
...............................................................................................................................................................................................................................................

Observação: este manual não substitui a leitura dos manuais do usuário.Página 1-18

PREPARAÇÃO DA SALA DE CIRURGIA

COLUNA - CÂMERA NO PÉ DA MESA

Cervicais (instrumentação dorsal cervical):

• Paciente na posição de decúbito ventral.
• Apenas cervicais: Garra X de Referência para Coluna, 

tamanho S, com estrela de referência em formato Y 
fixada na vértebra apropriada.

Lombares/torácicos:

• Paciente na posição de decúbito ventral.
• Referência da coluna com estrela de referência em 

formato Y fixada na vértebra apropriada.
• Estrela de referência na direção caudal.

COLUNA - CÂMERA NA CABECEIRA DA MESA

Cervicais (C1/C2, em conformidade com Magerl): 

• Paciente na posição de decúbito ventral.
• Garra X de Referência para Coluna, tamanho S, com 

estrela de referência em formato Y fixada em C2.

Lombares/torácicos:

• Paciente na posição de decúbito ventral.
• Referência da coluna com estrela de referência em 

formato Y fixada na vértebra apropriada.
• Estrela de referência na direção cranial.

COLUNA: FIXAÇÃO DA GARRA

• Acople esferas marcadoras reflexivas a todos os 
instrumentos.

• Fixe a garra da coluna firmemente no osso.
• Fixe a estrela de referência na garra da coluna, 

apoiando com uma das mãos.
• Oriente a estrela na direção da câmera.
• Trave todas as uniões, verificando se estão firmenente 

presas, e que não irão se mover.

TRAUMA

• Posicione o paciente.
• Coloque a capa estéril no paciente.
• Escolha um ponto de fixação adequado e accessível 

para a estrela de referência, dentro do campo de visão 
da câmera.

Versão de software: Spine & Trauma 3D 2.x
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TRAUMA FIXAÇÃO DO FIXADOR ÓSSEO

• Acople esferas marcadoras reflexivas a todos os 
instrumentos.

• Fixe o Fixador ósseo de 1-pino ou de 2-pinos, 
X-Press com firmeza no osso.

• Fixe a estrela de referência no Fixador ósseo de 1-pino 
ou de 2-pinos, X-Press.

• Oriente a estrela na direção da câmera.
• Trave todas as uniões usando a chave fornecida, 

verificando se estão firmenente presas e que não irão 
se mover.

PREPARAÇÃO PARA EXAME

Verifique:

• Visibilidade da estrela de referência e do scanner até 
a câmera.

• Conexão do scanner ou arco em C.

Siga as instruções do protocolo, por exemplo:

• Espessura do corte (1-2 mm, dependendo da região).
• Adquira apenas o campo de interesse.
• Exclua a mesa na reconstrução.

INICIANDO O SOFTWARE

• Ative o sistema.
• Pressione o ícone Spine & Trauma 3D em 

Content Manager ou Patient Browser.

CARREGAMENTO DE DADOS PRÉ-OPERATÓRIOS 
(OPCIONAL)

• Selecione um paciente existente ou crie um perfil de 
paciente.

• Selecione os dados pré-operatórios relevantes.
• Pressione Navigate.
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REGISTRO MANUAL

DEFINA O LIMIAR ÓSSEO

• Defina o limiar ósseo.
• Pressione Next.

OBSERVAÇÃO: complete esta etapa para 
correspondência de pares de pontos e correspondência 
de regiões.

CORRESPONDÊNCIA DE REGIÕES - ETAPA 1

Defina o nível da vertebra:

• Pressione em cada visualização correspondente para 
definir:
- Processo central/espinhoso (amarelo)
- Lâmina esquerda (vermelho)
- Lâmina direita (verde)

• Verifique em Overview se a vértebra correta foi 
selecionada.

• Pressione Next.

