imagens
fusionadas e pontos rotulados).
As trajetórias são exibidas na tela Screw Planning.
Durante a etapa Accuracy Verification, os objetos pré-planejados e os pontos rotulados são
exibidos.

Use o botão Object para mostrar/ocultar objetos pré-planejados durante o registro e
a navegação.

OBSERVAÇÃO: para obter mais informações sobre o uso de pontos pré-planejados no registro
por Paired Point Matching, consulte a página 84.
 

Objetos planejados
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6 FUSÃO DE IMAGENS
6.1 Fusão de imagens para coluna

Image Fusion Element

A fusão de imagens é realizada com o software Brainlab Image Fusion. Consulte o Manual do
Usuário do Software para Image Fusion para obter instruções sobre as etapas exigidas.

Aquisições de imagens

As seguintes combinações de dados são suportadas para fusão de imagens:
• TC e RM
• TC e Fluoroscopia 3D
• TC e TC

OBSERVAÇÃO: as combinações de fluoroscopia 3D e RM ou fluoroscopia 3D e fluoroscopia 3D
não são suportadas. Além disso, também não são suportadas modalidades diferentes de TC, RM
e Fluoroscopia 3D.
 

As áreas de aquisição de imagens das duas diferentes sequências de dados para fusão
deverão conter regiões de sobreposição se as aquisições forem usadas para fusão de
imagens. As regiões de sobreposição devem incluir estruturas ósseas (p.ex., as vértebras
adjacentes).

A fusão de imagens e o corregistro destinam-se apenas a procedimentos de coluna.

Precisão da fusão de imagens

Dependendo da versão instalada do software Image Fusion, a ROI poderá não ser
exportada em uma fusão manual (i.e., quando o botão Fusion não é pressionado no Image
Fusion). O aplicativo de coluna não exibirá nenhuma ROI.

Quando a fusão de imagens é aberta, a região de interesse (ROI) é configurada para um
intervalo adequado para a maioria dos casos. Antes de iniciar uma fusão automática,
configure a região ótima para a fusão, posicionando e redimensionado a caixa ROI. Após o
ajuste das sequências de dados e da configuração da ROI, a fusão poderá ser iniciada.

Assegure que a caixa ROI esteja colocada no osso ao qual a estrela de referência está
fixada.

Apenas o volume de dados do conjunto primário de dados de imagens dentro da região de
interesse da fusão é usado pelo algoritmo para determinar a correta adequação para o
conjunto secundário de dados de imagens. Isto significa que o tamanho e aposição iniciais
da área de interesse da fusão afetará o resultado da fusão de imagens.

FUSÃO DE IMAGENS

Manual do Usuário do Software Rev. 1.2 Spine & Trauma 3D Ver. 2.6 63



A caixa ROI deve ser suficientemente ampla para incluir todas as áreas em que a
adequação deve ser precisa, deixando de fora os dados irrelevantes.

A mesma estrutura óssea que foi usada para registro do paciente deve ser usada para
fusão de imagens. Caso contrário, a segunda sequência de dados poderá ser deslocada
durante a navegação.

Verificação

Inspecione e verifique visualmente o resultado da fusão automática. Se o resultado da
fusão automática for insatisfatório, aprimore a fusão manualmente, ajustando as
sequências de imagens e a ROI. Aprove apenas as sequências de dados fusionadas de
forma correta.

Fusão de imagens para coluna
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6.2 Corregistro

Informações gerais

Corregistro é o procedimento de fusionar dados pré-operatórios não registrados com um registro
automático.

Fluxo de trabalho

Etapas

1. Inicie o software Spine & Trauma 3D com os dados pré-operatórios carregados.

2. Na janela de diálogo New Registration / Scan, pressione New Scan (consulte a página
30).

3. O software solicita a verificação do registro.

4.
A página de seleção de dados é exibida. Selecione as duas sequências de dados a se-
rem fusionadas. Neste caso, as sequências de dados são a tomografia pré-operatória e a
aquisição de Fluoroscopia 3D intraoperatória recém-adquirida.

5. Realize a fusão de imagens usando o aplicativo Image Fusion.

6. Quando a fusão estiver concluída, verifique o registro nas duas sequências de dados
(consulte a página 73).

OBSERVAÇÃO: opcionalmente, você pode primeiro efetuar uma aquisição intraoperatória, para
depois carregar os dados pré-operatórios.
 

Inconsistências relacionadas a nomes de pacientes

Se houver divergência no nome do paciente nas duas sequências de dados, o software exibirá
um aviso, informando que a sequência de dados intraoperatórios será mesclada e assumirá o
nome do paciente contido na sequência de dados pré-operatórios.
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7 REGISTRO AUTOMÁTICO
7.1 Visão geral

Antes de iniciar

Antes de iniciar um fluxo de trabalho de registro automático, certifique-se de ler e entender as
informações relacionadas a esse procedimento, a partir da página 41.

Fluxos de trabalho de registro

O Spine & Trauma 3D oferece registro automático de dados fluoroscópicos 3D adquiridos
intraoperatoriamente (consulte a página 70).
Quando da aquisição intraoperatória de uma dessas sequências de dados usando o software e
um Arco em C ou scanner compatível, o registro será realizado automaticamente pelo software.
O registro automático de iCT, AIRO e Angio é realizado com o software Brainlab Element
Registro Automático de Imagens. Consulte o Manual do Usuário do Software Registro
Automático de Imagens para obter instruções sobre as etapas necessárias.
Você também pode usar sequências de dados adquiridas pré-operatoriamente. Para fazer isso,
você precisa realizar um registro manual (consulte a página 77).

O registro automático não pode ser usado para registrar dados adquiridos pré-
-operatoriamente. Para usar sequências de dados adquiridas pré-operatoriamente é
necessário realizar um registro manual (consulte a página 77) ou um corregistro
(consulte a página 65).

Registro na inicialização

A maneira mais rápida de registrar o paciente consiste em adquirir a sequência de dados
imediatamente após a inicialização. O software registra automaticamente o paciente após a
aquisição da imagem. Dessa forma, você pode verificar a precisão e iniciar a navegação.
OBSERVAÇÃO: para registro automático, é necessário que os dados sejam adquiridos
intraoperatoriamente.
 

Como selecionar o Scanner ou Arco em C

Etapas

1. Se mais que um scanner ou Arco em C estiver configurado, pressione New Scan.

2. Selecione o Arco em C ou scanner para iniciar a aquisição pré-operatória de imagens.

Compatibilidade

Utilize apenas Arcos em C e scanners compatíveis para registro automático com o Spine &
Trauma 3D. Para obter uma lista completa de scanners e Arcos em C compatíveis, entre em
contato com o suporte da Brainlab.
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Movimentação durante o registro

Antes de mover o paciente ou a mesa da sala cirúrgica, assegure que o processo de
registro esteja concluído e que a precisão do registro esteja adequada. Se ocorrer a
movimentação do paciente ou da mesa, o registro não poderá ser recuperado.

Não modifique a posição da estrela de referência após iniciar o procedimento de registro.

Alterando dados

Não é possível realizar o registro automático de dados planejados de paciente para
navegação (exceto por meio de um corregistro - consulte a página 65). Não altere dados de
imagens no scanner de forma alguma (com rotação, inversão, contraste, ampliação, etc.).
Assegure que as informações originais DICOM sejam enviadas diretamente para o sistema
de navegação para registro sem atraso; caso contrário, o registro automático não poderá
ser realizado.

Concluindo o registro automático

O registro somente será armazenado quando você concluir a verificação da precisão,
pressionando o botão Next (consulte a página 73).

Quando um registro automático bem-sucedido é realizado, o registro anterior é excluído.

Otimizando a qualidade da aquisição de imagens

Para evitar imprecisões em aquisições de imagens devido a movimentos respiratórios, a
Brainlab recomenda hiperoxigenar o paciente e desativar a ventilação artificial na fase
exalatória, antes de efetuar a aquisição da imagem. O procedimento não deve demorar
mais que dois minutos e, portanto, não é prejudicial ao paciente.

As imagens adquiridas não devem conter artefatos. A distorção da imagem pode
comprometer a segmentação e reduzir a precisão do registro. Para evitar essa situação,
remova objetos metálicos ou reflexivos (tais como retratores) da região da aquisição.

Assegurando o sucesso da transferência de dados

Conecte o Arco em C 3D no sistema de navegação, usando um cabo cruzado. Se o Arco em C
3D estiver conectado à rede do hospital, a velocidade de transmissão será afetada pelo volume
de tráfego na rede. Recomendamos a transferência de dados pela rede do hospital apenas se um
sistema de navegação de teto estiver sendo utilizado.

Antes de transferir imagens adquiridas em 3D, verifique se o procedimento de aquisição
foi concluído de forma correta. Uma sequência de dados incompleta pode conduzir a
imprecisões na navegação.

Aquisições abortadas

Se uma imagem incompleta ou abortada for transferida para o sistema de navegação, uma
mensagem será exibida. Se houver dados suficientes na imagem adquirida, pressione Accept
para prosseguir.

Visão geral
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7.1.1 Usando aquisições de imagens antigas

Sequências de dados adquiridas há mais de 24 horas

Por razões de segurança, aquisições realizadas há mais de 24 horas somente poderão ser
utilizadas se tiverem sido registradas manualmente (consulte a página 77).

Opções

Para carregar outra sequência de dados, pressione Back.

Para cancelar o registro, pressione Cancel.
OBSERVAÇÃO: Cancel retorna à tela principal. Todavia, a sequência de dados não poderá ser
usada para navegação, pois não está registrada.
 

Para carregar essa sequência de dados e registrá-la manualmente, pressione Register.
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7.2 Registro automático de dados fluoroscópicos 3D
7.2.1 Arco em C Siemens 3D

Fluxo de trabalho

① ②

③ ④

Figura 29 

Etapas

1. Pressione New Scan na janela de diálogo New Registration / Scan (consulte a página
30).

2.
Prepare o Arco em C. Siga as instruções no console do scanner e na janela de diálogo
Prepare C-arm for 3D Scan ①.
Pressione Next ou aguarde 30 segundos para prosseguir.

3.

Execute a verificação de colisão e retorne o Arco em C para a posição lateral. Ajuste a
câmera conforme necessário ②.
O software assegura que todas as estruturas necessárias sejam detectadas. Assegure
que a câmera esteja posicionada de tal forma que o Arco em C e a estrela de referência
do paciente estejam centralizados no campo de visão da câmera.

4. Considere a possibilidade de interromper a respiração do paciente.

5.

