
PLANEJAMENTO, PARTE 1
Versões de software: cranial essential & unlimited 1.x, iPlan Cranial 3.x
SELECIONAR ARQUIVO

Selecione o arquivo na tela Load Archives:

• Para abrir dados existentes do sistema iPlan, 
carregue o arquivo do iPlan Patient Data.

• Para abrir novos dados de uma fonte DICOM, 
escolha o arquivo DICOM apropriado.
DADOS DO PACIENTE

Na tela Patients:

• Selecione o arquivo do paciente, clicando no nome 
ou no ícone correspondente.

• Clique em Next para prosseguir.
PLANO DE TRATAMENTO

Diversos planos de tratamento podem estar 
disponíveis para dados do iPlan.

• Selecione o plano de tratamento, clicando no nome 
ou no ícone correspondente.

• Clique em Load para carregar o plano de 
tratamento.
MÚLTIPLAS SÉRIES DE IMAGENS

Múltiplas séries de imagens podem estar 
disponíveis para dados DICOM.

• Selecione o estudo do paciente, clicando no nome 
ou no ícone correspondente.

• Por padrão, todas as séries de imagens são 
selecionadas. Desmarque as séries de imagens não 
desejadas, clicando no nome ou no ícone 
correspondente.

• Clique em Next.
Observação: Este manual não substitui os manuais de usuário.
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SELECIONAR TAREFAS DE PLANEJAMENTO

• No iPlan Navigator, selecione a tarefa de 
planejamento desejada.

OBSERVAÇÃO:  Para abrir o iPlan Navigator a 
qualquer momento, pressione Go To...

OBSERVAÇÃO:  Você também pode usar o botão 
Next no Navigator para prosseguir para a próxima 
etapa de planejamento.
CARREGAR/MESCLAR DADOS DO PACIENTE

Você pode carregar dados DICOM adicionais em 
um plano aberto.

• Clique em Load and Import.
• Clique em Merge para adicionar novos dados 

diretamente aos dados do paciente atual.
• Clique em New Patient para criar um plano de 

paciente separado.
VISÃO GERAL DA TELA

• Navegador: Navegação pelo fluxo de trabalho.
• Imagens adquiridas: Mostradas em cada janela.
• Nome da série de imagens e orientação original da 

imagem.
• Ícone do paciente: Indica a orientação da imagem. 
• Área de funções: Contém funções específicas da 

etapa atual.
• Barra de ferramentas: Contém gerais de software.
S AUTORAIS:
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da Brainlab.



PLANEJAMENTO, PARTE 2
Versões de software: cranial essential & unlimited 1.x, iPlan Cranial 3.x
FUNÇÕES DE VISUALIZAÇÃO 

• Pressione o botão seta nas visualizações para exibir 
botões de funções de visualização. Use os botões 
para modificar uma visualização (p.e., informações 
para exibição na visualização em 3D). 

• A disponibilidade de botões específicos depende do 
tipo e da aba de visualização selecionados. 

OBSERVAÇÃO:  Posicione o cursor do mouse 
sobre um botão para exibir uma dica relacionada ao 
nome da função. 
FUNÇÕES DA BARRA DE FERRAMENTAS

a Selecionar séries de imagens, definir opções de 
visualização.

s Rolar pelas imagens.
d Panning, zoom em visualizações, escala de cinza.

f Funções de medição.

g Rotular pontos, botão captura de tela, salvar plano.
OBSERVAÇÃO:  Use a dica de ferramenta para 
exibir o nome da função.
PONTOS DE REGISTRO

• Clique em Auto-Detect para detectar automatica-
mente os marcadores esféricos Brainlab.

• Selecione o tipo de marcador para posicionamento 
manual de marcadores:
- Ponto de referência
- Marcador em forma de donut
- Marcador esférico

• Para posicionar o marcador, clique nas visualizações 
2D ou 3D.
FUSÃO DE IMAGENS

• Selecione na lista o par de imagens a ser fusionado. 
• Marcas de visto na cor cinza indicam pares de 

imagens fusionadas com base no Quadro de 
Referência (cabeçalho DICOM). Verifique visualmen-
te a fusão e clique na marca de visto para confirmar. 

