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

Seleccione o arquivo no ecrã Load Archives:

• Para abrir dados iPlan já existentes, carregue o arquivo 
iPlan Patient data.

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

No ecrã Patients:

• Seleccione o ficheiro do paciente clicando no nome ou no 
ícone.

• Clique em Next para continuar.
PLANO DE TRATAMENTO

Para dados iPlan, poderão estar disponíveis múltiplos 
planos de tratamento.

• Seleccione o plano de tratamento clicando no nome ou no 
ícone.

• Clique em Load para carregar o plano de tratamento.
CONJUNTOS DE VÁRIAS IMAGENS

Para dados DICOM, poderão estar disponíveis conjuntos 
de várias imagens.

• Seleccione o estudo do paciente clicando no nome ou no 
ícone.

• Todos os conjuntos de imagens são seleccionados por 
definição. Anule a selecção dos conjuntos de imagens 
indesejadas clicando no nome ou no ícone.

• Clique em Next.
Observação. Este guia não substitui a leitura dos manuais do utilizador.
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Número 
SELECCIONAR TAREFAS DE PLANEAMENTO

• Seleccione a tarefa de planeamento desejada a partir do 
iPlan Navigator.

OBSERVAÇÃO. O iPlan Navigator pode ser aberto a 
qualquer altura ao pressionar Go To...

OBSERVAÇÃO. Pode também avançar para a tarefa de 
planeamento seguinte, premindo Next no Navigator 
(Navegador).
CARREGAMENTO/COMBINAÇÃO DE DADOS DO 
PACIENTE

É possível carregar dados DICOM adicionais a um plano 
aberto.

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

directamente aos dados do paciente actual.
• Clique em New Patient para criar um plano separado do 

paciente.
DESCRIÇÃO GERAL DO ECRÃ

• Navegador: Navegar através do fluxo de trabalho.
• Analisar imagens: Apresentadas em cada janela.
• Nome do conjunto de imagens e orientação da imagem 

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

actual.
• Barra de ferramentas: Contém funções gerais de software.
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PLANEAMENTO, PARTE 2
Versões de software: cranial essential & unlimited 1.x, iPlan Cranial 3.x
FUNÇÕES DE VISUALIZAÇÃO 

• Pressione o botão de seta nas visualizações de imagem 
para apresentar botões de função de visualização. Utilize-
os para modificar uma visualização (por ex., seleccione a 
informação a apresentar na visualização a 3D). 

• A disponibilidade de botões específicos depende do tipo 
de visualização seleccionado e do separador de 
visualização. 

OBSERVAÇÃO. Segure o ponteiro do rato em cima de 
um botão para apresentar uma mensagem da ponta da 
ferramenta com o nome da função. 
FUNÇÕES DA BARRA DE FERRAMENTAS
a Seleccione conjuntos de imagens, defina opções 

de visualização.
s Percorra as imagens.
d Ferramenta de panorâmica, visualizações com 

zoom, ajuste do tamanho da janela.
f Funções de medição.
g Pontos de rotulagem, botão de captura de ecrã, 

guardar plano.
OBSERVAÇÃO. Utilize a ponta da ferramenta para 
apresentar o nome da função.
PONTOS DE REGISTO

• Clique em Auto-Detect para detectar automaticamente 
marcadores de esferas da Brainlab.

• Seleccione o tipo de marcador para posicionar os 
marcadores manualmente:
- Ponto de referência.
- Marcador redondo.
- Marcador esférico.

• Posicione o marcador clicando nas visualizações a 2D e a 3D.
FUSÃO DE IMAGENS

• Seleccione o par de imagens da lista a ser combinado. 
• Os pares com marcas de verificação cinzentas indicam as 

imagens combinadas baseadas na Moldura de Referência 
(etiqueta DICOM). Verifique visualmente a fusão, clicando 
depois na marca de verificação para confirmar. 

Outras opções de fusão: Manual (utilize o ponteiro do 
rato para ajustar imagens), Automático (baseado em 
estruturas comuns), Ponto de Registo (baseado em 
pontos de registo previstos).
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Observação. Este guia não substitui a leitura dos manuais do utilizador.
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DELINEAMENTOS

A função de Delineamento permite-lhe colocar em 
destaque estruturas de interesse no conjunto de 
imagens, por ex. para marcar a posição de um tumor.

• Para criar objectos manualmente, utilize a função Brush.
• Para seleccionar áreas com valores cinzentos 

semelhantes, utilize a função SmartBrush.
• Para segmentar áreas utilizando valores de núcleo, utilize 

a função SeedBrush.
• Para eliminar áreas de objectos destacados, utilize a 

função Eraser.
PREPARAR OBJECTOS A EXPORTAR

Assim que o planeamento do objecto estiver concluído, 
prepare todos os objectos a exportar.

