
PREPARAÇÃO DA SALA DE CIRURGIA 
Versões de software: VectorVision knee 1.6.x, CT-FREE NAVIGATION
ETAPA 1

• Conecte o sistema.
• Ligue o sistema usando o interruptor liga/desliga.
• Na janela de seleção apresentada, pressione o ícone 

do software VectorVision knee. 

OBSERVAÇÃO:  Se apenas o VectorVision knee 
estiver instalado, a aplicação iniciará 
automaticamente.  
ETAPA 2 

• Insira o disco ZIP, o CD ou a unidade USB para 
armazenar as informações do paciente geradas 
durante o procedimento.

OBSERVAÇÃO:  Considerando que um disco ZIP 
pode causar lentidão no software, recomenda-se 
inserir o disco ZIP ao final da cirurgia.  Não remova a 
mídia de armazenamento até que a cirurgia esteja 
concluída e o sistema seja encerrado. 
ETAPA 3

Prepare o paciente:

• Coloque as capas estéreis sobre o paciente.
• Realize a incisão.
• Prepare o fêmur e a tíbia de acordo com o 

procedimento cirúrgico padrão.
ETAPA 4

• Fixe um pino Schanz de tamanho adequado no osso 
(consulte o Manual do Usuário Clínico). 

• Fixe a estrela de referência de geometria Y no fêmur. 
• Leve em consideração o tamanho do implante, os 

blocos de corte e os instrumentos cirúrgicos.
• Posicione as estrelas, deixando espaço suficiente 

disponível para permitir a incisão e outras etapas 
cirúrgicas sem mover as estrelas de referência.
Observação: Este manual não substitui a leitura dos Manuais do Usuário.
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ETAPA 5
• Fixe um pino Schanz de tamanho adequado no osso 

(consulte o Manual do Usuário Clínico). 
• Fixe a estrela de referência de geometria T na tíbia.
• Antes de iniciar o registro, certifique-se de que os 

parafusos das duas estrelas de referência estejam 
presos com firmeza.

OBSERVAÇÃO:  Não mova as estrelas de referência Y 
e T durante o procedimento. Isto pode provocar 
imprecisão no rastreamento e causar ferimentos 
graves ao paciente.
ETAPA 6

Posicione o sistema de forma que:

• O cirurgião visualize o monitor com facilidade.
• A câmera esteja a uma distância de 2 metros (6,5 

pés) do campo cirúrgico. 
• As duas estrelas de referência estejam visíveis para 

a câmera.

OBSERVAÇÃO:  A câmera deve ter visão permanente 
e desobstruída das estrelas de referência e dos 
instrumentos navegados.
ETAPA 7

Antes de iniciar o registro e a navegação:

• Remova todos os osteófitos.
• Quando solicitado pelo software, assegure que as 

estrelas de referência estejam visíveis para as lentes 
das duas câmeras com a perna posicionada tanto 
em flexão quanto em extensão.

OBSERVAÇÃO:  O registro pode então ser efetuado.
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REGISTRO DA TÍBIA
Versões de software: VectorVision knee 1.6.x, CT-FREE NAVIGATION
ETAPA 1

O cálculo da cabeça femoral define o ponto 
proximal do eixo mecânico femoral. 

• Pivoteie a perna em relação à articulação do quadril.
• Inicie com círculos menores e aumente 

gradualmente para círculos maiores.

OBSERVAÇÃO:  Certifique-se de evitar a movimentação 
excessiva da pelve. 
ETAPA 2 

Os maléolos são adquiridos para calcular o ponto 
da extremidade distal do eixo mecânico tibial. 

• Segure a ponta do ponteiro na estrutura maleolar 
medial proeminente e pivoteie o ponteiro. 

• Quando solicitado, adquira a face lateral.

OBSERVAÇÃO:  Mantenha a ponta do ponteiro sobre o 
osso durante o registro.
ETAPA 3

Esta etapa define o ponto final proximal do eixo 
mecânico da tíbia.  