Outras opções de fusão: Manual (use o cursor do 
mouse para ajustar as imagens), Automática 
(baseada em estruturas comuns), Ponto de Registro 
(baseada em pontos de registro planejados).
a

s
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Observação: Este manual não substitui os manuais de usuário.
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PINCÉIS

Use pincéis para contornar estruturas de interesse 
nas imagens, tais como a posição de um tumor.

• Use a função Brush para criação manual de objetos.
• Para selecionar áreas com valores de cinza 

semelhantes, use a função SmartBrush.
• Para segmentar áreas usando valores de núcleo, use 

a função Seedbrush.
• Use a função Eraser para apagar áreas de objetos 

contornados.
PREPARAR OBJETOS PARA EXPORTAÇÃO

Depois de concluir o planejamento de objetos, 
prepare todos os objetos para exportação.:

• Na tarefa Object Creation, clique no botão ... para 
abrir as propriedades do objeto.

• Na janela Properties, clique Prepare for Export....
• Selecione os objetos que deseja exportar para a 

série de imagens selecionada.
• Selecione a série de imagens que deseja exportar e 

clique em OK para confirmar.
SALVAR E EXPORTAR O PLANO

• Clique em Save and Export.
• Selecione o arquivo e clique em Next:

- Clique em iPlan Patient Data para salvar os dados 
de planejamento.

- Clique Brainlab Navigation para exportar o plano.
• Na janela Export, selecione séries de imagens e 

conteúdo planejado a exportar (objetos, etc.).
• Clique em Export. Os dados do paciente são 

exportados e ficam disponíveis para navegação.
S AUTORAIS:
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PREPARAÇÃO DA SALA DE CIRURGIA
Versões de software: cranial essential & unlimited 1.x
PREPARAR INSTRUMENTOS DE REFERÊNCIA

• Acople as esferas reflexivas descartáveis a na 
Estrela de Referência para Mayfield. 

• Acople o adaptador para suporte de cabeça s 
(Garra de Referência para Mayfield ou Braço de 
Referência Vario) no apoio para cabeça. 

• Aperte as esferas reflexivas e os parafusos fixação. 

OBSERVAÇÃO:  Monte o adaptador do suporte 
para cabeça no lado correto, para que não interfira 
no procedimento a ser realizado pelo cirurgião.
ACOPLAR A ESTRELA DE REFERÊNCIA

• Acople a estrela de referência ao adaptador do 
suporte para cabeça. 

• Ajuste a posição da estrela, deixando espaço 
suficiente para a incisão e outras etapas cirúrgicas, 
sem que seja necessário mover a estrela.

OBSERVAÇÃO:  Não mova a estrela de referência 
durante o procedimento. Isto pode resultar em 
imprecisão no rastreamento e causar ferimentos 
graves ao paciente.
POSICIONAR O SISTEMA

Posicione o sistema de forma que:
• O cirurgião visualize o monitor com facilidade. 
• A câmera esteja a uma distância de 1,2 a 1,8 metros 

(4 a 6 pés) da cabeça do paciente.
• A estrela esteja visível para as duas câmeras.

OBSERVAÇÃO:  A câmera deve ter visão constante 
e desobstruída da estrela e de instrumentos. Instru-
mentos grandes não devem bloquear a visão.
INICIAR O SOFTWARE

• Inicie o software. Para iniciar a navegação, pressione 
Navigation na janela Select to Begin. (Ou selecione 
Data Transfer para carregar dados do paciente ou 
Planning para planejar dados do paciente no 
sistema Kolibri). 

• Nas janelas seguintes, selecione a fonte de dados e 
uma saída de vídeo (apenas para Kolibri). 

OBSERVAÇÃO:  Opções de inicialização e fluxos de 
trabalho dependem da configuração do sistema. 
a
s

Observação: Este manual não substitui os manuais de usuário.
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REVISAR E CARREGAR DADOS DO PACIENTE

• Verifique se os dados do paciente estão corretos.
• Pressione Load Patient. 