Adquira a imagem ③. Após a conclusão da aquisição, efetue a retomada da respiração
do paciente, se a respiração tiver sido interrompida.
OBSERVAÇÃO: se for necessário enviar a imagem adquirida manualmente para o siste-
ma de navegação, sempre envie a aquisição atual do console do Arco em C 3D. Se a
aquisição for enviada diretamente da janela principal, um único corte será enviado.
 

6. Na tela Patient Information ④, verifique se a sequência de imagens é suficiente e se os
dados estão corretos.

7. Defina a orientação do paciente na janela de diálogo Select Patient Orientation (consul-
te a página 60).

Registro automático de dados fluoroscópicos 3D
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Etapas

8. Verifique o registro (consulte a página 73).
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7.2.2 Arco em C Ziehm 3D

Fluxo de trabalho

① ②

③ ④

Figura 30 

Etapas

1. Pressione New Scan na janela de diálogo New Registration / Scan (consulte a página
30).

2.

Prepare o Arco em C. Siga as instruções no console do scanner e na janela de diálogo
Prepare C-arm for Scanning ①.
OBSERVAÇÃO: se estiver usando um Arco em C de painel plano, acople os fluorostars.
 

3.

Execute a verificação de colisão e retorne o Arco em C para a posição lateral. Ajuste a
câmera conforme necessário ②.
O software assegura que todas as estruturas necessárias sejam detectadas. Assegure
que a câmera esteja posicionada de tal forma que o Arco em C e a estrela de referência
do paciente estejam centralizados no campo de visão da câmera.

4. Considere a possibilidade de interromper a respiração do paciente.

5.
Execute a aquisição ③, mantendo pressionado o pedal esquerdo. Após a conclusão da
aquisição, efetue a retomada da respiração do paciente, se a respiração tiver sido inter-
rompida.

6. Na tela Patient Information ④, verifique se a sequência de imagens é suficiente e se os
dados estão corretos.

7. Defina a orientação do paciente na janela de diálogo Select Patient Orientation (consul-
te a página 60).

8. Verifique o registro (consulte a página 73).

Registro automático de dados fluoroscópicos 3D
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7.3 Verificando o registro automático

Informações gerais

Sempre verifique a precisão do registro, segurando a ponta do ponteiro ou do instrumento
em pelo menos três referências anatômicas e verificando sua posição no software.

Verifique se o registro está no nível correto no paciente e na sequência de dados. A
precisão deve ser verificada na estrutura óssea que será tratada.

Como verificar a precisão do registro

Após a realização bem-sucedida do registro automático, o sistema solicita a verificação visual da
precisão.

Figura 31 
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Etapa

Verifique a precisão, segurando o ponteiro ou a ponta do instrumento pelo menos nas seguintes
referências:
1. Posterior/Anterior:

- Na parte posterior do processo espinhoso. Certifique-se de verificar diretamente no osso,
não no ligamento supraespinhoso.

- Em diversos locais da estrutura óssea da lâmina.
2. Esquerda/Direita:

- No lado esquerdo do processo espinhoso, aproximadamente a meia altura, e depois no la-
do direito.

- Nas juntas de facetas esquerda e direita (de forma ideal no espaço da junta), se acessí-
veis.

3. Cranial/Caudal:
- No lado cranial do processo espinhoso e depois na parte caudal.

• Para cada ponto de verificação, compare a posição do ponteiro no paciente com a posição
exibida no sistema de navegação.

• Outra maneira de verificar a precisão do registro é segurar o ponteiro cuidadosamente nas
pontas da garra de referência (Todas as direções podem ser verificadas: posterior/anterior,
esquerda/direita e cranial/caudal) ou mesmo em um dente da garra de referência, se acessí-
vel.

Faça uma análise minuciosa para decidir se a precisão determinada é adequada para o proce-
dimento atual.
Não aplique força ao ponteiro ou instrumento durante a verificação.
OBSERVAÇÃO: para travar as visualizações na posição atual, pressione o ícone de cadeado
(consulte a página 23).
 

Verificação minimamente invasiva

Se estiver executando um procedimento minimamente invasivo que restrinja a verificação de pelo
menos três referências, execute a seguinte verificação de precisão:

Etapas

1. Insira o instrumento na incisão, de forma que ele toque com segurança uma referência
anatômica ou a base da estrela de referência.

2.

Adquira imagens fluoroscópicas do instrumento no osso:
• Imagem Lateral Fluoro para verificar se o registro para cranial/caudal e posterior/ante-

rior está correto.
• Imagem AP Fluoro para verificar se o registro para esquerda/direita e cranial/caudal

está correto.

3. Verifique se a posição do instrumento exibida na tela corresponde à posição real na ima-
gem fluoroscópica.

Outra maneira de verificar a precisão do registro é segurar o ponteiro cuidadosamente nas
pontas da garra de referência (Todas as direções podem ser verificadas: posterior/anterior,
esquerda/direita e cranial/caudal) ou mesmo em um dente da garra de referência, se acessível.
Faça uma análise minuciosa para decidir se a precisão determinada é adequada para o
procedimento atual.

Próximas etapas

Opções

Se a precisão for satisfatória, pressione Next.
OBSERVAÇÃO: o botão Next permanece inativo enquanto o ponteiro e a estrela de referência
não estão visíveis.
 

Verificando o registro automático
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Opções

Se a precisão for insatisfatória:
• Realize um registro manual (consulte a página 77) ou
• Execute uma nova aquisição de imagem.

Para cancelar o registro, pressione New Registration.
Se esta for a primeira navegação, o software reabrirá a janela de diálogo New Scan / Registra-
tion.

Faça uma análise minuciosa para decidir se a precisão determinada é adequada para o
procedimento atual.
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8 REGISTRO MANUAL
8.1 Opções de registro manual

Informações gerais

Sequências de dados de tomografias, fluoroscopia 3D ou Angio adquiridas antes da cirurgia
devem ser registradas manualmente. O registro manual também pode ser realizado após o
registro automático.
Todos os pontos devem ser adquiridos na região da aquisição. Da mesma forma, todas as
segmentações devem ser geradas na região da aquisição.
OBSERVAÇÃO: é recomendado usar imagens criadas em conformidade com o protocolo de
aquisição de imagens apropriado para registro manual.
 

Acessando o registro manual

Durante o carregamento de uma imagem pré-operatória, o registro manual abre automaticamente
assim que a orientação do paciente é definida.
Se a sua licença oferece mais de um tipo de registro, o software abre a janela de diálogo Select
Registration Method. Pressione o ícone referente ao método que deseja utilizar.

Armazenando o registro

O registro somente será armazenado quando você concluir a verificação da precisão do registro,
pressionando o botão Next.

Tipos de registro manual

Método de registro Consulte

Paired Point Matching Página 83

Region Matching Página 88

Fluoro Match Página 92

OBSERVAÇÃO: os registros por Region Matching e Fluoro Match são validados apenas para
procedimentos de coluna.
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Registro manual opcional

Se tiver utilizado registro automático com aquisição intraoperatória, você também poderá optar
por realizar o registro manual.

Figura 32 

Etapas

1. Pressione Register no painel do fluxo de trabalho.

2. Selecione o método de registro que deseja utilizar.

Otimizando configurações de imagens

Antes de iniciar o registro, você deve configurar o limiar ósseo.
Também é recomendado otimizar as configurações de janelamento e alinhamento de eixos,
usando os seguintes botões:

Botões Opção de configuração de imagem Consulte

Janelamento / Limiar Ósseo Página 57

Alinhamento de eixo Página 61
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8.1.1 Carregamento de dados do paciente

Informações gerais

O software Spine & Trauma 3D suporta o uso de imagens adquiridas pré-operatoriamente, que
devem ser registradas manualmente.

Somente é possível carregar sequências de dados de um único paciente. Se os dados de
um segundo paciente forem carregados, o software solicitará que você efetue a
composição dos dados dos dois pacientes.

Carregando duas sequências de dados de tomografias

Se carregar duas sequências de dados de tomografias, você deverá selecionar a
sequência de dados que será registrada na janela de diálogo Select Data Set for
Registration.
OBSERVAÇÃO: se uma das sequências de dados incluir dados pré-planejados, assegure que
essa sequência de dados seja usada para o registro.
 

Figura 33 
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Como carregar dados pré-operatórios

Se os dados pré-operatórios do paciente não tiverem sido carregados do Content Manager ou
se você desejar carregar uma sequência de dados diferente ou adicional, carregue os dados
usando a janela de diálogo de seleção de dados, pressionando Load Data.

Figura 34 

Restrição de tamanho

As sequências de dados não devem exceder 750 cortes e a área de aquisição não pode ser
maior que 30 cm. Uma área de aquisição maior pode afetar de forma negativa a
representação do modelo ósseo 3D.

Aquisições pré-operatórias antigas

Aquisições antigas podem apresentar uma anatomia diferente do paciente (p.ex.,
estruturas ósseas removidas, crescimento de tumores). Se houver diferenças entre
imagens pré-operatórias, imagens de diagnóstico e a anatomia atual do paciente, a
precisão do registro poderá ser prejudicada.
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8.1.2 Usando o ponteiro

Informações gerais

O ponteiro é usado para efetuar a correspondência de uma posição virtual e representação 3D de
um osso do paciente com a posição atual da anatomia do paciente.
Isto permite que o software forneça informações de navegação durante a cirurgia.
Quando um ponto é adquirido, o software armazena a posição da ponta do ponteiro em relação à
posição do osso, de acordo com a estrela de referência.
Dessa maneira, o software:
• Determina a localização da estrutura óssea em relação à estrela de referência.
• Coloca a referência adquirida na posição relativa correta no modelo ósseo 3D.

Manuseio do ponteiro

Use somente o Ponteiro Estendido com Ponta Afiada para adquirir pontos com o Spine &
Trauma 3D.

Antes da cirurgia, use o calibrador de teste da bandeja de esterilização para verificar se o
ponteiro não está torto. Não utilize ponteiros tortos ou com ponta danificada, pois isto
pode resultar em imprecisões extremas durante o registro do paciente.

Manuseie o ponteiro com extremo cuidado.

Prepare a superfície do osso antes de adquirir pontos. Adquira pontos diretamente na
superfície do osso, e não no tecido; caso contrário, o registro poderá ser impreciso.

Quando a ponta do ponteiro é movida para longe do osso durante a aquisição de pontos,
os pontos também podem ser adquiridos “no ar”, reduzindo a precisão do registro.
Durante a aquisição de pontos, certifique-se de que a ponta do ponteiro esteja sempre em
contato com o osso na região de aquisição.