CORRESPONDÊNCIA DE REGIÕES - ETAPA 2

• Adquira um ponto de cada vez em:
- Processo central/espinhoso (amarelo)
- Lâmina esquerda (vermelho)
- Lâmina direita (verde)

• Adquira mais 17 pontos espalhados na vértebra.

CORRESPONDÊNCIA DE REGIÕES - VERIFICAÇÃO

• Segure o ponteiro em, no mínimo, três pontos de 
referência no osso e verifique se a posição da ponta 
mostrada na tela corresponde à posição real no osso.

• Se o registro for preciso, pressione Next.
• Se o registro for impreciso, pressione 

Improve Registration.

Versão de software: Spine & Trauma 3D 2.x
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CORRESPONDÊNCIA DE REGIÕES - OPÇÕES 
PARA FALHA DE REGISTRO

• Redefina o nível e readquira os três primeiros pontos 
na vértebra.

• Adquira mais 10 pontos.
• Corrija manualmente toda a nuvem de pontos.

OBSERVAÇÃO: as opções abrem automaticamente se 
o registro falhar, ou pressionando Improve Registration.

CORRESPONDÊNCIA DE PONTOS PAREADOS - 
ETAPA 1

• Planeje pelo menos quatro pontos pressionando 
pontos de referência no modelo ósseo.

• Pressione New para adicionar pontos.

OBSERVAÇÃO: se pontos pré-planejados foram 
carregados, primeiro defina o nível da vértebra.

CORRESPONDÊNCIA DE PONTOS PAREADOS - 
ETAPA 2

• Adquira todos os pontos destacados no osso 
do paciente.

OBSERVAÇÃO: um ponto de referência ativo 
é destacado em amarelo.

CORRESPONDÊNCIA DE PARES DE PONTOS - 
VERIFICAÇÃO

• Segure o ponteiro em, no mínimo, três pontos de 
referência no osso e verifique se a posição da ponta 
mostrada na tela corresponde à posição real no osso.

• Se o registro for preciso, pressione Next.
• Se o registro for impreciso, pressione Back para 

replanejat ou readquirir pontos conforme necessário.
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FLUORO MATCH

ETAPA 1

• Defina o limiar ósseo.
• Pressione Next.

ETAPA 2

• Pressione o modelo ósseo para definir o nível da 
vértebra.

• Ajuste a sobreposição azul na vértebra conforme 
necessário.

• Pressione Next para executar a segmentação da 
vértebra.

ETAPA 3

A vértebra segmentada é exibida na tela Level 
Definition.

• Se a precisão for satisfatória, pressione Next.
• Se a segmentação não for satisfatória, pressione Redo 

Segmentation para repetir a etapa 2.

OBSERVAÇÃO: se você navegar em mais de uma 
vértebra, pressione a próxima vértebra e em seguida 
repita as etapas 2-3.

ETAPA 4

Adquira imagens fluoroscópicas 2D:

• Verifique se nenhum objeto metálico está bloqueando 
e se as referências estão visíveis (todos os indicadores 
de visibilidade estão verdes).

• Gere a imagem da estrutura óssea.
• Um tom de confirmação é ouvido quando a imagem 

é transferida para o sistema de navegação.
• Pressione o ícone de mão para atribuir imagem para 

a visualização correspondente.

Versão de software: Spine & Trauma 3D 2.x
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ETAPA 5

• Segure o ponteiro em, no mínimo, três pontos de 
referência no osso e verifique se a posição da ponta 
mostrada na tela corresponde à posição real no osso.

• Se o registro for preciso, pressione Accept.

OBSERVAÇÃO: repita as etapas 4-5 para a segunda 
imagem.

ETAPA 6

• Posicione a figura humana para definir a direção da 
cabeça e, em seguida, pressione Next.

ETAPA 7

• Posicione a vértebra segmentada na imagem 
fluoroscópica.

• Use os controles para fazer ajustes finos e, em 
seguida, pressione Next.

• O software corresponde a vértebra segmentada com 
as imagens fluoroscópicas.