OBSERVAÇÃO:  Se os dados exibidos pertencerem 
a outro paciente, pressione Change Patient e insira 
a mídia de armazenamento correta. 
VERIFICAR A VISIBILIDADE DA CÂMERA 

Verifique a visibilidade de instrumentos e da estrela: 
• Status verde = estrela e instrumentos visíveis.
• Esferas verdes = Ponteiro padrão ou Softouch.
• Esferas brancas = instrumento não calibrado, estrela 

de referência antes do registro do paciente.
• Esferas vermelhas = estrela após o registro.
• Esferas/círculos cinza = instrumento não 

identificado.
OBSERVAÇÃO:  O registro pode ser efetuado.
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REGISTRO STANDARD
Versões de software: cranial essential & unlimited 1.x
ETAPA 1 

• Após a conclusão da aquisição da imagem de TC ou 
RM, remova os marcadores de registro de TC ou RM 
das placas de marcador. 

• Acople marcadores de registro de Sala de Cirurgia 
nas placas de marcador. 

• Prenda a cabeça do paciente no apoio para cabeça. 

OBSERVAÇÃO:  Os marcadores de registro são 
descartáveis e devem ser descartados após o uso.
ETAPA 2

• Para ativar o registro, selecione Standard 
Registration, usando o botão Register. 

• Assegure que a estrela de referência esteja visível 
para as duas câmeras, o que é indicado por três 
esferas brancas no visor da câmera. 
ETAPA 3
Se não houver marcadores de registro ou pontos de 
referência planejados na série de imagens, o 
software solicitará o planejamento.
• Pressione Detect para detectar marcadores 

Brainlab. Ajuste os parâmetros de detecção.
• Se nenhum marcador for detectado, pressione Add 

Marker para adicionar um marcador manualmente.
• Para planejar um ponto de referência, pressione Add 

Landmark.
ETAPA 4a 

Se a série de imagens contiver marcadores Brainlab 
que foram detectados automaticamente, você 
poderá registrá-los em qualquer ordem.

• Siga as notificações do sistema para registrar o 
número indicado de marcadores.

• Quando um marcador é registrado, uma esfera é 
destacada em azul no lado esquerdo da janela de 
diálogo. 
Observação: Este manual não substitui os manuais de usuário.
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ETAPA 4b 

Se você ajustar algum marcador Brainlab manual-
mente ou se adicionar pontos de referência, o 
software solicitará o registro desses itens em uma 
ordem predefinida. 

• Registre os marcadores ou os pontos de referência 
na ordem indicada pelo software.

• Quando um marcador ou ponto de referência é 
registrado, uma esfera é destacada em azul no lado 
esquerdo da janela de diálogo. 
ETAPA 5

• Ao registrar marcadores, posicione a ponta do 
ponteiro suavemente no centro de cada marcador e 
pivoteie o manipulador do ponteiro lentamente em 
uma direção, e depois na direção oposta. 

• Segure o ponteiro imóvel. A aquisição bem-sucedida 
é confirmada com um bipe.

OBSERVAÇÃO:  Quando todos os marcadores 
forem registrados, o software prosseguirá para a 
próxima etapa.
ETAPA 6 

O software informa a precisão calculada para o 
registro.

• Segure o ponteiro em, no mínimo, três pontos de 
referência anatômicos e verifique se a posição do 
ponteiro mostrada nas visualizações de imagem 
corresponde ao ponto real na anatomia do paciente. 

• Se a precisão for satisfatória, pressione Accept: 
• Se a precisão não for satisfatória, pressione Try 

Again ou Details e prossiga para a etapa 7. 
ETAPA 7 (OPCIONAL)
Pressione Details para revisar detalhes de precisão 
em pontos individuais registrados.
• Pontos usados no cálculo do registro estão 

marcados na coluna Consider.
• Posicione o ponteiro no marcador do registro ou no 

ponto de referência para exibir o desvio da ponta do 
ponteiro ao Ponto adquirido e ao Ponto planejado.

• Registre novamente os pontos adquiridos com baixa 
precisão, pivotando o ponteiro no ponto desejado. 
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REGISTRO SURFACE MATCHING
Versões de software: cranial essential & unlimited 1.x
ETAPA 1

• Para ativar o registro, selecione Surface Matching 
Registration, usando o botão Register. 