Registro padrão com ponteiro

No registro padrão com ponteiro, gire um Ponteiro Estendido com Ponta Afiada para adquirir
(registrar) referências específicas no osso do paciente.

Figura 35 

Etapa

Segure a ponta do ponteiro na referência indicada e gire o ponteiro levemente em torno de sua
ponta.
• Se a ponta for movida durante o pivotamento, o ponto não será adquirido.
• Quando um ponto é adquirido, o software indica o próximo ponto a ser adquirido ou abre a

próxima etapa.
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Registro com o Controle Remoto Clip-on

O Controle Remoto Clip-on habilita o registro do paciente ativo e o controle de software em
conjunto com o Ponteiro Estendido com Ponta Afiada. Para obter mais informações sobre as
funções de controle do software, consulte a página 29.

①

Figura 36 

Etapas

1. Segure a ponta do ponteiro na referência indicada.

2.

Pressione o botão de controle ①.
• Se a ponta for movida quando o botão for pressionado, o ponto não será adquirido.
• Quando um ponto é adquirido, o software indica o próximo ponto a ser adquirido ou

abre a próxima etapa.
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8.2 Correspondência de Pontos Pareados

Informações gerais

A correspondência de pontos pareados pode ser usada para registrar ou co-registrar sequências
de dados de pacientes.
No registro por Paired Point Matching você define pontos de registro na imagem do osso e
adquire-os no osso real usando o ponteiro. Isto correlaciona os dados da imagem com o modelo
ósseo 3D.

Para obter melhor precisão

Todos os pontos devem ser adquiridos na mesma estrutura óssea. Assegure que os
pontos adquiridos estejam no mesmo nível, na tela e no paciente.

Adquira pontos em mais de um plano, em diferentes profundidades e em uma área do osso
tão ampla quanto possível.

Somente adquira pontos no osso ao qual a estrela de referência está fixada.

As referências definidas devem cobrir a maior área possível do osso.

Registre o osso em que deseja colocar parafusos.

Fluxo de trabalho para Correspondência de Pontos Pareados

Etapas

1. Abra Paired Point Matching.

2. Defina o nível da vértebra dos pontos pré-planejados (se aplicável).

3. Planeje pontos no modelo ósseo.

4. Adquira pontos no osso.

5. Verifique o registro.
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8.2.1 Pontos pré-planejados

Informações gerais

É possível usar pontos que foram pré-planejados no iPlan com Paired Point Matching.
Se a sequência de dados carregada contiver pontos pré-planejados, o software solicitará que
você defina o nível da vértebra.

Como definir o nível de pontos pré-planejados

①

②

Figura 37 

Etapas

1.

Use os botões + / - ① para selecionar o nível:
• “+” move a seleção na direção caudal.
• “-” move a seleção na direção cranial.

OBSERVAÇÃO: o rótulo ② consiste na parte anatômica da coluna (SAC: sacro, L: lom-
bar, T: torácica, C: cervical) e o número da vértebra selecionada (sacro: nenhum, lombar:
1-6, torácica: 1-12, cervical: 1-7).
 

2. Pressione Next.

OBSERVAÇÃO: se não houver pontos pré-planejados disponíveis no nível correto, pressione
Skip para prosseguir sem selecionar pontos.
 

Verifique se os pontos pré-planejados aparecem no nível correto da vértebra. Pontos pré-
-planejados no nível incorreto podem resultar em imprecisão no registro.
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8.2.2 Registro por Pontos Pareados

Informações gerais

O registro por Paired Point Matching permite:
• Adquirir até 10 pontos
• Planejar ou adquirir pontos em qualquer ordem
• Replanejar pontos que já foram adquiridos
• Visualizar o osso como cortes 2D ou modelo 3D
• Usar uma função “encaixar no osso” para evitar planejar pontos fora do osso

Layout da tela

④

①
②

⑤
⑥

③ ⑦

Figura 38 

Nº Botão/Elemento Função

① Delete Exclui o ponto ativo.

② Replan Restaura um ponto adquirido para o estado de “não adquirido”, para
que ele possa ser planejado novamente.

③ New Adiciona outro ponto ao plano.

④ Ponto ativo O ponto que está sendo atualmente planejado, circulado em amare-
lo.

⑤ Botão “encaixar no
osso”

“Encaixa” o ponto ativo no ponto mais próximo do osso (se estiver
planejado fora do osso).
OBSERVAÇÃO: ativo somente no modo de visualização 2D.
 

⑥ Botão 2D/3D Alterna a imagem do osso entre corte 2D e um modelo 3D.

⑦ Indicadores Permite selecionar o ponto a ser planejado.

Sobre pontos

Todos os pontos devem ser adquiridos na mesma estrutura óssea.
Cada ponto é numerado e possui um botão indicador numerado de forma correspondente ⑦.
Você pode adquirir até dez pontos. Quando você adquire um ponto, o software ativa o próximo. O
software exige uma distância mínima de 2 mm entre os pontos para Paired Point Matching.
O seguinte código de cores se aplica:
• Vermelho: não adquirido
• Verde: adquirido
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• Destacado em amarelo: ponto ativo

Como efetuar o registro por Pontos Pareados

Etapas

1. Ative o ponto que deseja planejar, pressionando seu indicador ⑦. O ponto ativo é desta-
cado por um círculo amarelo.

2.

Toque a imagem em que deseja colocar o ponto ativo ou use os botões de seta de posi-
cionamento para movê-lo.
OBSERVAÇÃO: para otimizar o planejamento, use os botões de zoom para ampliar as
visualizações próximas a Overview.
 

3.
Adquira o ponto ou pressione o indicador para planejar outro ponto.
OBSERVAÇÃO: pontos muito próximos entre si não são aceitos pelo software.
 

4. Repita as etapas de 1 a 3, até planejar e adquirir quatro pontos, no mínimo.

5.

Quando adquirir pelo menos quatro pontos, verifique a precisão (página 101).
• Se a precisão for aceitável, pressione Next para prosseguir.
• Se a precisão for muito baixa, você poderá adicionar novos pontos ou replanejar os

pontos que já foram adquiridos.
OBSERVAÇÃO: quando os pontos adquiridos estão todos em um plano, o botão Next
não é ativado. Planeje e adquira outros pontos para prosseguir.
 

Como incluir pontos

Etapa

Pressione New ③.
Quando quatro pontos são adquiridos, o software relata um valor de precisão e o atualiza após
a aquisição de cada ponto adicional.

OBSERVAÇÃO: se você planejou um ponto, mas não o adquiriu, o software não considerará
esse ponto ao calcular a precisão.
 

Como replanejar pontos

Opções

Para replanejar um ponto não adquirido, pressione o botão indicador correspondente para ativá-
-lo.

Para replanejar um ponto adquirido, pressione o botão indicador correspondente para ativá-lo e
pressione Replan ②. Para que seja incluído no registro, o ponto deve ser adquirido novamente.

Como excluir pontos

Etapa

Selecione o indicador do ponto e pressione Delete ①.
Você pode excluir pontos adquiridos e não adquiridos. Quando um ponto é excluído, os pontos
com numeração superior são renumerados. O software não suporta uma série de pontos des-
contínua (p.ex., 1, 2, 4, 7).
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Modo de visualização 2D e “encaixar no osso”

①
②

Figura 39 

Opções

Para planejar pontos em cortes de imagens 2D, ao invés de em imagens de modelos ósseos
3D, pressione o botão de comutação 2D/3D ②.
O botão “encaixar no osso” ① é ativado quando você alterna para 2D. Pressione este botão pa-
ra encaixar o ponto ativo no ponto mais próximo no osso. Isto evita o planejamento acidental de
pontos fora do osso.

Para desativar a função “encaixar no osso”, pressione o botão novamente.
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8.3 Correspondência de Região

Informações gerais

No registro Region Matching você define o osso que está operando e o software oferece
orientação para a aquisição de pontos na vértebra do paciente; primeiro em regiões específicas e
depois em qualquer região que proporcione boas condições de aquisição.
O software efetua a correspondência entre os pontos adquiridos e a tomografia adquirida pré-
-operatoriamente, para estabelecer um sistema de coordenadas para navegação.

Todos os pontos para Region Matching devem ser adquiridos na mesma estrutura óssea.

As regiões planejadas e os pontos adquiridos devem estar no mesmo nível, na tela e no
paciente.

Somente prossiga com o registro Region Matching se a superfície do osso correspondente
puder ser nitidamente identificada na imagem.

Preparação do local da cirurgia

Prepare o local da cirurgia de modo que os pontos possam ser adquiridos diretamente na
superfície do osso. Os pontos não adquiridos diretamente no osso podem resultar em
imprecisão no registro.

O registro Region Matching deve ser usado apenas para procedimentos de coluna.

Fluxo de trabalho para Correspondência de Região

Etapas

1. Abra Region Matching.

2. Ajuste o limiar ósseo.

3. Defina o nível da vértebra (três pontos).

4. Adquira pontos nas regiões definidas.

5. Adquira pontos adicionais no osso.

6. Verifique o registro.
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8.3.1 Definição de nível e aquisição de pontos

Informações gerais

Depois de abrir o registro Region Matching, você deverá definir o limiar ósseo (consulte a página
57). Quando configurar o limiar ósseo, você deverá definir o nível apropriado da vértebra,
identificando três regiões e adquirindo 20 pontos nessas regiões.

Defina as regiões na imagem, com a maior precisão possível. Quanto melhor for a
correspondência, maior será a precisão do registro.

Como definir o nível

①

④

②

③

Figura 40 

Etapas

1.

Toque diretamente nas visualizações para planejar três regiões na vértebra de interesse.
• Centro/processo espinhoso ①
• Lâmina direita ②
• Lâmina esquerda ③

2. Em Overview ④ (área superior esquerda), verifique se a vértebra correta foi definida.

3. Pressione Next.

Verifique se o nível exibido está correto.

Como adquirir pontos

O software orienta a aquisição de 20 pontos na vértebra. A nuvem de pontos resultante poderá
ser reposicionada, se necessário (consulte a página 105).

Adquira pontos em mais de um plano, em diferentes profundidades e em uma área do osso
tão ampla quanto possível. Se necessário, pontos adicionais poderão ser adquiridos após
o resultado inicial da correspondência (consulte a página 105).
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Durante o registro, o ponteiro é exibido no software. Esta visualização serve apenas como
uma orientação básica e pode não refletir a posição atual e precisa.

① ②

Figura 41 

Etapas

1.
Use o ponteiro ou o Controle Remoto Clip-on para adquirir um ponto em cada uma das
três regiões ① definidas durante a definição de nível (consulte a página 89).
As regiões definidas são destacadas em amarelo, vermelho e verde.