• Segure a ponta do ponteiro na parte inicial do 
ligamento cruzado anterior, na parte anterior da 
eminência intercondilar, e pivoteie o ponteiro. 

OBSERVAÇÃO:  Certifique-se de adquirir o ponto que 
define o eixo mecânico e não a eminência. 
ETAPA 4

Os contornos tibiais são usados para dimensionar e 
posicionar o implante tibial. 

• Segure a ponta do ponteiro no contorno medial e 
pivoteie o ponteiro.

• Quando solicitado, adquira os contornos lateral e 
anterior.
Observação: Este manual não substitui a leitura dos Manuais do Usuário.
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ETAPA 5

A direção tibial AP determina a inclinação posterior 
e o alinhamento rotacional neutro do corte tibial. 

• Segure o ponteiro paralelo ao tubérculo 
intercondilar, sem efetuar nenhuma rotação interna 
ou externa.

OBSERVAÇÃO:  Mantenha o ponteiro absolutamente 
imóvel durante a aquisição. 
ETAPA 6

O córtex anterior é adquirido para melhorar a 
precisão do modelo ósseo. 

• Segure a ponta do ponteiro no córtex anterior e 
pivoteie o ponteiro.

• Adquira os pontos restantes, deslizando a ponta do 
ponteiro pelo córtex anterior.

OBSERVAÇÃO:  Se você selecionou No Model Creation 
nas configurações do sistema (System), esta etapa não 
será executada. 
ETAPA 7

Os platôs tibiais são usados para calcular o nível de 
ressecção e o modelo 3D. A aba Settings da Caixa 
de Ferramentas (Toolbox) permite a seleção de 
alinhamento alto ou baixo.  

• Segure a ponta do ponteiro no centro do platô e 
pivoteie o ponteiro. Adquira os pontos restantes, 
deslizando a ponta do ponteiro pelo platô.   

• Quando solicitado, adquira a face lateral.
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REGISTRO DO FÊMUR
Versões de software: VectorVision knee 1.6.x, CT-FREE NAVIGATION
ETAPA 1

Os pontos epicondilares definem o eixo epicondilar.

Esta é uma das três referências disponíveis na 
Toolbox (aba Alignment) para o alinhamento da 
rotação axial do implante femoral. 

• Segure a ponta do ponteiro no ponto mais medial do 
epicôndilo medial e pivoteie o ponteiro.

• Quando solicitado, adquira a face lateral.
ETAPA 2 

O plano de ressecção anterior é a referência para o 
alinhamento anterior do implante e para o tamanho 
do implante femoral. 

• Segure a ponta do ponteiro no córtex anterior, 
próximo ao ponto mais proximal do local do 
implante, e pivoteie o ponteiro.
ETAPA 3

Esta etapa determina a referência para os ângulos 
de varo/valgo e de flexão/extensão dos cortes 
femorais. 

• Segure a ponta do ponteiro no eixo mecânico 
femoral e pivoteie o ponteiro.

OBSERVAÇÃO:  Este ponto define o local em que a 
broca ou o mandril intramedular é normalmente 
inserido durante procedimentos não navegados. 
ETAPA 4

A linha de Whiteside (plano sagital) é uma das 
referências para o alinhamento rotacional axial do 
implante femoral. 

• Segure o  ponteiro na direção AP, paralelo à linha da 
parte mais profunda da ranhura troclear, no centro 
da fossa intercondilar.

OBSERVAÇÃO:  Mantenha o ponteiro absolutamente 
imóvel durante a aquisição. 
Observação: Este manual não substitui a leitura dos Manuais do Usuário.
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ETAPA 5

Os côndilos são usados para calcular os planos de 
corte e o tamanho do implante. Os côndilos 
posteriores servem de referência para o 
alinhamento rotacional do implante axial. 
• Segure a ponta do ponteiro no côndilo medial e 

pivoteie o ponteiro.
• Adquira os pontos restantes, deslizando a ponta do 

ponteiro pelo côndilo. Adquira um número suficiente 
de pontos na região posterior dos côndilos. 