• Assegure que a estrela de referência esteja visível 
para as duas câmeras, o que é indicado por três 
esferas brancas no visor da câmera. 
ETAPA 2a (OPÇÃO Z-TOUCH)
• Ligue o interruptor (atrás do z-touch) (posição ON). 
• Para ativar o feixe de laser visível, mantenha 

pressionada a chave do feixe de laser em ½ volta. 
• Para ativar o infravermelho e o laser visível, 

mantenha pressionada a chave do feixe de laser 
totalmente para baixo. 

OBSERVAÇÃO:  O manuseio inadequado do laser 
do z-touch representa um risco para os pacientes e 
para os membros do corpo clínico.
ETAPA 2b (OPÇÃO SOFTOUCH)

• Pressione o interruptor Liga/Desliga (veja a seta) 
para ativar. O LED verde pisca três vezes, indicando 
a ativação.

OBSERVAÇÃO:  Se não for usado por três minutos, 
o Softouch será desligado automaticamente. 

OBSERVAÇÃO:  Durante a aquisição, tenha 
extremo cuidado ao tocar o paciente com a ponta 
do Softouch, para evitar o deslocamento da pele. 
ETAPA 3

• Na janela de diálogo Patient Registration, 
pressione z-touch ou Softouch para ativar o 
método desejado.

OBSERVAÇÃO:  Se o Softouch estiver no campo 
de visão da câmera, o software ativará o registro 
com Softouch automaticamente. Para tornar a 
ativar o registro com z-touch, pressione o botão z-
touch na janela de diálogo. 
Observação: Este manual não substitui os manuais de usuário.
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ETAPA 4

Adquira traços ósseos nos dois lados da face. 
• z-touch: Mova lentamente o laser do z-touch pela 

área de interesse, pressionando totalmente o botão. 
• Softouch: Para adquirir o ponto, toque-o levemente 

com a ponta do Softouch e segure o instrumento 
imóvel. Um bipe confirma o êxito da aquisição. 

OBSERVAÇÃO:  Somente adquira pontos em áreas 
nas imagens do paciente. Inclua todo o nariz. 
ETAPA 5 

Após o registro com o z-touch, é importante 
adquirir pontos adicionais com o ponteiro ou com o 
Softouch. Isto é importante para aprimorar a 
precisão geral. 

• Pivoteie o ponteiro ou use o Softouch para adquirir 
pontos nas proximidades da incisão planejada e na 
parte posterior do crânio do paciente.

• Pressione Proceed para ativar o cálculo de Surface 
Matching.
ETAPA 6 

O software informa a precisão calculada no registro.

• Segure o ponteiro em, no mínimo, três pontos de 
referência anatômicos e verifique se a posição do 
ponteiro mostrada nas visualizações de imagem 
corresponde ao ponto real na anatomia do paciente.

• Toque a pele com o ponteiro. O software exibe a 
distância da ponta do ponteiro à superfície da pele.

• Se a precisão for satisfatória, pressione Accept. 
Caso contrário, prossiga para a etapa 7. 
ETAPA 7 (OPCIONAL)
Pressione este botão na visualização sagital 
para exibir um mapa de confiabilidade (em 
cores), com base na distribuição dos pontos 
registrados e na distância à superfície da pele.

•Segure o ponteiro no crânio para mostrar 
desvios de precisão (verde=alta, amarelo= 
moderada, sem cor=baixa). 

• Pressione Modify para adquirir pontos adicionais ou 
repita o registro Surface Matching. 
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CALIBRAÇÃO DE INSTRUMENTOS
Versões de software: cranial essential & unlimited 1.x
ETAPA 1

• Acople firmemente as esferas reflexivas 
descartáveis no adaptador de instrumental. 

• Acople o adaptador de instrumental no instrumento 
que deseja navegar. Para melhor precisão, oriente o 
braço mais longo da estrela ao longo do eixo do 
instrumento. 

OBSERVAÇÃO:  O adaptador de instrumental deve 
estar firmemente acoplado ao instrumento, para 
evitar qualquer movimento. 
ETAPA 2

• Prenda com firmeza as esferas reflexivas na Matriz 
de Calibração de Instrumental (ICM4). 