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

• Na janela de diálogo Properties, clique em Prepare for 
Export...

• Seleccione os objectos que pretende exportar para o 
conjunto de imagens seleccionado.

• Seleccione o conjunto de imagens que pretende exportar 
e confirma em OK.
GUARDE E EXPORTE O PLANO
• Clique em Save and Export.
• Seleccione o arquivo e clique em Next:

- Clique em iPlan Patient Data para guardar os dados 
previstos.

- Clique em Brainlab Navigation para exportar o plano.
• Na janela de diálogo Export, seleccione os conjuntos de 

imagens e o conteúdo previsto para exportar (por ex. 
objectos, pontos etiquetados, etc.).

• Clique em Export. Os dados do paciente foram agora 
exportados e estão prontos a serem utilizados com a 
navegação.
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CONFIGURAÇÃO DO BLOCO OPERATÓRIO
Versões de software: cranial essential & unlimited 1.x
PREPARAR INSTRUMENTOS DE REFERÊNCIA

• Conecte esferas de marcação descartáveis a à Matriz de 
Referência Mayfield. 

• Conecte o adaptador do suporte de cabeça s (por ex., 
Braçadeira de Referência Mayfield ou Braço de 
referência Vario) ao apoio para a cabeça. 

• Prenda firmemente as esferas de marcação e os 
parafusos de fixação. 

OBSERVAÇÃO. Certifique-se de que monta o adaptador 
do suporte de cabeça no lado que não irá interferir com o 
procedimento do médico cirurgião.
CONECTAR A MATRIZ DE REFERÊNCIA

• Conecte a matriz de referência ao adaptador do suporte 
de cabeça. 

• Ajuste a posição da matriz para possibilitar espaço 
suficiente para a incisão e outros passos cirúrgicos, sem 
mover a matriz de referência.

OBSERVAÇÃO. Não mova a matriz de referência durante 
o procedimento. Isto pode provocar imprecisão no 
rastreio e causar lesões graves no paciente.
POSIÇÃO DO SISTEMA

Posicione o sistema, de modo a que:

• O médico cirurgião consiga facilmente ver o monitor. 
• A câmara esteja a 1,2-1,8 metros da cabeça do paciente.
• A matriz de referência seja visível às duas lentes da 

câmara.

OBSERVAÇÃO. A câmara deve ter uma visão 
desobstruída da matriz de referência e dos instrumentos. 
Assegure que os instrumentos grandes (por ex. o 
microscópio) não bloqueiam a visão.
INICIAR SOFTWARE
• Inicie o software e na janela de diálogo Select to Begin, 

pressione Navigation para iniciar a navegação. 
(Seleccione opcionalmente Data Transfer para carregar, 
por ex., dados DICOM ou seleccione Planning para 
planear dados do paciente no sistema Kolibri). 

• Nas seguintes caixas de diálogo, seleccione a fonte de dados 
do paciente e, se significativo, seleccione um dispositivo para 
saída de vídeo (apenas em sistemas Kolibri). 

OBSERVAÇÃO. A disponibilidade de opções e do fluxo 
de trabalho de arranque depende da configuração do 
seu sistema. 
a
s

Observação. Este guia não substitui a leitura dos manuais do utilizador.
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REVER E CARREGAR DADOS DO PACIENTE

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

OBSERVAÇÃO. Se os dados apresentados pertencerem 
a outro paciente, pressione Change Patient e introduza 
o meio de armazenamento correcto. 
VERIFICAR A VISIBILIDADE DA CÂMARA 

Verifique a visibilidade do instrumento e da matriz de 
referência:

• Campo de estado verde = matriz e instrumentos visíveis.
• Esferas verdes = Pointer padrão ou Softouch.
• Esferas brancas = instrumento não calibrado, matriz antes 

do registo do paciente.
• Esferas vermelhas = matriz após o registo do paciente.
• Esferas/círculos cinzentos = instrumento não identificado.

OBSERVAÇÃO. O registo pode agora ser efectuado.
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REGISTO PADRÃO
Versões de software: cranial essential & unlimited 1.x
PASSO 1 

• Assim que a digitalização CT ou MR estiver completa, 
remova os marcadores de registo CT ou MR das placas 
de marcadores. 

• Conecte marcadores de registo do Bloco Operatório às 
placas de marcadores. 

• Segure a cabeça do paciente no apoio para a cabeça. 

OBSERVAÇÃO. Os marcadores de registo só podem ser 
utilizados uma vez e, em seguida, devem ser eliminados.
PASSO 2

• Para activar o registo, seleccione Standard Registration 
(através do botão Register). 