OBSERVAÇÃO: use os botões DRR e 3D Model 
para alternar entre as visualizações DRR (radiografia 
reconstruída digitalmente) e de cortes padrão.

ETAPA 8

• Se a correspondência for precisa, pressione Next para 
verificar a precisão do registro mantendo o ponteiro em 
pelo menos três pontos de referência no osso 
e verificando se a posição da ponta exibida na tela 
corresponde à posiçao real no osso.

• Se o registro for preciso, pressione Next.
• Se o registro for impreciso, pressione Back para fazer 

alterações.
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REGISTRO iCT

ETAPA 1

• Pressione New Scan na caixa de diálogo 
New Registration / Scan.

• Imobilize o paciente e execute uma verificação de colisão.
• Execute toposcan.

ETAPA 2 

• Posicione a mesa da sala cirúrgica para registro, 
alinhando os marcadores laser com o volume de 
interesse.

• Verifique se a estrela de referência e os marcadores 
planos adesivos no scanner estão visíveis.

• Suspenda a respiração para melhor qualidade da 
imagem.

• Pressione Next.

OBSERVAÇÃO: se solicitado, digite a posição do 
pórtico e pressione Next.

ETAPA 3

• Quando a caixa de diálogo Perform Scan and Send 
Data for exibida, execute a aquisição.

• Quando a aquisição estiver concluída, retome 
a respiração, se tiver sido interrompida.

• Envie os dados do scanner assim que estiverem 
disponíves.

ETAPA 4

• Verifique se os dados na tela de Patient Info estão 
corretos e pressione OK.

Versão de software: Spine & Trauma 3D 2.x
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ETAPA 5

• Defina a orientação do paciente.
• Pressione Next.

VERIFICAÇÃO

• Segure o ponteiro em, no mínimo, três pontos de 
referência no osso e verifique se a posição da ponta 
mostrada na tela corresponde à posição real no osso.

• Se o registro for preciso, pressione Next.
• Se o registro for impreciso:

- Execute um registro manual, ou
- Execute uma nova aquisição.
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REGISTRO FLUOROSCÓPICO 3D

ETAPA 1

• Pressione New Scan na caixa de diálogo 
New Registration / Scan.

• Prepare o arco em C para aquisição 3D de acordo 
com as instruções do software.

• Execute uma verificação de colisão.

ETAPA 2

• 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.

• Suspenda a respiração para melhor qualidade da 
imagem.

• Execute a aquisição.
• Quando a aquisição estiver concluída, retome 

a respiração, se tiver sido interrompida.

ETAPA 3

• Verifique se os dados na tela de Patient Info estão 
corretos e pressione OK.

ETAPA 4

• Se solicitado, defina a orientação do paciente.
• Pressione Next.

Versão de software: Spine & Trauma 3D 2.x
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ETAPA 5

• Segure o ponteiro em, no mínimo, três pontos de 
referência no osso e verifique se a posição da ponta 
mostrada na tela corresponde à posição real no osso.

• Se o registro for preciso, pressione Next.
• Se o registro for impreciso:

- Execute um registro manual, ou
- Execute uma nova aquisição.
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FUSÃO DE IMAGENS

ETAPA 1

Opções para iniciar a fusão de imagens:
• Carregue duas modalidades de dados não registrados 

quando iniciar o software.
• Pressione New Reg durante o planejamento ou 

a navegação e selecione Image Fusion.
• Execute o registro automático de TC e carregue os 

dados de RM usando o botão Load Pre-Op Data na 
página New Registration / Scan.

• Carregue os dados de TC não registrados e execute 
o registro fluoroscópico 3D automático, ou vice-versa.

ETAPA 2

• Verifique se os dados na tela de Patient Info estão 
corretos.

• Verifique se a caixa de seleção Image Fusion está 
marcada.

• Pressione Next.

OBSERVAÇÃO: alterne entre conjuntos de dados de 
diferentes formatos (por exemplo, TC and RM) usando 
os botões de formatação de imagem.