• Mantenha a ICM4 e o instrumento escolhido no 
campo de visão da câmera para ativar o 
procedimento de calibração. Ambos devem ser 
visíveis para a câmera durante a calibração.

OBSERVAÇÃO:  A ICM4 deve ser esterilizada antes 
do uso.
ETAPA 3

Se uma calibração anterior estiver disponível para o 
adaptador selecionado: 

• Restore permite usar calibrações anteriores (se não 
houve alteração no instrumento ou no adaptador). 

• Calibrate permite realizar uma nova calibração (se 
estiver usando um instrumento diferente ou em caso 
de alteração na posição do adaptador).

OBSERVAÇÃO:  Verifique a calibração restaurada.
ETAPA 4
Métodos de calibração disponíveis:
• Pontos de pivotamento: Calibração de pontas de 

instrumentos (opção padrão)
• Orifícios: Calibração de pontas e trajetórias de 

instrumentos com ponta arredondada ou curva.
• Chanfros: Calibração de instrumentos de qualquer 

diâmetro

OBSERVAÇÃO:  Para carregar um instrumento pré-
calibrado, use o botão inferior esquerdo da janela. 
Observação: Este manual não substitui os manuais de usuário.
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ETAPA 5 a 

Calibração de ponto de pivotamento: O melhor 
método para instrumentos com ponta afiada. 

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

• Gire levemente o instrumento. Assegure que a ponta 
não deslize do ponto de pivotamento.

OBSERVAÇÃO:  Não use este método para calibrar 
a trajetória de um instrumento de ponta curva. 
ETAPA 5b 

Calibração de receptáculos (orifícios): O melhor 
método para instrumentos com diâmetro fixo. 

• Insira a ponta do instrumento no menor receptáculo 
disponível. Assegure que a ponta do instrumento 
toque o fundo do receptáculo.

• Selecione o receptáculo correspondente na tela.
• Mantenha o instrumento imóvel. Mantenha a ponta 

do instrumento totalmente inserida no receptáculo 
de calibração durante todo o procedimento.
ETAPA 5c 

Calibração de Seção em V (chanfro): O melhor 
método para instrumentos muito longos.

• Calibre a ponta primeiro, usando um ponto de 
pivotamento.

• Em seguida, coloque a haste do instrumento ao 
longo da Seção em V e mantenha o instrumento 
completamente imóvel. 
ETAPA 6

Verificando a calibração do instrumento:
• Ponta: Gire o instrumento no ponto de pivotamento. 
• Trajetória: Pressione Show Trajectory e gire o 

instrumento no chanfro. 

NOTE: Se a calibração tiver sido realizada em um 
dos receptáculos, a ponta e a trajetória poderão ser 
verificadas simultâneamente, girando a ponta do 
instrumento no receptáculo.
S AUTORAIS:

ual contém informações exclusivas 
as por direitos autorais. 
a parte deste manual pode ser 
ida ou traduzida sem a permissão 
, por escrito, da Brainlab.

do documento: 1.1

úmero: 60903-80BP

RESPONSABILIDADE:

Este manual está sujeito a alterações sem 
aviso prévio e não representa um 
compromisso por parte da Brainlab. 

Para obter informações adicionais, consulte 
a seção “Limitações de Responsabilidade” 
nos Termos e Condições de Vendas Padrão 
da Brainlab.



CONFIGURANDO VISUALIZAÇÕES
Versões de software: cranial essential & unlimited 1.x
CONFIGURAR VISUALIZAÇÕES INDIVIDUAIS
Use o ícone de olho em qualquer visualização para 
definir as configurações. Na aba exibida, selecione:
• Visualizações 2D: Define uma orientação 2D (Axial)
• Visualizações 3D: Define uma orientação 3D 
• Outras Visualizações: Define uma visualização de 

microscópio, por exemplo.
• Escala de Cinza: Ajuste da escala de cinza.
• Composição: Sobrepõe informações de imagens. 
• Limiar: Otimiza a superfície em visualizações 3D.
REVISAR DADOS

• Pressione Freeze na barra de menus para bloquear 
a exibição e ativar os seguintes recursos:
- Use os botões de seta no topo e no fundo da 

visualização para rolar pelas imagens, corte a corte 
(ou use a barra de rolagem invisível entre as setas). 