2.

Adquira 17 pontos adicionais em várias posições da vértebra definidas pelas três regiões
②. Certifique-se de adquirir os pontos em diferentes profundidades.
OBSERVAÇÃO: pontos muito próximos entre si não são aceitos pelo software.
 

3.
Quando um número suficiente de pontos for adquirido no osso, o software abrirá a tela
de verificação (consulte a página 101).
Verifique a precisão do registro.

OBSERVAÇÃO: pressione Remove last point para excluir o ponto mais recentemente adquirido.
 

Certifique-se de adquirir pontos na mesma vértebra que foi usada na definição de nível.
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Detecção de inversão esquerda-direita

Se as lâminas esquerda e direita forem invertidas acidentalmente durante a definição de nível
(consulte a página 89), a janela de diálogo Left-Right Swap Detected será exibida.
O botão Left-Right Switched é selecionado por padrão e as lâminas esquerda e direita são
automaticamente alternadas.

Figura 42 

Etapas

1.
Verifique a orientação do modelo ósseo, colocando o ponteiro em referências anatômicas
e assegurando que a posição do ponteiro no software corresponda à posição real na
anatomia do paciente.

2. Pressione Next.

OBSERVAÇÃO: se as lâminas esquerda e direita não foram realmente invertidas, desative o
botão Left-Right Switched, verifique se a orientação está correta nas visualizações e pressione
Next.
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8.4 Correspondência de Fluoroscopia

Antes de iniciar

Antes de iniciar o fluxo de trabalho Fluoro Match, certifique-se de ler e entender as informações
importantes relacionadas a este procedimento, a partir da página 41.

Informações gerais

O registro Fluoro Match usa dados pré-operatórios de tomografia ou de fluoroscopia 3D
Siemens, em conjunto com imagens intraoperatórias fluoroscópicas 2D.

O registro Fluoro Match deve ser usado apenas para procedimentos de coluna.

Fluxo de trabalho para Correspondência de Fluoroscopia

Etapas

1. Abra o registro Fluoro Match com os dados de tomografia ou de fluoroscopia 3D Sie-
mens que foram carregados.

2. Defina o nível e realize a segmentação da vértebra apropriada.

3. Adquira imagens fluoroscópicas 2D.

4. Registre imagens fluoroscópicas 2D e verifique a precisão.

5. Pré-posicionamento.

6. O software efetua a correspondência entre o modelo ósseo e as imagens fluoroscópicas.

7. Verifique o registro.
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8.4.1 Definição de nível

Como definir o nível

① ②

③ ④

⑤

Figura 43 

Etapas

1. Depois de abrir o registro Fluoro Match, você deverá definir o limiar ósseo (consulte a
página 57). Depois de definir o limiar ósseo, pressione Next.

2. Pressione o modelo ósseo para definir o nível da vértebra ① e depois pressione Next.

3.

Ajuste o modelo ②.
• Use os botões de seta ou pressione diretamente nas visualizações para posicionar o

modelo azul na vértebra apropriada.
• Se necessário, altere o tamanho do modelo azul, usando a ferramenta Scaling.
• Para ver mais/menos estrutura óssea, use a ferramenta Model Transparency.
• Ajuste o limiar ósseo (aba 3D Model Adjustment) ou as configurações de janelamento

(aba DRR Model Adjustment) para melhorar a exibição da estrutura óssea.
• Quando o modelo azul estiver alinhado corretamente, pressione Next.

OBSERVAÇÃO: você pode alternar entre um modelo ósseo 3D e um modelo DRR usan-
do as abas mostradas na parte inferior da tela.
 

4. Uma barra de progresso indica que a vértebra está sendo segmentada ③.

5.

A vértebra segmentada é exibida na tela Level Definition ④.
• Se a segmentação for satisfatória, pressione Next para prosseguir para a aquisição de

imagem 2D.
• Se a segmentação não for satisfatória, pressione Redo Segmentation ⑤. O sistema

retorna à tela Model Adjustment ②.
OBSERVAÇÃO: se pretender navegar mais de uma vértebra, repita as etapas de 3 a 5
para a próxima vértebra. Efetue a segmentação de todas as vértebras agora, para pou-
par tempo durante a cirurgia.
 

Precauções

Certifique-se de que a vértebra segmentada seja a vértebra a ser tratada. Verifique
cuidadosamente a segmentação na janela de diálogo Level Definition.
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Verifique cuidadosamente o posicionamento da vértebra na janela de diálogo Model
Adjustment.
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8.4.2 Aquisição de imagens 2D

Antes de iniciar

Você deve abrir a janela de diálogo Acquire 2D Images para poder adquirir novas imagens.
Caso contrário, a nova imagem fluoroscópica não será reconhecida pelo software.

Requisitos para aquisição de imagens

Somente prossiga com o registro Fluoro Match se a superfície óssea correspondente
puder ser nitidamente identificada na imagem.

Imagens fluoroscópicas somente podem ser registradas pelo software quando a tela de
aquisição da imagem fluoroscópica é exibida.

A vértebra de interesse completa deve ser totalmente incluída nas imagens AP e lateral.
Ambas as imagens devem se sobrepor e devem ter um ângulo de desvio suficiente (maior
que 30°).

Remova o ponteiro ou instrumento do campo de visão da câmera, para atribuir e registrar
as imagens fluoroscópicas.
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Como adquirir imagens para Correspondência de Fluoroscopia

Você pode determinar a ordem de aquisição das imagens, evitando, dessa forma, movimentos
desnecessários do Arco em C.

①

② ③

Figura 44 

Etapas

1. Assegure que todo o instrumental necessário seja visível para a câmera ①.

2. Adquira uma imagem no Arco em C.

3.

Pressione o ícone de mão azul ③ para atribuir a imagem à visualização apropriada (AP
ou lateral).
A imagem é transferida para o sistema de navegação e é exibida nas visualizações de
navegação.

4.
Verifique a precisão da imagem (consulte a página 97).
A imagem verificada aparece na visualização atribuída.

5.
Repita as etapas de 1 a 3 para a segunda imagem.
Quando as duas imagens forem verificadas, pressione Next para prosseguir para o regis-
tro Fluoro Match (consulte a página 99).

OBSERVAÇÃO: para Arcos em C Ziehm, o ícone de seta cinza ② indica que a imagem deve ser
transferida manualmente do Arco em C para o sistema. Use o pedal esquerdo para adquirir a
imagem 2D e o pedal direito para enviar a imagem para o sistema de navegação.
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Como verificar a precisão de imagens 2D

Figura 45 

Etapas

1.
Segure a ponta do ponteiro em pelo menos três referências anatômicas e assegure que
a posição da ponta do ponteiro mostrada na tela corresponda à posição real do ponteiro
no osso.

2. Opcionalmente, use as opções de manipulação de fluoroscopia para aprimorar a qualida-
de da imagem (consulte a página 97).

3.
Se a imagem fluoroscópica for aceitável, pressione Accept.
OBSERVAÇÃO: o botão Accept permanece desativado até que o ponteiro seja colocado
no campo de visão da câmera.
 

Antes de iniciar o registro Fluoro Match sempre verifique a precisão de cada imagem,
segurando a ponta do ponteiro em pelo menos três referências anatômicas e verificando
sua posição no software.

A precisão das imagens é critica, pois imagens fluoroscópicas imprecisas podem resultar
em registros por Fluoro Match de má qualidade, comprometendo a precisão da navegação.

Fluoro Options

O software permite a manipulação das imagens 2D adquiridas. As opções de fluoroscopia
descritas abaixo estão disponíveis nas janelas de diálogo Fluoro Options e Verify Image
(consulte a página 97).

Use o botão de fluoroscopia da visualização correspondente para acessar a janela de
diálogo Fluoro Options.
O exemplo apresentado a seguir mostra as funções de rotação e inversão ativadas.
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Figura 46 

Opções

Ativa as funções de rotação e inversão.

Ativa as funções de zoom e panorama.

Ativa a função de janelamento para ajuste de brilho e contraste.

Desfaz o ajuste do janelamento.

OBSERVAÇÃO: para fazer ajustes nas funções de rotação, panorama e janelamento, use os
controles de toque e as barras deslizantes nas visualizações.
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8.4.3 Executando o registro por Correspondência de Fluoroscopia

Precauções

Se o algoritmo de correspondência fornecer resultados imprecisos devido a objetos de
metal, remova todos os objetos metálicos (exceto a garra de referência) da vértebra e
adquira novas imagens fluoroscópicas. Se não for possível remover os objetos metálicos
da vértebra, readquira as imagens fluoroscópicas de uma posição/orientação ligeiramente
diferente.

Registro por Correspondência de Fluoroscopia

① ②

③ ④

Figura 47 

Etapas

1. Posicione o modelo humano na imagem para definir a direção da cabeça ① e pressione
Next.

2.

Use os botões de seta para posicionar o modelo ósseo na imagem fluoroscópica ②.
• Use os botões Fine e Coarse para selecionar incrementos de ajuste pequenos ou

grandes para os botões de seta.
• Use o botão DRR/3D Model e os botões Invisible, Transparent, Normal e Opaque

para alterar a aparência da vértebra segmentada.
• Se necessário, exclua artefatos pressionando Exclude (veja figura a seguir).

Quando o modelo ósseo estiver alinhado com a maior precisão possível, pressione Next.

3. Uma barra de progresso indica que a correspondência está em andamento ③.

4.

Opcionalmente, use o botão DRR / 3D Model e os botões Transparent, Normal e Opa-
que para verificar a sobreposição da vértebra segmentada nas imagens fluoroscópicas
④.
• Se a sobreposição estiver precisa, pressione Next para verificar a precisão do registro

(consulte a página 101).
• Pressione Back para fazer alterações.
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Excluindo artefatos

A janela de diálogo Exclude Artifacts to Optimize the Match é exibida quando o botão Exclude
é pressionado após a aquisição de imagens 2D. Isso permite que você exclua determinadas
áreas da imagem fluoroscópica do algoritmo de CT-Fluoro Match.

Figura 48 

Etapas

1.

Para excluir um artefato do algoritmo de CT-Fluoro Match:
• Clique em Exclude.
• Escolha um valor para Brush Size.
• Pinte o artefato (cor vermelha).

Para exibir o modelo 3D da vértebra segmentada, clique em Transparent ou oculte-o
usando o botão Invisible.

2.

Para incluir (reverter a exclusão de) áreas no algoritmo de CT-Fluoro Match:
• Clique em Include.
• Escolha um valor para Brush Size.
• Apague a cor vermelha do artefato.