ETAPA 3 - FUSÃO 1 DE 3

• Use as setas e as barras deslizantes nas visualizações 
para ajustar a caixa amarela da ROI de tal forma que 
ela circunde toda a região de interesse.

• Use os botões DRR e Slices para alternar entre as 
visualizações DRR e de cortes padrão.

• Pressione Next.

ETAPA 4 - FUSÃO 2 DE 3

• Para alinhar os dois conjuntos de dados, use as setas 
e as barras deslizantes, ou pressione diretamente nas 
visualizações.

• Use os controles Blending, as caixas de seleção 
Edges e Spy Glass para obter ajuste fino da exibição 
e verifique a correção do alinhamento.

• Para fusão automática: Pressione Automatic Fusion, 
e em seguida pressione Next.

• Para fusão manual: Pressione somente Next.

Versão de software: Spine & Trauma 3D 2.x
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ETAPA 5 - FUSÃO 3 DE 3

• Use os controles Blending, as caixas de seleção 
Edges e Spy Glass para verificar a fusão.

• Pressione o botão play para fazer a verificação vendo 
o software rolar por todos os cortes. 

• Pressione Next.
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PLANEJAMENTO E NAVEGAÇÃO

ETAPA 1

• Execute navegação básica na guia Overview, trazendo 
um instrumento para o campo de visão da câmera.

• Pressione Next para iniciar o planejamento dos 
parafusos.

ETAPA 2

Planejamento dos parafusos:

• Leve o ponteiro/instrumento até o ponto de entrada.
• Defina as dimensões dos parafusos com os controles 

de comprimento e diâmetro.
• Pressione Store para salvar a posição do parafuso.
• Pressione Next.

OBSERVAÇÃO: pressione New Screw para executar 
o planejamento dos parafusos sem navegação.

ETAPA 3

Ajuste fino dos parafusos:

• Amplie para usar menores incrementos no movimento 
dos parafusos.

• Use as setas nas visualizações para ajustar 
a localização dos parafusos.

• Pressione o botão para dar play na visualização 
superior direita para se deslocar através de cortes 
perpendicularmente à trajetória planejada.

• Use os botões de setas para alternar entre parafusos.
• Pressione Next para aceitar a posição e navegar até 

o parafuso planejado.

ETAPA 4

• Navegue o instrumento até a posição planejada 
usando as visualizações de navegação para orientá-lo.

• Pressione Next para retornar à visão geral de navegação.

OBSERVAÇÃO: repita para todos os parafusos 
planejados.

Versão de software: Spine & Trauma 3D 2.x
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RECORTE DE IMAGENS

• Pressione o botão de recorte em qualquer tela 
principal.

• Posicione e dimensione a caixa de recorte usando 
as setas e as barras deslizantes.

• Pressione o botão de recorte novamente para 
completar o recorte de imagens.

OBSERVAÇÃO: para retornar ao conjunto de dados 
original, pressione Undo.

ESCALA DE CINZA

• Pressione o botão de escala de cinza.
• Use as barras deslizantes ou toque dentro das 

visualizações para ajustar o brilho e o contraste.
• Pressione o botão de escala de cinza novamente para 

fechar o recurso.

MEDIÇÃO POR PONTEIRO

• Pressione o botão de medição.
• Adquira o ponto inicial de medição com o ponteiro.
• A distância entre o ponto inicial adquirido e a posição 

atual do ponteiro é exibida em cada visualização.

OBSERVAÇÃO: para desativar, pressione novamente 
o botão de medição.
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CALIBRAÇÃO DE INSTRUMENTOS

ETAPA 1

• Fixe as esferas marcadoras reflexivas em um adaptador 
de instrunento adequado (use o maior possível) e em 
Matriz de Calibração de Instrumental Rev. 4 (ICM4).

• Monte o adaptador de instrumento no instrumento que 
você navegará.

OBSERVAÇÃO: apenas instrumentos rígidos e retos 
podem ser calibrados.

ETAPA 2

• Segure a ICM4 e o instrumento no campo de visão da 
câmera para abrir a caixa de diálogo de calibração.