- Pressione e arraste a para recentralizar os dados 
da imagem na visualização.

• Pressione Target na barra de menus para centralizar 
o alvo da trajetória na visualização. 
CONFIGURAR TELAS PRINCIPAIS
O botão Display permite configurar três telas 
principais a serem alternadas (apenas unlimited). 
• Selecione uma tela (I, II ou III). 
• Use Display para selecionar uma configuração de 

exibição predefinida. 
• Na aba Presets, selecione uma configuração.
• Na janela Select Set , selecione um série de 

imagens (se houver mais de um). 
• Pressione a tela I, II ou III para salvar a configuração. 
EXEMPLO DE TELA CONFIGURADA 

Quando uma série de imagens é selecionada, o 
sistema mostra a tela principal configurada (p.e., 6 
janelas lado a lado). 

• Para exibir uma visualização em tela cheia, pressio-
ne o ícone de lupa na visualização correspondente. 

OBSERVAÇÃO:  Você pode salvar as visualizações 
e telas configuradas na aba Custom, usando o 
botão Display. 
Observação: Este manual não substitui os manuais de usuário.
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EXIBIÇÃO PADRÃO COM 4 JANELAS

Para alterar as visualizações axial, coronal e sagital 
para outra série de imagens:

• Pressione Display.
• Selecione Padrão com 4 Janelas.
• Na janela de diálogo Select Set, selecione uma série 

de imagens. 
• Para exibir uma visualização em tela cheia, 

pressione o ícone de lupa na visualização 
correspondente. 
GERENCIAR DADOS EM VISUALIZAÇÕES
Pressione Data para escolher uma destas opções:
• Image Sets: Ajustar a escala de cinza.
• Objects: Gerenciar a exibição de objetos do iPlan.
• Composition: Combinar dados de duas séries de 

imagens (exibição em todas as visualizações).
• Trajectories: Gerenciar trajetórias planejadas no 

iPlan ou criar trajetórias intraoperatoriamente.
• Points: Gerenciar pontos planejados no iPlan ou 

criar pontos intraoperatoriamente.
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VISÃO GERAL DA NAVEGAÇÃO
Versões de software: cranial essential & unlimited 1.x
APÓS O REGISTRO BEM-SUCEDIDO

• Remova cuidadosamente a estrela não estéril. 
• Coloque a capa estéril sobre o paciente e fixe uma 

estrela de referência esterilizada. 
• Coloque e prenda a capa estéril sobre o tubo 

conector da estrela de referência. 

OBSERVAÇÃO:  Ao acoplar a estrela, não altere a 
posição do adaptador do suporte para cabeça. Isto 
pode resultar em imprecisão no rastreamento e 
causar ferimentos graves ao paciente.
OPÇÕES DE NAVEGAÇÃO

Pressine Tools na barra de menus, para escolher 
uma destas opções:
• Instruments: Selecionar instrumentos pré-calibra-

dos e adaptadores que requerem calibração.
• Microscope: Ativar a navegação com microscópio.
• Ultrasound: Inicializar rastreamento do ultrassom.
• Live Video: Ativar exibição de vídeo em tempo real.
• Measurement: Exibir uma escala ou distâncias na 

visualização de navegação.
SELECIONAR INSTRUMENTOS 

• Pressione Instruments na janela de diálogo Tools 
para abrir a janela Tools > Instruments. 

• Para calibrar instrumentos, Additional Instruments:
- Escolha um adaptador de instrumental ou um 

instrumento pré-calibrado. 
- Calibre o instrumento ou verifique um instrumento 

pré-calibrado. 
CONFIGURE O INSTRUMENTO

• Pressione Instruments na janela de diálogo Tools 
para abrir a janela Tools > Instruments. 

• Pressione Settings:
- Para habilitar a ativação automática da calibração 

de instrumental, selecione Pivoting Detection.
- Para alternar entre uma exibição de instrumento 

em 3D e 2D, ative/desative 3-D Tools. 
Observação: Este manual não substitui os manuais de usuário.