3.
• Clique em Undo para desfazer alterações.
• Clique em Cancel para descartar o processo.
• Clique em OK para armazenar suas alterações.

OBSERVAÇÃO: se um Dispositivo de Registro Portátil para Fluoroscopia 2D tiver sido usado
para aquisição das imagens, seus tons serão automaticamente mascarados (excluídos, pintados
em vermelho) nas imagens fluoroscópicas.
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8.5 Verificação da precisão

Informações gerais

O procedimento de verificação de precisão é o mesmo para todos os métodos de registro.
Durante a realização do registro Region Matching, um botão adicional Improve Registration
fica disponível (consulte a página 104).

Sempre verifique a precisão do registro, segurando a ponta do ponteiro ou do instrumento
em pelo menos três referências anatômicas e verificando sua posição no software. Se a
precisão do registro não for satisfatória, recomendamos a realização de novo registro.

Verifique se o registro está no nível correto no paciente e na sequência de dados. A
precisão deve ser verificada na estrutura óssea tratada.

Como verificar o registro

Figura 49 
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Etapa

Verifique a precisão, segurando o ponteiro ou a ponta do instrumento pelo menos nas seguintes
referências:
1. Posterior/Anterior:

- Na parte posterior do processo espinhoso. Certifique-se de verificar diretamente no osso,
não no ligamento supraespinhoso.

- Em diversos locais da estrutura óssea da lâmina.
2. Esquerda/Direita:

- No lado esquerdo do processo espinhoso, aproximadamente a meia altura, e depois no la-
do direito.

- Nas juntas de facetas esquerda e direita (de forma ideal no espaço da junta), se acessí-
veis.

3. Cranial/Caudal:
- No lado cranial do processo espinhoso e depois na parte caudal.

• Para cada ponto de verificação, compare a posição do ponteiro no paciente com a posição
exibida no sistema de navegação.

• Outra maneira de verificar a precisão do registro é segurar o ponteiro cuidadosamente nas
pontas da garra de referência (Todas as direções podem ser verificadas: posterior/anterior,
esquerda/direita e cranial/caudal) ou mesmo em um dente da garra de referência, se acessí-
vel.

Faça uma análise minuciosa para decidir se a precisão determinada é adequada para o proce-
dimento atual.
Não aplique força ao ponteiro ou instrumento durante a verificação.
OBSERVAÇÃO: se ocorrer um desvio de precisão, uma mensagem de aviso vermelha será exi-
bida nas visualizações.
 

OBSERVAÇÃO: para travar as visualizações na posição atual, pressione o ícone de cadeado
(consulte a página 23).
 

Se a precisão não for satisfatória, recomenda-se aprimorar a precisão do registro (consulte
a página 104) ou repetir o registro. Não é recomendado prosseguir para a navegação com
baixa precisão.

Verificação minimamente invasiva

Se estiver executando um procedimento minimamente invasivo que restrinja a verificação de pelo
menos três referências, execute a seguinte verificação de precisão:

Etapas

1. Insira o instrumento na incisão, de forma que ele toque com segurança uma referência
anatômica ou a base da estrela de referência.

2.

Adquira imagens fluoroscópicas do instrumento no osso:
• Imagem de Fluoroscopia Lateral para verificar se o registro para cranial/caudal e poste-

rior/anterior está correto.
• Imagem de Fluoroscopia AP para verificar se o registro para esquerda/direita e cranial/

caudal está correto.

3. Verifique se a posição do instrumento exibida na tela corresponde à posição real na ima-
gem fluoroscópica.

Outra maneira de verificar a precisão do registro é segurar o ponteiro cuidadosamente nas
pontas da garra de referência (Todas as direções podem ser verificadas: posterior/anterior,
esquerda/direita e cranial/caudal) ou mesmo em um dente da garra de referência, se acessível.
Faça uma análise minuciosa para decidir se a precisão determinada é adequada para o
procedimento atual.

Verificação da precisão

102 Manual do Usuário do Software Rev. 1.2 Spine & Trauma 3D Ver. 2.6



Próximas etapas

Opções

Se a precisão for satisfatória, pressione Next.
OBSERVAÇÃO: o botão Next permanece inativo enquanto o ponteiro/instrumento e a estrela de
referência não estão visíveis.
 

Se estiver realizando um registro Region Matching, pressione Improve Registration para
acessar as opções de aprimoramento do registro (consulte a página 104).

Para refazer qualquer parte do processo de registro, pressione Back.

Para sair do registro, pressione Cancel. O registro não é salvo.

Resolução de problemas: Valores de precisão baixos

Causa da baixa precisão Como evitar/corrigir

Movimento da estrela de re-
ferência

• Antes de iniciar o registro, assegure que todos os parafusos da
estrela de referência estejam apertados e não solte os parafu-
sos durante ou após o registro.

• Assegure que a estrela esteja firmemente fixada ao osso.
• Não aplique pressão ou torque à estrela durante ou após o re-

gistro.

Configuração inadequada
do limiar ósseo

• Configure o limiar cuidadosamente, excluindo todo o tecido mo-
le.

• Se necessário, restaure o limiar e realize um novo registro.

Aquisição de pontos fora da
sequência de dados (regis-
tro manual)

• Adquira pontos apenas no osso a ser operado.
• Em caso de registro Paired Point Matching, use o recurso “en-

caixar no osso”.

Ponteiro danificado

• Antes de usar qualquer ponteiro, verifique se a ponta está ali-
nhada com a marca de calibração no medidor de precisão de
ponteiros.

• Não use ponteiros danificados ou tortos.

REGISTRO MANUAL

Manual do Usuário do Software Rev. 1.2 Spine & Trauma 3D Ver. 2.6 103



8.6 Aprimorando o registro - Correspondência de
Região

Informações gerais

As opções para aprimoramento da precisão do registro apresentadas a seguir estão disponíveis
para registro Region Matching.

① ②

Figura 50 
Se você estiver realizando registro Region Matching e nenhuma correspondência for encontrada
①, ou se pressionar Improve Registration durante a verificação da precisão do registro ②, o
software apresentará as opções indicadas a seguir para aprimoramento do registro.
OBSERVAÇÃO: o método recomendado para a situação atual aparece em laranja.
 

Re-Plan and Re-acquire (Replanejar e Readquirir)

Pressione esta opção para aprimorar a precisão do registro por meio da redefinição das três
regiões de aquisição (consulte a página 89), e readquira um ponto em cada região (consulte a
página 89).

Acquire More Points (Adquirir Mais Pontos)

Pressione esta opção para aprimorar a precisão do registro por meio da aquisição de 10 pontos
adicionais.

Manual Correction (Correção Manual)

Pressione esta opção para aprimorar a precisão do registro por meio do ajuste manual da
posição de toda a nuvem de pontos (consulte a página 105).

Aprimorando o registro - Correspondência de Região

104 Manual do Usuário do Software Rev. 1.2 Spine & Trauma 3D Ver. 2.6



8.6.1 Correspondência corretiva

Informações gerais

Se algum dos pontos adquiridos não estiver localizado no osso, pode ser necessário reposicionar
a nuvem de pontos. Usando a função Corrective Match, você pode reposicionar todos os pontos
adquiridos como um grupo.
Para acessar este recurso, selecione Manually correct the acquired points na janela de diálogo
Improve Registration / No Match Found e pressione Next.

Como corrigir a nuvem de pontos

Figura 51 

Etapas

1. Use os botões de seta de posicionamento para mover a nuvem de pontos.

2.

Pressione Next.
O software verifica a validade do registro Region Matching.
OBSERVAÇÃO: se a correção da nuvem de pontos for inválida, o software solicitará a
repetição da etapa.
 

3. Verifique o novo registro na janela de diálogo Verification of Registration.

REGISTRO MANUAL

Manual do Usuário do Software Rev. 1.2 Spine & Trauma 3D Ver. 2.6 105



Aprimorando o registro - Correspondência de Região

106 Manual do Usuário do Software Rev. 1.2 Spine & Trauma 3D Ver. 2.6



9 CALIBRANDO
INSTRUMENTOS

9.1 Calibração
9.1.1 Visão geral

Antes de iniciar

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

Calibração

Para que o sistema possa navegar um instrumento, o eixo e o diâmetro desse instrumento devem
ser calibrados e depois verificados com uma Matriz de Calibração de Instrumental, Rev. 4.0
(ICM4).
Para calibração e uso, o instrumento deve ter um adaptador com esferas marcadoras reflexivas
acopladas.

Quando calibrar

Para melhor resultado, calibre ou valide os instrumentos imediatamente antes do uso. A janela de
diálogo de calibração abre-se 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 disponível no adaptador de instrumental. Este
procedimento maximiza a precisão da calibração.

Acople a estrela de rastreamento de forma que o braço mais longo da estrela fique
alinhado com o eixo do instrumento.
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Somente calibre a Agulha de Acesso Pedicular montada com o introdutor de agulha.

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

Tipos de instrumentos

Para fins de calibração, os instrumentos são categorizados como:
• Ponta afiada (i.e., trocartes, transdutores)
• Ponta chata (i.e., guias de perfuração, tubos)
• Parafusos
• Talhadeiras

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 115.
 

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

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

Cancelando a calibração

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

Calibração
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9.1.2 Uso da ICM4

Informações gerais

Use a ICM4 para calibrar o eixo, o comprimento do eixo e o diâmetro da ponta de um instrumento
(ou a largura de osteótomos).
A ICM4 também pode ser usada para validar e verificar instrumentos pré-calibrados.

Recursos da ICM importantes para calibração de instrumentos para coluna

① ②

⑦

④

⑤

③

⑥

Figura 52 

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 cuja
haste 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 pontas não alcançam o plano de referência 4 ⑥ quando o instrumento é posicionado na
seção em V.

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
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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 talhadeiras 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 afiados.

Calibração
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9.1.3 Fluxo de trabalho da calibração

Visão geral

Esta é uma introdução às etapas de calibração de instrumentos. As próximas páginas contêm
instruções mais detalhadas de cada etapa.

Fluxo de trabalho

1.
Segure o instrumento e a ICM4 no campo de visão da câmera.
A janela de diálogo de calibração abre-se automaticamente quando o sistema detecta as
esferas marcadoras reflexivas de uma ICM4 e um adaptador de instrumental.