• Quando solicitado, adquira a face lateral.
ETAPA 6

O córtex anterior é adquirido para cálculo do 
modelo ósseo 3D. 

• Segure a ponta do ponteiro no córtex anterior e 
pivoteie o ponteiro.

• Adquira os pontos restantes, deslizando a ponta do 
ponteiro pelo córtex anterior.

OBSERVAÇÃO:  Se você selecionou No Model 
Creation nas configurações do sistema (System), esta 
etapa não será executada. 
ETAPA 7

Após o registro, o software calcula o modelo ósseo 
3D e a posição dos implantes femorais e tibiais, 
com base nos pontos adquiridos. 

OBSERVAÇÃO:  Se você selecionou No Model 
Creation, o modelo ósseo 3D não será gerado e o 
sistema solicitará a definição de pontos de verificação 
de precisão. 
ETAPA 8

O sistema solicita que você adquira pontos de 
verificação de precisão, que permitem verificar a 
precisão da navegação durante o procedimento. 

• Você pode definir um ponto no fêmur e outro na 
tíbia.

OBSERVAÇÃO:  O software solicita a verificação da 
precisão a cada trinta minutos. 
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PLANEJAMENTO
Versões de software: VectorVision knee 1.6.x, CT-FREE NAVIGATION
AJUSTANDO CONFIGURAÇÕES DE 
ALINHAMENTO
• Para ajustar as configurações iniciais, pressione 

Toolbox na barra de menus e selecione a aba 
Alignment. 

• High/Low Alignment define a referência para a 
ressecção da tíbia (platô alto ou baixo). 

• Anterior alinha o implante femoral pela face anterior 
e ajusta o implante na face posterior.

• Posterior alinha o implante femoral pela face 
posterior e ajusta o implante na face anterior. 
AJUSTANDO CONFIGURAÇÕES DE ROTAÇÃO

• Para ajustar as configurações iniciais, pressione 
Toolbox na barra de menus e selecione a aba 
Alignment. 

• Selecione Epicondyle/Whiteside/Posterior 
Rotation para definir o alinhamento rotacional do 
implante femoral.

OBSERVAÇÃO:  Se você aplicar as alterações 
efetuadas na aba Alignment, todos os planejamentos 
manuais executados serão perdidos. 
REVISANDO A POSIÇÃO DO IMPLANTE

• Após o registro, a posição planejada dos implantes é 
mostrada no modelo ósseo da tela Planning 
Overview.

• Os tamanhos dos implantes são exibidos. Os planos 
amarelos indicam os planos de ressecção 
planejados. 

OBSERVAÇÃO:  O modelo ósseo é usado apenas 
para orientação.  A posição do implante é baseada 
nos pontos adquiridos.
AJUSTE FINO DO FÊMUR (ETAPA 1) 

• Para ajustar a posição do implante, selecione Femur 
Finetune na barra de menus. 

• Ant/Post ajusta o implante na direção anterior/
posterior.

• Resection ajusta a espessura do corte distal.
• Ext/Flex Rot ajusta a posição de extensão/flexão do 

implante em relação ao eixo mecânico.
• Implant ajusta o tamanho do implante. Pressione 

Free Size para ajustar os implantes femoral e tibial. 
Observação: Este manual não substitui a leitura dos Manuais do Usuário.
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AJUSTE FINO DO FÊMUR (ETAPA 2)
A referência selecionada da rotação do implante é 
mostrada na visualização do canto inferior 
esquerdo (Posterior, Whiteside, Epicondyle). 
• Int/Ext Rot inclina o plano de corte anterior/

posterior interna/externamente em relação à 
referência selecionada. 