• Verifique se a matriz de referência é visível às duas lentes 
da câmara, indicadas por meio de três esferas brancas na 
visualização da câmara. 
PASSO 3
Se os marcadores de registo ou os pontos de referência 
não tiverem sido planeados no conjunto de imagens, o 
software solicitar-lhe-á que os planeie agora.
• Para detectar automaticamente os marcadores da 

Brainlab usados pelo paciente, pressione Detect. Se 
necessário, utilize as barras de deslocamento para ajustar 
os parâmetros de detecção.

• Se um marcador não puder ser detectado, pressione Add 
Marker para adicionar um marcador automaticamente.

• Para planear um ponto de referência, pressione Add 
Landmark.
PASSO 4a 

Se o conjunto de imagens dispuser de marcadores da 
Brainlab que tenham sido detectados automaticamente, 
estes podem ser registados em qualquer ordem.

• Siga as indicações do sistema para registar o número 
indicado de marcadores.

• De cada vez que um marcador é registado, é realçada 
uma esfera a azul (no lado esquerdo da janela de diálogo). 
Observação. Este guia não substitui a leitura dos manuais do utilizador.
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PASSO 4b 

Se algum dos marcadores da Brainlab tiver sido ajustado 
manualmente ou se os pontos de referência tiverem sido 
adicionados, o software solicitar-lhe-á que os registe 
numa ordem predefinida. 

• Registe o marcador ou o ponto de referência na ordem 
indicada pelo software.

• De cada vez que um marcador ou um ponto de referência 
é registado, é realçada uma esfera a azul (no lado 
esquerdo da janela de diálogo). 
PASSO 5

• Ao registar marcadores, posicione a ponto do ponteiro 
ligeiramente no centro de cada marcador e desloque o 
manipulador do ponteiro devagar numa direcção e, 
depois, na direcção oposta. 

• Mantenha o ponteiro imóvel. A obtenção bem sucedida é 
confirmada através de um aviso sonoro.

OBSERVAÇÃO. Assim que todos os marcadores 
estiverem registados, o software prossegue para o passo 
seguinte.
PASSO 6 

O software comunica a precisão calculada do registo.

• Segure no ponteiro até, pelo menos, três pontos de 
referência anatómicos e verifique se a posição do ponteiro 
nas visualizações de imagens corresponde ao ponto real 
relativamente à anatomia do paciente. 

• Se a precisão for aceitável, pressione Accept. 
• Se a precisão não for aceitável, pressione Try Again ou 

pressione Details e avance para o passo 7. 
PASSO 7 (OPCIONAL)

Pressione Details para rever os detalhes de precisão em 
pontos individuais registados.

• Os pontos utilizados para calcular o registo são verificados 
na coluna Consider.

• Posicione o ponteiro no marcador de registo ou no ponto 
de referência para apresentar o desvio da ponta do 
ponteiro quanto ao Acquired point e ao Planned point. 

• Registe novamente os pontos que mostrem baixa 
precisão, deslocando o ponteiro para o ponto pretendido. 
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REGISTO DE CORRESPONDÊNCIA 
DE SUPERFÍCIE
Versões de software: cranial essential & unlimited 1.x
PASSO 1

• Para activar o registo, seleccione Surface Matching 
Registration (através do botão Register). 

• Verifique se a matriz de referência é visível às duas lentes 
da câmara, indicadas por meio de três esferas brancas na 
visualização da câmara. 
PASSO 2a (OPÇÃO Z-TOUCH)

• Rode o interruptor de alimentação (atrás de z-touch) para 
a posição ON. 

• Para activar o feixe visível, pressione e segure metade do 
interruptor do feixe a laser. 

• Para activar tanto o feixe de infravermelhos como o feixe 
visível, pressione e segure o interruptor para baixo. 

OBSERVAÇÃO. O manuseamento inadequado do laser 
z-touch é prejudicial para os pacientes e para os 
profissionais de saúde.
PASSO 2b (OPÇÃO SOFTOUCH)

• Pressione o interruptor on/off (ver seta) para activar. O LED 
verde pisca três vezes para indicar que está activado.

OBSERVAÇÃO. Se o Softouch não for utilizado durante 
três minutos, irá desligar-se automaticamente. 

OBSERVAÇÃO. Durante a aquisição, certifique-se de que 
toca a ponta do Softouch o mais suavemente possível 
para evitar que o sinta a mudança. 
PASSO 3

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

OBSERVAÇÃO. Se o Softouch estiver no campo de 
visão da câmara, o software activa automaticamente o 
registo Softouch. Para activar o registo z-touch 
novamente, pressione o botão z-touch na janela de 
diálogo. 
Observação. Este guia não substitui a leitura dos manuais do utilizador.
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PASSO 4
Obtenha as características ósseas dos dois lados da face. 
• z-touch: Mova lentamente o laser z-touch com o botão 

completamente premido por cima da área de interesse no 
paciente. 