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 tanto a calibração do eixo quanto a da ponta estiverem adequadas (pequeno desvio
de distância e um diâmetro correto - conforme exibido na parte inferior esquerda da tela),
aceite a calibração e prossiga com a navegação.
Se a calibração não for satisfatória, um aviso recomendará que a calibração inicial seja
repetida. Se decidir aceitar uma precisão baixa, prossiga com cautela.
• Se a precisão da calibração da ponta for baixa, você deverá executar uma calibração

adicional da ponta (consulte a página 119).
• Você pode usar um procedimento manual para corrigir um diâmetro mal calculado ou

definir a largura de uma talhadeira.
OBSERVAÇÃO: depois de qualquer modificação ou calibração adicional, verifique nova-
mente os resultados 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 mais informações sobre a calibração de
parafusos na página 119.

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

Calibração inicial

Calibre o instrumento usando a seção em V ou um receptáculo. A janela de diálogo Instrument
Calibration mostra o progresso da calibração.
Se encontrar dificuldades (p.ex., com instrumentos finos ou não rígidos), selecione um
receptáculo para iniciar a calibração manual (consulte a página 114).

Como usar a seção em V

Figura 53 

Etapas

1.

Coloque o eixo do instrumento na Seção em V, no topo da ICM4. A ponta do instrumento
deve tocar o plano de referência 4 (consulte a página 109).
OBSERVAÇÃO: se você usar a seção em V para calibrar um instrumento e a ponta do
instrumento não tocar o plano de referência 4 da ICM4, será necessário executar etapas
adicionais para calibrar a ponta do instrumento.
 

2.
Gire o instrumento cerca de 45° sobre seu eixo longitudinal dentro da seção em V.
O software calcula o diâmetro e a trajetória do instrumento e abre a janela de diálogo
Verify Calibration (consulte a página 117).

Usando um receptáculo

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.

Calibração
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Após a detecção automática do receptáculo, verifique se o receptáculo detectado está
correto. Se um receptáculo incorreto for detectado, execute a calibração da ponta ou
cancele o processo de calibração e repita-o usando calibração manual.

Próximas etapas

Opções

Quando a precisão da calibração é baixa, o aviso Instrument Calibration é exibido (consulte a
página 116).
Siga as etapas para baixa precisão de calibração.

Se a calibração estiver precisa, verifique-a (consulte a página 117).

Para sair do procedimento ou repetir a calibração, pressione Cancel.
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9.1.5 Calibração manual

Informações gerais

Use a calibração manual para ferramentas que não podem ser calibradas com a calibração
automática.

Como executar a calibração manual

Figura 54 

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 sair do procedimento ou reiniciar a calibração, pressione Cancel.
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9.1.6 Calibração de instrumentos flexíveis

Informações gerais

As etapas apresentadas abaixo 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

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 que você está usando.

Sempre verifique a precisão da calibração antes de iniciar a navegação (consulte a página
117).
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9.1.7 Aviso de baixa precisão de calibração

Informações gerais

O aviso de baixa precisão de calibração é exibido após a calibração automática quando o
software detecta uma folga 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 55 

Opções de baixa precisão de calibração

Opções

Se estiver usando uma talhadeira ou um instrumento de ponta chata, 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.

Importante

Se um aviso de baixa precisão de calibração aparecer após a calibração, revise
cuidadosamente o resultado da calibração na janela de diálogo de verificação.

Calibração
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9.1.8 Verificação da calibração

Informações gerais

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

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

Janela de diálogo Verify Calibration

①
②

③

Figura 56 

Nº Componente

① Botão Tip Selection

② Botão Re-calibrate Tip

③ Diâmetro calibrado e desvios de ângulo e distância

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 ponta (Distance) sejam mínimos.

3. Se o desvio de distância for baixo 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 ponta de um instrumento de ponta afiada, pressione Re-calibra-
te Tip e gire a ponta em um dos pontos de pivotamento.
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Opções

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

• 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.

Informações adicionais

Para obter informações detalhadas sobre o manuseio da ICM4, consulte o Manual do Usuário
de Instrumental.

Calibração
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9.1.9 Calibração adicional de ponta

Informações gerais

A calibração da ponta aprimora a calibração do eixo e, portanto, é especialmente importante se o
instrumento:
• Não foi corretamente calibrado.
• Foi calibrado com a seção em V, mas a ponta do instrumento não tocou o plano de referência

4.
OBSERVAÇÃO: a calibração da ponta é obrigatória para osteótomos e instrumentos de ponta
chata.
 

Lista de verificação da calibração

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

• Ao calibrar a ponta de um instrumento, use somente as regiões indicadas na ICM4.
• Se o instrumento for movido paralelamente ao seu eixo durante a calibração, sua ponta não

será calibrada. A janela de diálogo de calibração de ponta é exibida.

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 afiados e parafusos

Figura 57 

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 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 pontas de instrumentos de ponta chata

Figura 58 

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 talhadeiras

Figura 59 
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Etapas

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

2.
Insira o diâmetro e a largura da talhadeira 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 da talhadeira 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 ponta da talhadeira 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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9.2 Instrumentos pré-calibrados
9.2.1 Uso de instrumental pré-calibrado

Informações gerais

O Spine & Trauma 3D suporta a navegação de determinados instrumentos pré-calibrados da
Brainlab e de outros fabricantes. As dimensões e os eixos destes instrumentos estão localizados
em um banco de dados no software. Isso economiza tempo durante a cirurgia.
Para ativar a navegação, o instrumento deve ser equipado com um adaptador de instrumental
com uma geometria de 3 ou 4 esferas marcadoras.

Informações sobre uso, limpeza, desinfecção e esterilização de instrumentos pré-
-calibrados de outros fabricantes estão incluídas nos 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 que o instrumento ou a estrela de rastreamento
sejam trocados.
Se a verificação do instrumento indicar perda de precisão, revalide o instrumento.

Instrumentos pré-calibrados

122 Manual do Usuário do Software Rev. 1.2 Spine & Trauma 3D Ver. 2.6



9.2.2 Acessando instrumentos pré-calibrados

Como selecionar instrumentos

Figura 60 

Etapas

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

2. Na aba Select PCI, selecione o fabricante desejado (p.ex., Brainlab).

3. Selecione a categoria do instrumento (p.ex., Drill Guide).

4.
Selecione o instrumento específico (p.ex., Drill Guide 1.8 mm 41839-70).
OBSERVAÇÃO: procure o número da peça gravado na lateral do instrumento para identi-
ficá-lo.
 

5. Se solicitado, valide a pré-calibração (consulte a página 125).

6. Verifique a validação (consulte a página 127).

Usando outro instrumento

Para selecionar outro instrumento, repita as mesmas etapas. Não use um instrumento pré-
-calibrado sem primeiro selecioná-lo no software.
O nome e o fabricante do instrumento pré-calibrado selecionado são exibidos na tela principal.
OBSERVAÇÃO: não é possível rastrear duas geometrias idênticas ao mesmo tempo (p.ex.,
estrelas de rastreamento idênticas acopladas a dois instrumentos diferentes). Entretanto, é
possível rastrear dois instrumentos simultaneamente quando duas geometrias de rastreamento
diferentes são usadas (p.ex., o uso de estrelas com 3 e 4 marcadores).
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Aba Typical PCIs

①

Figura 61 
Se uma classificação de doença tiver sido especificada para esse paciente, as ferramentas
comumente usadas para aquela condição serão exibidas na aba Typical PCIs.

Instrumentos pré-calibrados
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9.2.3 Validação

Informações gerais

O processo de validação verifica se a precisão de um instrumento pré-calibrado ainda está dentro
do intervalo de tolerância.
OBSERVAÇÃO: instrumentos pré-calibrados podem ser validados a qualquer momento após a
inicialização do software.
 

Como validar um instrumento pré-calibrado

Figura 62 

Etapas

1. Quando a janela de diálogo Check Instrument for exibida, siga as instruções apresenta-
das.

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

to (consulte a página 127) e pressione Next.
• Para sair da validação, pressione Cancel.
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Janela de diálogo Troubleshooting

Se ocorrer falha na validação (p.ex., instrumento torto ou danificado), pressione Help para ver a
janela de diálogo mostrada a seguir.

Figura 63 

Etapa

Conclua as verificações identificadas no software e pressione OK para repetir a validação.

Instrumentos pré-calibrados

126 Manual do Usuário do Software Rev. 1.2 Spine & Trauma 3D Ver. 2.6



9.2.4 Verificação

Como verificar instrumentos pré-calibrados

Você deve verificar a precisão da validação do instrumento pré-calibrado antes de usá-lo, a fim
de evitar o uso de instrumentos danificados, que não podem ser navegados com precisão.

Figura 64 

Etapas

1. Segure o instrumento na ICM4, enquanto verifica a posição mostrada na janela de diálo-
go.

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 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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10 PLANEJAMENTO E
NAVEGAÇÃO

10.1 Visão geral da navegação
10.1.1 Fluxo de trabalho

Informações gerais

O software Spine & Trauma 3D orienta o usuário pelas telas de navegação no planejamento e
na colocação de cada parafuso e depois inicia o processo novamente.
Para percorrer o fluxo de trabalho, pressione Next depois de concluir cada etapa. Para retornar a
uma etapa anterior, pressione Back.

Antes de acessar a próxima etapa, assegure que cada parafuso tenha sido corretamente
planejado.

Cirurgias de tumores

Tenha em mente que a trajetória acessa inicialmente o tecido do tumor. Após o tratamento,
os dados de tomografias exibidos podem não mais representar a posição e o tamanho do
tumor a ser tratado.
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10.1.2 Navegando instrumentos

Rastreando instrumentos

Para permitir que o sistema navegue o instrumento cirúrgico, é necessário acoplar esferas
marcadoras ao instrumento, seja diretamente (p.ex., um ponteiro) ou por meio de uma estrela
adaptadora. O software exibe uma representação virtual do instrumento em tempo real nas
visualizações de navegação.
Instrumentos navegados que não sejam ponteiros devem ser calibrados e verificados antes do
uso. Instrumentos pré-calibrados devem ser validados e verificados antes do uso. Para obter
informações sobre como calibrar, validar e verificar instrumentos, consulte a página 107.

Exibição do introdutor do trocarte

Se um introdutor de trocarte for usado com uma Guia de Perfuração Brainlab navegada (1,8 mm
e 2,5 mm) ou um instrumento de outro fabricante, esteja ciente de que a ponta do trocarte (em
geral, de 1 a 3 mm) não será exibida no software de navegação.

Uso de estrelas de referência

O sistema de coordenadas para navegação é baseado na posição da estrela de referência,
conforme estabelecida durante o registro. Qualquer alteração na posição da estrela de referência
em relação ao osso efetuada após o registro destrói o sistema de coordenadas.
Se a estrela de referência for movida ou ficar instável após o registro, estabilize-a e verifique
imediatamente a precisão do sistema. Se houve diminuição da precisão, repita o registro antes
de prosseguir com a navegação.