• Med/Lat ajusta o implante na direção medial/lateral.
• Var/Val Rot. inclina o plano de corte distal em 

ângulo de varo/valgo em relação ao eixo mecânico 
do fêmur.
AJUSTE FINO DA TÍBIA (ETAPA 1)
• Para ajustar a posição do implante, selecione Tibia 

Finetune na barra de menus. 
• Post.Slope ajusta o plano de corte na direção 

anterior/posterior em relação ao eixo mecânico.
• Var/Val Rot. inclina o plano de corte em ângulo de 

varo/valgo.
• Resection ajusta a espessura do corte tibial. 
• Thinner Insert/Thicker Insert ajusta a espessura do 

inserto. Isto não influencia o nível de ressecção da 
tíbia. 
AJUSTE FINO DA TÍBIA (ETAPA 2)

• Ant/Post ajusta o implante na direção anterior/
posterior.

• Med/Lat ajusta o implante na direção medial/lateral.
• Rotation efetua a rotação do implante interna/

externamente.
• Implant ajusta o tamanho do implante. Pressione 

Free Size para ajustar os implantes femoral e tibial.
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NAVEGAÇÃO: CORTE DISTAL PRIMEIRO
Versões de software: VectorVision knee 1.6.x, CT-FREE NAVIGATION
SELECIONANDO CONFIGURAÇÕES DE  
NAVEGAÇÃO
Na aba Settings da Toolbox, selecione a configu- 
ração de navegação necessária. A disponibilidade 
depende do implante selecionado. 
• Navigate to Plan: As setas na tela mostram a dis-

tância entre a posição atual e a posição planejada 
do bloco de corte.

• Navigate to Reference: As setas na tela mostram a 
distância da posição atual do bloco de corte em 
relação aos pontos de referência anatômicos.
NAVEGANDO A TÍBIA 

• Na barra de menus, pressione Tibia Cut.
• Insira o adaptador de bloco de corte femoral e tibial 

no bloco de corte tibial.
• Navegue o bloco de corte, de forma a efetuar a 

correspondência entre o plano atual (azul) e o plano 
de resseção planejado (amarelo).

• Após a resseção, pressione Update Tibia Cut na 
barra de menus para atualizar o plano.
NAVEGANDO O FÊMUR DISTAL 

• Na barra de menus, pressione Femur Distal Cut. 
• Insira o adaptador de bloco de corte femoral e tibial 

no bloco de corte femoral.
• Navegue o bloco de corte, de forma a efetuar a 

correspondência entre o plano atual (azul) e o plano 
de resseção planejado (amarelo).

• Após a ressecção, pressione Update Distal Cut na 
barra de menus para atualizar o plano. 
NAVEGANDO O FÊMUR ANTERIOR/POSTERIOR

• Na barra de menus, pressione Femur FourInOne.
• Utilize o gabarito de bloco de corte 4 em 1 ou o 

adaptador de bloco de corte femoral e tibial 
(específico para cada implante). 

• Navegue o bloco de corte, de forma a efetuar a 
correspondência entre o plano atual (azul) e o plano 
de resseção planejado (amarelo).

• Após a ressecção, pressione Update Ant. Cut na 
barra de menus para atualizar o plano. 
Observação: Este manual não substitui a leitura dos Manuais do Usuário.
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ANÁLISE CINEMÁTICA EM EXTENSÃO
A análise cinemática permite verificar a situação 
dos ligamentos com implantes de teste inseridos. 
• Na barra de menus, pressione Kinematic Analysis.
• Coloque a perna em extensão total e abra as juntas 

medial e lateral do joelho, de forma a mostrar o 
máximo gap.

• O software exibe o ângulo de varo/valgo, a diferença 
angular entre os cortes tibial e femoral distal, e os 
gaps medial/lateral.

• Se necessário, execute uma liberação de ligamento.
ANÁLISE CINEMÁTICA EM FLEXÃO

• Flexione a perna em 90° (ou com o plano femoral 
posterior paralelo ao plano tibial em que foi feita a 
ressecção).

• Abra a junta medial do joelho e depois a face lateral.  
Os gaps máximos são exibidos. 

• O software exibe a diferença angular entre os cortes 
femorais tibial e distal, e os gaps medial/lateral.