NFORMAÇÕES SOBRE O FABRICANTE:

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9, 81829 Munich, Alemanha

Europa, África, Ásia, Austrália: +49 89 99 15 68 44
Estados Unidos e Canadá: +1 800 597 5911
Japão: +81 3 3769 6900
América Latina: +55 11 33 55 33 70
França: +33-800-67-60-30

E-mail: support@brainlab.com

DIREITO

Este man
protegid
Nenhum
reproduz
expressa

Revisão 

Artigo N
CONFIGURAR VÍDEO EM TEMPO REAL

Para abrir abas de configuração de conexão de ví-
deo endoscópico, pressione Live Video na janela 
Tools . 
• Na aba Video Source, selecione o tipo de sinal. 
• Na aba Image Settings, ajuste as configurações de 

visualização de imagem (brilho, contraste, etc.). 
• Pressione Accept para confirmar as configurações. 
• Selecione Live Video na aba Other Views (via ícone 

de olho) para exibir vídeo em tempo real. 
MEDIR A DISTÂNCIA (ATÉ O DESTINO)

• Pressione Measurement na janela de diálogo Tools 
para abrir Tools Measurement. 

• Pressione Display Distances. 
• Segure a ponta do ponteiro em um ponto 

selecionado no paciente. O software exibe a 
distância do ponto selecionado até o destino 
planejado em visualizações 2D padrão. 
MEDIR A DISTÂNCIA (ENTRE PONTOS)

• Pressione Measurement na janela de diálogo Tools 
para abrir Tools Measurement. 

• Pressione Display Distances. 
• Segure a ponta do ponteiro no primeiro ponto de 

medição. 
• Pressione Freeze na barra de menus. 
• Mova a ponta do ponteiro para o segundo ponto de 

medição. O software exibe a distância entre os 
pontos em visualizações 2D padrão. 
CONFIGURAR O DESLOCAMENTO VIRTUAL DA 
PONTA DO INSTRUMENTO
Use este recurso para estender ou retrair virtual-
mente a ponta do instrumento navegado. 
• Pressione o botão Offset na barra de menus para 

abrir a janela de diálogo Tool Tip Offset. 
• Defina o deslocamento da ponta do instrumento. 
• Na tela de navegação:

- Linha e retícula vermelhas = deslocamento. 
- Linha e retícula verdes = instrumento. 
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TRANSFERÊNCIA DE DADOS
Versões de software: cranial essential & unlimited 1.x
SELECIONAR O ARQUIVO E OS DADOS 

• Abra o PatXfer e selecione o tipo de arquivo: 

OBSERVAÇÃO:  Nas próximas telas, selecione o 
paciente, os estudos e as séries de imagens. Use as 
caixas de seleção para selecionar múltiplos estudos 
e várias séries de imagens.

Disco rígido

Transferir CD

DICOM Query/Retrieve

Transferir MOD
REVISAR OS DADOS SELECIONADOS

Revise os dados na tela Original series:

• Navigator mostra o fluxo de transferência de dados.
• Selecione a série de imagens a ser revisada.
• A série de imagens selecionada é exibida.
• Use as barras de rolagem para acessar os cortes.
• Informações detalhadas sobre a série selecionada.

OBSERVAÇÃO:  Clique em Next para prosseguir, ou 
clique duas vezes na etapa desejada. 
SELECIONAR ARQUIVO PARA EXPORTAÇÃO 

Na tela Archive selection, selecione o arquivo para 
exportação:

Para exportar um arquivo para uso com 
software de navegação Brainlab, selecione um 
arquivo criado com o formato de arquivo 
padrão da Brainlab.
SALVAR DADOS

Na tela Patient selection:

• Clique em New Patient para criar uma nova pasta 
de paciente e salve os dados nessa pasta, ou

• Selecione uma pasta de paciente existente e clique 
em Add to... para adicionar os dados nessa pasta. 

NOTE: O nome e o ID do paciente podem ser 
editados, por exemplo, para manter a 
confidencialidade.
Observação: Este manual não substitui os manuais de usuário.
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