Execute o planejamento e a colocação de parafusos somente no osso que foi registrado e
ao qual a estrela de referência foi acoplada. Caso contrário, poderá haver imprecisões no
planejamento e na navegação de parafusos, pois o sistema de navegação não compensa o
movimento relativo entre os ossos.

Navegação de instrumentos com o adaptador SMS

Figura 65 
Durante a navegação de um instrumento usando o Adaptador para Sistema de Motor
Cirúrgico em conjunto com um guia de perfuração, o “cone de incerteza” é mostrado no
software.
A probabilidade de imprecisão na perfuração devido à flexão da ferramenta flexível aumenta
quando a profundidade de perfuração é maior e o diâmetro da ferramenta é menor. 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.

Se o cone atingir estruturas sensíveis, adquira imagens fluoroscópicas adicionais para
verificar a posição real atual do instrumento.
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10.1.3 Precisão da navegação

Precisão satisfatória

A força aplicada durante cada etapa cirúrgica (p.ex., colocação de um parafuso ou implante)
causa um movimento anatômico esperado. Para assegurar um nível satisfatório de precisão, leve
esse movimento anatômico em consideração antes de iniciar a cirurgia. Estes são alguns
métodos que podem assegurar um nível satisfatório de precisão:
• Fluoroscopia: Comparação da localização do instrumento na imagem fluoroscópica com a

representação no software.
• Verificação da precisão por meio da verificação de referências (descrição a seguir).

Se o movimento anatômico esperado exceder os requisitos de precisão, monte a estrela de
referência em uma posição que diminua ou elimine o movimento anatômico relativo, e
realize novo registro e verificação. Qualquer movimento da referência em relação à
estrutura tratada terá efeito negativo na navegação e pode resultar em uma exibição
imprecisa, gerando um risco para o paciente.

Quando verificar a precisão

Durante o procedimento de navegação, verifique regularmente se o nível requerido de precisão
está mantido. O software solicita essa verificação em intervalos de 30 minutos, por meio de uma
aba vermelha Accuracy Verification.
Se a estrela de referência detectar movimento, o software exibirá um aviso, solicitando a
verificação da precisão (consulte a página 39).

Verifique a precisão sempre que aplicar força ao osso (p.ex., abrindo o pedículo).

Como executar verificações de precisão

①
Figura 66 

OBSERVAÇÃO: há um espaço de 5 mm entre as marcas ①.
 

OBSERVAÇÃO: para travar as visualizações na posição atual, pressione o ícone de cadeado
(consulte a página 23).
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Etapas

1.
Pressione a aba Accuracy Verification para abrir as visualizações de verificação.
O software exibe todas as vias ampliadas.

2.
Segure a ponta do ponteiro ou instrumento em referências anatômicas no osso e assegu-
re que a posição mostrada na tela corresponda à posição no paciente.
Não aplique força ao ponteiro ou instrumento durante a verificação.

Não é recomendado navegar com baixa precisão, pois isto pode resultar em ferimentos ao
paciente.

Se optar por navegar com baixos valores de precisão, prossiga com extrema cautela.
Verifique regularmente a precisão posicional, segurando a ponta do ponteiro em
referências anatômicas conhecidas e comparando a referência com a estrutura mostrada
no software. Isto é especialmente importante em áreas mais profundas da coluna.

Baixo desempenho do sistema

Em caso de baixo desempenho do sistema, uma mensagem de aviso será exibida.

Figura 67 

Opções para otimizar o desempenho

Interrompa a navegação brevemente, até que a mensagem de aviso desapareça da tela.

Diminua a movimentação do instrumento.

Reduza o número de instrumentos visíveis no campo de visão da câmera.

Use a representação de instrumento 3D (consulte a página 146).

Use visualizações que consomem menos recursos do sistema (i.e., visualizações 2D ao invés
de 3D).

OBSERVAÇÃO: se o aviso permanecer na tela após o uso dessas opções, prossiga com extrema
cautela.
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10.2 Etapas da navegação
10.2.1 Navegação básica

Informações gerais

Após o registro, o software exibe a tela de navegação básica. Esta tela permite rastrear
instrumentos, mas não os guia para um parafuso planejado.
Use esta etapa para navegar para seu ponto de entrada.

Layout da tela

Figura 68 

Opções

Para navegar um ponteiro ou instrumento, coloque-o no campo de visão da câmera. Uma repre-
sentação virtual do instrumento, em tempo real, aparece nas visualizações de navegação.

Para prosseguir para o planejamento de parafusos, pressione Plan.

Para visualizar tomografias em planos anatômicos, pressione a aba Anatomic Planes (consulte
a página 142).

Para personalizar visualizações de navegação, pressione o ícone de olho na aba
Overview (consulte a página 144).

Para travar as visualizações na posição atual, pressione o ícone de cadeado (consulte
a página 23).
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10.2.2 Planejamento de parafusos

Informações gerais

O planejamento de parafusos permite definir as dimensões, a trajetória e o ponto de introdução
de parafusos. O software usa essas informações para orientá-lo durante a navegação de
instrumentos para preparação do orifício do parafuso e para colocação do parafuso.
• Você pode usar um ponteiro ou qualquer outro instrumento para planejar parafusos.
• Você não poderá efetuar o planejamento intraoperatório de parafusos enquanto o osso não for

registrado.

Não planeje ou coloque parafusos em vértebras não registradas ou em imagens com
informações insuficientes.

Layout da tela

⑦

①

④

⑤

⑥

②
③

Figura 69 

Nº Componente

① Ponteiro ou instrumento.

②
Parafuso(s) planejado(s) (azul).
OBSERVAÇÃO: os parafusos planejados ficam visíveis quando o botão Show All está
ativado.
 

③ Parafuso ativo (vermelho).

④ Indicador de parafuso ativo.

⑤ Controles de comprimento e diâmetro.

⑥
• Botão Store: Armazena a posição do parafuso ativo.
• Botão Show All: Mostra/oculta todos os parafusos planejados (azul).

⑦
Botão Replan Last Screw: Permite fazer alterações no último parafuso armazenado. A
posição não é mais armazenada. Pressione Store novamente para armazenar a posição
do parafuso.
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Como planejar um parafuso

Etapas

1.

Use os controles Length e Diameter ⑤ para definir as dimensões do parafuso que está
sendo planejado.
OBSERVAÇÃO: ajustes em Diameter são feitos em incrementos de 0,5 mm. Ajustes em
Length são feitos em incrementos de 1,0 mm.
 

OBSERVAÇÃO: se uma classificação de doença tiver sido especificada, o comprimento
do parafuso será previamente selecionado.
 

2. Use o instrumento navegado ③ para configurar o parafuso virtual ② na posição e trajetó-
ria desejadas.

3.

Pressione Store ou use o Controle Remoto Clip-on para salvar a posição planejada (ou
seja, a posição do parafuso na tela).
OBSERVAÇÃO: se você cobrir uma das esferas marcadoras reflexivas do instrumento
com sua mão, a posição do parafuso será temporariamente armazenada. Mantenha o
instrumento fora do campo de visão da câmera e pressione Store para salvar a posição
planejada.
 

4. Pressione Next para prosseguir para o ajuste fino do parafuso.

OBSERVAÇÃO: recomenda-se excluir parafusos planejados obsoletos que não serão
navegados.
 

Planejamento de parafuso invertido

①

Figura 70 
Se o comprimento do parafuso for definido como um valor negativo ①, o parafuso será exibido
dentro do instrumento (ponta do parafuso na ponta do instrumento).
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10.2.3 Ajuste fino de parafusos

Informações gerais

O ajuste fino de parafusos permite fazer ajustes finos para otimizar a posição e a trajetória
planejadas do parafuso. Sempre efetue o ajuste fino de parafusos, para assegurar a
plausibilidade dos parafusos pré-planejados.
A simulação da trajetória do parafuso planejado é mostrada na exibição superior direita. Isso
permite que você veja o curso completo da trajetória e assegure que nenhuma estrutura crítica
seja penetrada.

Layout da tela

③

④

①

②

⑧

⑥

⑨

⑤

⑦

Figura 71 

Nº Componente

① Barra amarela: Indica o nível do parafuso mostrado na simulação de trajetória.

②
Parafuso(s) planejado(s) (azul).
OBSERVAÇÃO: os parafusos planejados ficam visíveis quando o botão Show All está
ativado.
 

③ Parafuso ativo (vermelho): O círculo vermelho designa a parte do parafuso que é afetada
pelos ajustes de seta (p.ex., entrada, meio, cabeça do parafuso).

④ Botão Reproduzir/Pausar para simulação da trajetória do parafuso.

⑤ Simulação de trajetória com indicador de profundidade.

⑥ Indicador de parafuso ativo.

⑦ Controles de comprimento e diâmetro.

⑧
• Botão New Screw: Adiciona um novo parafuso, paralelo ao parafuso ativo.
• Botão Show All: Mostra/oculta todos os parafusos planejados (azul).

⑨ Botão Delete: Exclui o parafuso ativo.

Etapas da navegação

136 Manual do Usuário do Software Rev. 1.2 Spine & Trauma 3D Ver. 2.6



Como reposicionar um parafuso

Etapas

1. Pressione o centro do parafuso em uma das visualizações. Isto destaca o centro do para-
fuso.

2. Use as setas nas visualizações para mover todo o parafuso para o ponto desejado. Você
também pode aplicar panorama dentro da visualização.

Como efetuar ajuste fino na trajetória do parafuso

Etapas

1. Use os botões de zoom para ampliar a imagem.

2.
Pressione a cabeça ou a ponta do parafuso em uma das visualizações.
Isto destaca e ativa a extremidade correspondente do parafuso.

3.

Use as setas ou pressione diretamente nas visualizações para ajustar a posição do para-
fuso. O comprimento do parafuso é alterado conforme os ajustes são feitos.
A extremidade do parafuso que não foi selecionada permanece no lugar, alterando, desta
forma, a trajetória do parafuso.

Como visualizar a trajetória do parafuso

Etapas

1. Pressione o botão Play ④ para ver uma apresentação de slides da trajetória do parafu-
so.

2. Pressione o botão Pause ④ para pausar a trajetória em qualquer nível.

OBSERVAÇÃO: opcionalmente, pressione o indicador de profundidade ⑤ para mostrar a
trajetória no ponto de interseção com uma determinada profundidade.
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10.3 Colocação de parafusos

Informações gerais

Nas visualizações de colocação, o software mostra o parafuso planejado ativo na posição e
fornece as visualizações Autopilot e Probe’s Eye para guiar a trajetória do instrumento para a
posição planejada do parafuso.
OBSERVAÇÃO: parafusos localizados fora da profundidade atual são representados de forma
transparente.
 