• Se necessário, execute uma liberação de ligamento, 
de acordo com o procedimento padrão e os 
requisitos do implante.
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NAVEGAÇÃO: LIGAMENTO OTIMIZADO
Versões de software: VectorVision knee 1.6.x, CT-FREE NAVIGATION
ALINHAMENTO FEMORAL ANTERIOR

• Dependendo do implante, pressione AnteCurvation 
ou Femur Ant. Yoke na barra de menus.

• Posicione o adaptador do bloco de corte conforme 
mostrado na janela de diálogo. 

• O software calcula e exibe a diferença entre o eixo 
mecânico e o eixo anatômico.

OBSERVAÇÃO:  O implante femoral será flexionado com 
o mesmo ângulo, para garantir a precisão do 
alinhamento anterior. 
NAVEGANDO A TÍBIA 

• Na barra de menus, pressione Tibia Cut. 
• Confirme a inclinação da tíbia na janela de diálogo 

Confirm Tibia Slope.
• Insira o adaptador de bloco de corte femoral e tibial 

no bloco de corte tibial.
• Navegue o bloco de corte, de forma a efetuar a 

correspondência entre o plano atual (azul) e o plano 
de resseção planejado (amarelo).

• Na barra de menus, pressione Update Tibia Cut 
para atualizar o plano.  
BALANCEAMENTO LIGAMENTAR EM FLEXÃO
• Na barra de menus, pressione Ligament Balancing.
• Flexione a perna, de forma que o plano femoral 

posterior fique paralelo ao plano tibial em que foi 
feita a ressecção.

• Execute o balanceamento ligamentar. 
• Quando conseguir a situação e o alinhamento 

desejados para o ligamento, pressione o botão de 
gravação. 

• Na janela Confirm Plane Rotation, pressione Apply.
OBSERVAÇÃO:  O software atualiza a rotação do 
implante femoral paralela à tíbia.
BALANCEAMENTO LIGAMENTAR EM 
EXTENSÃO

• Posicione a perna em extensão total. 
• Execute o balanceamento ligamentar, de acordo 

com o procedimento padrão.
• Quando conseguir a situação e o alinhamento 

desejados para o ligamento, pressione o botão de 
gravação.

• Na janela de diálogo Confirm Extension Position, 
pressione Apply para armazenar o gap de extensão.
Observação: Este manual não substitui a leitura dos Manuais do Usuário.
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OTIMIZANDO A POSIÇÃO DO IMPLANTE
Após o balanceamento ligamentar, o software 
calcula o tamanho e a posição do implante femoral.  
Para calcular os gaps atuais de flexão e extensão:
• Dependendo do implante, pressione Implant 

Optimization ou Cut Calculation na barra de 
menus.

• Se necessário, use os botões Implant e Resection 
para ajustar o tamanho do implante e o nível de 
ressecção.

• Pressione Apply para confirmar as configurações.
NAVEGANDO O FÊMUR DISTAL 

• Na barra de menus, pressione Distal Femur Cut. 
• Insira o adaptador de bloco de corte femoral e tibial 

no bloco de corte femoral.
• Navegue o bloco de corte, de forma a efetuar a 

correspondência entre o plano atual (azul) e o plano 
de resseção planejado (amarelo).

• Após a ressecção, pressione Update Distal Cut na 
barra de menus para atualizar o plano. 
NAVEGANDO O FÊMUR ANTERIOR/POSTERIOR

• Na barra de menus, pressione Femur FourInOne.
• Utilize o gabarito de bloco de corte 4 em 1 ou o 

adaptador de bloco de corte femoral e tibial 
(específico para cada implante). 

• Navegue o bloco de corte, de forma a efetuar a 
correspondência entre o plano atual (azul) e o plano 
de resseção planejado (amarelo).

• Após a ressecção, pressione Update Ant. Cut na 
barra de menus para atualizar o plano. 
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NAVEGAÇÃO: CORTE ANTERIOR PRIMEIRO
Versões de software: VectorVision knee 1.6.x, CT-FREE NAVIGATION
SELECIONANDO CONFIGURAÇÕES DE  
NAVEGAÇÃO
Na aba Settings da Toolbox, selecione a 
configuração de navegação necessária. A 
disponibilidade depende do implante selecionado. 
• Navigate to Plan: As setas na tela mostram a 

distância entre a posição atual e a posição planejada 
do bloco de corte.