ETAPA 3 - CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA

• Gire o instrumento em Seção em V.

ETAPA 3 - CALIBRAÇÃO MANUAL

• Selecione o receptáculo no software.
• Insira a ponta do instrumento no receptáculo 

correspondente.
• Mantenha o instrumento imóvel no receptáculo até que 

a barra de progresso termine.

OBSERVAÇÃO: sempre use o menor receptáculo de 
encaixe possível.

Versão de software: Spine & Trauma 3D 2.x
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ETAPA 4

• Pressione o botão Tip Selection.
• Selecione o tipo da ponta do instrumento.
• Digite as informações necessárias de diâmetro, 

comprimento e/ou largura.
• Para instrumentos e parafusos pontiagudos:

- Pivote em um ponto pivotante da ICM4.
• Para instrumentos e talhadeiras planos:

- Segure contra o plano de referência 1 ou 2 da ICM4.

OBSERVAÇÃO: a calibração da ponta é obrigatória 
se a ponta do instrumento não tocar o plano de 
referência, ou se for necessário ajustar a calibração.

ETAPA 5 (OPCIONAL)

• Se necessário, pressione o botão Re-calibrate Tip 
para melhorar a calibração da ponta de um instrumento 
de ponta afiada.

• Pivoteie a ponta do instrumento em um ponto de 
pivotamento.

ETAPA 6

• Verifique a precisão da calibração usando a ICM4 
(por exemplo, Seção em V, ponto de pivotamento ou 
plano de referência).

• Pressione:
- Next ou remova ICM4 do campo de visão da câmera 

para usar este instrumento, ou
- Back para repetir a calibração.
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INSTRUMENTAL PRÉ-CALIBRADO

ETAPA 1

Com Conjunto de instrumentos para coluna a:

• Fixe a ponta necessária na estrela de rastreamento 
Pre-Calibrated (com poste dourado).

• Fixe o cabo necessário.
• Fixe as esferas marcadoras reflexivas.

Com uma Guia de perfuração s:

• Fixe a estrela de rastreamento no cabo.
• Fixe a guia de perfuração na estrela de rastreamento.
• Fixe as esferas marcadoras reflexivas.

ETAPA 2

• Segure a ICM4 e o instrumento selecionado no campo de 
visão da câmera para abrir a caixa de diálogo Select PCI.

• Selecione o fabricante do instrumento (por exemplo, 
Brainlab).

• Selecione o tipo do instrumento (por exemplo, trocarte).
• Selecione o instrumento necessário (marque o nº de 

identificação do produto).

ETAPA 3

Valide o instrumento de acordo com as instruções 
exibidas na tela, por exemplo:

• Segure o receptáculo em destaque, ou
• Pivoteie em volta de um ponto de pivotamento

ETAPA 4

• Se a verificação/validação for bem-sucedida, 
o instrumento estará ativado.

• Se a validação não for bem-sucedida, ou se 
a verificação parecer imprecisa, verifique se:
- O instrumento correto foi selecionado.
- O instrumento está corretamente montado e sem 

danos.
- As esferas marcadoras reflexivas do instrumento e 

a ICM4 estão limpas, secas e aparafusadas com 
firmeza.

a s

Versão de software: Spine & Trauma 3D 2.x
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SOFTWARE - CONTROLE REMOTO CLIP-ON

• Permite a aquisição de ontos sem pivotamento do 
ponteiro. Em caixas de diálogo de registro, pressione 
o botão levemente para adquirir um ponto ou iniciar 
aquisição de superfície.

• Botões com o símbolo de raio podem ser controlados 
pelo Controle Remoto Clip-on.
- Pressione pouco tempo para selecionar o botão em 

destaque.
- Pressione e mantenha para girar entre botões de 

software.

SOFTWARE - CONTROLE REMOTO CLIP-ON

• Fixe o Controle Remoto Clip-On no ponteiro.
• Fixe as Esferas marcadoras reflexivas.
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