Lembre-se de que a colocação do parafuso apresenta uma precisão proporcional ao
registro da imagem.

Visão geral da colocação de parafusos

⑦

⑤

⑥

①

②

③
④

⑧

⑨

⑪
⑩

Figura 72 

Nº Componente

① Parafuso ativo (vermelho).

②
Parafuso(s) planejado(s) (azul).
OBSERVAÇÃO: os parafusos planejados ficam visíveis quando o botão Show All está
ativado.
 

③ Ponteiro ou instrumento.

④ Visualização Inline Axial.

⑤ Visualização Autopilot com indicador de profundidade.

⑥ Visualização Probe’s Eye.

⑦ Indicador de parafuso ativo.

⑧ Controles de comprimento e diâmetro.

⑨ Botão Show All: Mostra/oculta todos os parafusos planejados (azul).

⑩ Botão Delete: Exclui o parafuso ativo.

⑪ Visualização Inline Sagittal.

Colocação de parafusos
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Visualização Autopilot

A visualização Autopilot aparece quando o instrumento navegado entra no campo de visão da
câmera. Se houver mais que um parafuso planejado, a visualização Autopilot rastreia o parafuso
mais próximo do instrumento.
Se houver mais de um instrumento no campo de visão da câmera, a visualização Autopilot
rastreará o instrumento de prioridade mais alta.

①

②

Figura 73 

Nº Componente

① Parafuso ativo (visualização alinhada ao eixo do parafuso ativo).

②
Indicador de profundidade.
A escala mostra a profundidade atual do instrumento ou parafuso, conforme ele se move
do ponto de entrada planejado em direção ao ponto-alvo.

OBSERVAÇÃO: se o parafuso for introduzido muito profundamente, ou seja, abaixo do alvo
planejado, o sistema emitirá um alarme.
 

Visualização Probe’s Eye

A visualização Probe’s Eye mostra a trajetória do parafuso em várias profundidades nos dados
carregados. A visualização de 0 mm corresponde à profundidade atual da ponta do instrumento.

Figura 74 
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Como navegar para um parafuso planejado

Etapas

1.

Selecione o instrumento que será utilizado.
Se não estiver calibrado, execute a calibração e a verificação (consulte a página 107). Se
você estiver usando um instrumento pré-calibrado, o software poderá solicitar a validação
ou a verificação do instrumento (consulte a página 122).

2. Verifique se as dimensões do parafuso ⑧ mostradas na tela correspondem ao parafuso
navegado real.

3. Use o feedback das visualizações de navegação para alinhar a trajetória do instrumento
à posição do parafuso planejado durante o uso.

4.
Quando terminar, repita as etapas de 1 a 3 para todos os parafusos planejados.
Depois de colocar todos os parafusos, pressione Next para retornar à visão geral da na-
vegação (consulte a página 133).

Quando dois parafusos são planejados muitos próximos entre si, os parafusos vizinhos
são mostrados em azul, mesmo que o botão Show All esteja desativado. Assegure que a
navegação esteja rastreando o parafuso correto.

Colocação de parafusos
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10.4 Opções de navegação adicionais

Funções de exibição opcionais

O software oferece as seguintes funções opcionais nas telas de navegação e planejamento:
• Visualização Anatomic Planes
• Visualização Fusion Inline
• Visualizações personalizadas selecionadas
• Representação de instrumento 2D/3D
• Medição por ponteiro
• Extensão de ponta de ferramenta
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10.4.1 Aba Anatomic Planes

Informações gerais

Esta aba oferece a opção de visualizar dados de imagens baseados em planos anatômicos (i.e.,
ortogonais). Isto é um contraste em relação às visualizações inline da tela de navegação padrão.
Na aba Anatomic Planes, todas as visualizações são alinhadas ao centro da sequência de
dados primária.

Como visualizar

Figura 75 

Etapa

Na tela de navegação, pressione a aba Anatomic Planes.

Opções de navegação adicionais
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10.4.2 Aba Fusion Inline

Informações gerais

Quando se utilizam sequências de dados fusionadas, a aba Fusion Inline pode ser usada para
visualizar as sequências de dados individualmente, durante a navegação simultânea das duas
sequências de dados.
Na aba Fusion Inline, todas as visualizações são alinhadas ao centro da sequência de dados
primária.

Como visualizar

Figura 76 

Etapa

Na tela de navegação, pressione a aba Fusion Inline.
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10.4.3 Personalizando visualizações

Informações gerais

O software permite definir e armazenar configurações de visualizações. Diferentes imagens ou
reconstruções podem ser atribuídas a cada partição de visualização na aba Overview e durante
o planejamento de parafusos. O tipo de visualização atual é indicado no canto superior esquerdo
de cada visualização.
Todas as alterações em configurações de visualizações serão armazenadas para futuras
sessões.

Como personalizar visualizações

Figura 77 

Etapas

1.
Na aba Overview ou durante o planejamento de parafusos, pressione o ícone
de olho na visualização que deseja alterar.
A janela de diálogo View Selection é exibida.

2.
Selecione a visualização desejada, pressionando o ícone correspondente.
A janela de diálogo se fecha e a visualização selecionada é mostrada na tela principal.

3. Repita as etapas 1 e 2 para todas as visualizações que deseja excluir.

Visualizações disponíveis

Visualização Descrição

Axial/Sagittal/
Coronal

Uma reconstrução axial, sagital ou coronal do osso, com base na localização
atual da ponta do instrumento.

Inline Axial/In-
line Sagittal

Visualização axial/sagital oblíqua ao longo do eixo central do instrumento, com
uma linha mostrando uma extensão virtual da trajetória do instrumento. Esta
visualização é importante para planejar o ângulo do ponto de entrada até o al-
vo e para guiar o instrumento ao longo da trajetória definida.

Inline Axial SI Recomendada para procedimentos com abordagem lateral, tais como parafu-
sos SI.

Opções de navegação adicionais
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Visualização Descrição

Probe’s Eye

Mostra estruturas que se encontram abaixo da ponta do instrumento, em vári-
as profundidades. Quatro reconstruções de cortes perpendiculares mostram
diferentes profundidades em relação à ponta do instrumento (0 a 15 mm). Es-
ta visualização é especialmente importante para orientação da navegação. A
localização da ponta do instrumento é indicada por uma cruz.

3D (AP) Visualização 3D dorsal ou frontal.

3D (Lateral) Visualização lateral 3D.

3D (Free) Reconstrução 3D da sequência de dados, pode ser girada independentemen-
te de outras visualizações.

DRR (AP) Radiografia de reconstrução digital na direção AP.

DRR (Lateral) Radiografia de reconstrução digital na direção lateral.

DRR (Free) Radiografia de reconstrução digital, pode ser girada independentemente de
outras visualizações.

OBSERVAÇÃO: visualizações inline são mostradas apenas no modo de navegação, quando um
instrumento é visível. Se nenhum instrumento estiver visível, o corte ortogonal correspondente
será exibido em modo de panorama.
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10.4.4 Alternando a representação de instrumento

Representação de instrumento 2D/3D

① ②

O instrumento navegado pode ser exibido em 3D ① ou 2D 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. O botão é ativado.

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

Opções de navegação adicionais

146 Manual do Usuário do Software Rev. 1.2 Spine & Trauma 3D Ver. 2.6



10.4.5 Medição por ponteiro

Informações gerais

Se você ativar a medição por ponteiro, o software exibirá continuamente a distância entre um
ponto definido no osso e a posição atual da ponta do ponteiro.

Lembre-se de que a medição por ponteiro apresenta uma precisão proporcional ao registro
da imagem.

Dependendo das configurações de janelamento e da espessura do corte, os resultados da
medição podem não refletir precisamente as dimensões reais das estruturas ósseas
medidas.

Como ativar a medição por ponteiro

Figura 78 

Etapas

1. Pressione o botão Measurement na barra de menus para abrir a janela de di-
álogo Activate Measurement.

2.

Adquira o ponto inicial da régua, pivotando o ponteiro ou usando o Controle Remoto
Clip-on.
Após a aquisição do ponto, a janela de diálogo Activate Measurement se fecha e a dis-
tância entre o ponto inicial e a ponta do ponteiro é mostrada em amarelo em cada visuali-
zação.
O botão Measurement é destacado em amarelo.

3. Para desativar a medição por ponteiro, pressione novamente o botão Measurement.
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10.4.6 Configuração de uma extensão

Informações gerais

A função Tip Offset permite estender virtualmente o comprimento da ponta do instrumento
navegado para, por exemplo, planejar a introdução de parafusos ou incisões na pele. Assim que
uma extensão de ponta de ferramenta é configurada, as visualizações de navegação exibem o
instrumento com o comprimento estendido virtualmente.
A extensão máxima é de 200 mm.

Navegando com uma extensão de ponta

O instrumento real é mostrado em verde e sua ponta é indicada por uma cruz verde. A ponta
estendida do instrumento navegado é mostrada em vermelho e indicada por uma cruz vermelha.
OBSERVAÇÃO: no início do registro, a extensão é automaticamente redefinida para o valor zero.
Para navegar usando uma extensão, você precisará redefini-la após a conclusão do registro.
 

Como configurar uma extensão de ponta

Figura 79 

Etapas

1.

Pressione o botão Offset na barra de menus.
A janela de diálogo Tip Offset é exibida.
OBSERVAÇÃO: quando uma extensão é configurada, o botão é destacado
em amarelo.
 

2.

Ajuste a extensão:
• Em incrementos de 1 mm, usando os botões + / -.
• Em incrementos maiores, usando a régua. A configuração atual é destacada em ama-

relo.

3.
Pressione OK para configurar a extensão.
As visualizações de navegação agora mostram o instrumento com a ponta estendida.

Opções de navegação adicionais
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Removendo uma extensão de ponta

Etapas

1. Pressione novamente o botão Offset.

2. Pressione o botão Reset (ou configure a extensão como 0).

3. Pressione OK.

Após trabalhar com uma extensão de ponta, redefina-a para zero, para evitar erros.
Prossiga com cuidado se a extensão da ponta estiver configurada para qualquer valor
diferente de zero.

Se um instrumento possuir uma trajetória imprecisa, a extensão da ponta também será
imprecisa.
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