• Navigate to Reference: As setas na tela mostram a 
distância da posição atual do bloco de corte em 
relação aos pontos de referência anatômicos.
NAVEGANDO O PRÉ-CORTE DO FÊMUR 
ANTERIOR

• Na barra de menus, pressione Femur Pre-Cut ou 
Femur A-P Block .

• Acople o adaptador de bloco de corte femoral e 
tibial no bloco de corte. 

• Navegue o bloco de corte, de forma a efetuar a 
correspondência entre o plano atual (azul) e o plano 
de resseção planejado (amarelo).
VERIFICANDO O PRÉ-CORTE DO FÊMUR 
ANTERIOR 
Esta etapa verifica a posição AP e a rotação interna/
externa do implante, com base no pré-corte. 
• Na barra de menus, pressione Verify Pre-Cut ou 

Update Ant. Cut.
• Para atualizar a ressecção, segure o adaptador de 

bloco de corte sobre uma superfície plana do osso 
em que foi efetuada a ressecção.

• Na próxima janela, pressione Apply para confirmar e 
atualizar o plano em que foi efetuada a ressecção. 
NAVEGANDO O FÊMUR DISTAL 

• Na barra de menus, pressione Femur Distal Cut. 
• Insira o adaptador de bloco de corte femoral e tibial 

no bloco de corte femoral.
• Navegue o bloco de corte, de forma a efetuar a 

correspondência entre o plano atual (azul) e o plano 
de resseção planejado (amarelo).

• Execute o corte anterior distal e o corte anterior final.
• Após a ressecção, pressione Update Distal Cut na 

barra de menus para atualizar o plano.
Observação: Este manual não substitui a leitura dos Manuais do Usuário.
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NAVEGANDO A TÍBIA 

• Na barra de menus, pressione Tibia Cut.
• Insira o adaptador de bloco de corte femoral e tibial 

no bloco de corte tibial.
• Navegue o bloco de corte, de forma a efetuar a 

correspondência entre o plano atual (azul) e o plano 
de resseção planejado (amarelo).

• Após a resseção, pressione Update Tibia Cut na 
barra de menus para atualizar o plano. 
VERIFICANDO OS CORTES FEMORAIS

Esta etapa verifica a precisão do plano de ressec-
ção distal e do plano de ressecção final anterior. 

• Na barra de menus, pressione Verify Femur Cuts.
• Selecione Plane Verification para atualizar o plano, 

ou
• Selecione Standard Verification para confirmar a 

posição do implante usando o ponteiro.

OBSERVAÇÃO:  Não use esta função para verificar o 
pré-corte. 
ANÁLISE CINEMÁTICA EM EXTENSÃO
A análise cinemática permite verificar a situação 
dos ligamentos com implantes de teste inseridos. 
• Na barra de menus, pressione Kinematic Analysis.
• Coloque a perna em extensão total e abra as juntas 

medial e lateral do joelho, de forma a mostrar o 
máximo gap.

• O software exibe o ângulo de varo/valgo, a diferença 
angular entre os cortes tibial e femoral distal, e os 
gaps medial/lateral. 

• Se necessário, execute uma liberação de ligamento.
ANÁLISE CINEMÁTICA EM FLEXÃO

• Flexione a perna em 90° (ou com o plano femoral 
posterior paralelo ao plano tibial em que foi feita a 
ressecção).

• Abra a junta medial do joelho e depois a face lateral.  
Os gaps máximos são exibidos. 

• O software exibe a diferença angular entre os cortes 
femorais tibial e distal, e os gaps medial/lateral.

• Se necessário, execute uma liberação de ligamento, 
de acordo com o procedimento padrão e os 
requisitos do implante.
UTORAIS:
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