• Softouch: Para obter cada ponto, toque suavemente com 
a ponta no paciente, usando a ponta do Softouch, e 
mantenha o instrumento imóvel. A obtenção bem 
sucedida é confirmada através de um aviso sonoro. 

OBSERVAÇÃO. Analise apenas as áreas que estejam no 
conjunto de imagens do paciente. Certifique-se de que 
inclui a totalidade do nariz. 
PASSO 5 

Após o registo do z-touch, é importante obter pontos 
adicionais através do ponteiro ou do Softouch. Isto 
serve para melhorar a precisão global. 

• Desloque o ponteiro ou utilize o Softouch para obter 
pontos perto da incisão prevista e atrás do crânio do 
paciente.

• Pressione Proceed para activar o cálculo de 
correspondência de superfície.
PASSO 6 

O software reporta agora a precisão de registo calculada.

• Segure no ponteiro até, pelo menos, três pontos de 
referência anatómicos e verifique se a posição do ponteiro 
nas visualizações de imagens corresponde ao ponto real 
na anatomia do paciente.

• Leve o ponteiro até este tocar na pele. O software 
apresenta a distância da ponta do ponteiro até à superfície 
da pele.

• Se a precisão for aceitável, pressione Accept. Caso 
contrário, avance para o passo 7. 
PASSO 7 (OPCIONAL)

Pressione este botão na visualização sagital para 
visualizar um mapa de fiabilidade (codificado por 
cores), baseado na distribuição de pontos registados 
e na sua distância calculada até à superfície da pele. 

• Segure o ponteiro até ao crânio, para mostrar os desvios 
de precisão (verde = alta fiabilidade, amarelo = fiabilidade 
moderada, sem cor = baixa fiabilidade). 

• Se necessário, pressione Modify para adquirir pontos 
adicionais ou repita o registo da correspondência de 
superfície. 
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CALIBRAÇÃO DO INSTRUMENTO
Versões de software: cranial essential & unlimited 1.x
PASSO 1

• Conecte, com segurança, esferas de marcação 
descartáveis ao adaptador do instrumento. 

• Monte o adaptador do instrumento no instrumento a ser 
calibrado. Para obter uma melhor precisão, alinhe o braço 
mais longo da matriz ao longo do eixo do instrumento. 

OBSERVAÇÃO. O adaptador do instrumento deve estar 
firmemente conectado ao instrumento para evitar 
qualquer movimento. 
PASSO 2

• Conecte, com segurança, esferas de marcação à Matriz 
de Calibração do Instrumento (ICM4). 

• Active o procedimento de calibração segurando a ICM4 e 
o instrumento seleccionado em conjunto no campo de 
visão da câmara. Ambos devem estar visíveis à câmara 
durante o processo de calibração.

OBSERVAÇÃO. A ICM4 deve ser esterilizada antes da 
utilização.
PASSO 3
Se estiver disponível uma calibração prévia para o 
adaptador seleccionado: 
• Pressione Restore para utilizar a calibração prévia (só se 

o instrumento ou o adaptador do instrumento não tiverem 
mudado). 

• Pressione Calibrate para efectuar uma nova calibração 
(se estiver a utilizar um instrumento diferente, ou se a 
posição do adaptador do instrumento tiver mudado).

OBSERVAÇÃO. Não se esqueça de verificar a calibração 
restaurada.
PASSO 4
São apresentados os seguintes métodos de calibração:
• Pivot points (Pontos dinâmicos): Para calibrar pontas de 

instrumentos (opção predefinida).
• Holes (Orifícios): Para calibrar a ponta e a trajectória de 

instrumentos com uma ponta arredondada ou curva.
• Notches (Entalhes): Para calibrar instrumentos de qualquer 

diâmetro.

OBSERVAÇÃO. Pressione o botão inferior esquerdo da 
caixa de diálogo para carregar um instrumento 
pré-calibrado (se estiver disponível). 
Observação. Este guia não substitui a leitura dos manuais do utilizador.
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PASSO 5a 

Calibração do ponto dinâmico: Melhor método para 
instrumentos de ponta afiada. 

• Segure a ponta do instrumento até a um ponto dinâmico. 
• Rode ligeiramente o instrumento. Certifique-se de que a 

ponta do instrumento não escorrega do ponto dinâmico.

OBSERVAÇÃO. Este método não permite calibrar a 
trajectória de um instrumento curvo. 
PASSO 5b 

Calibração do depósito (orifício): Melhor método para 
instrumentos de diâmetro fixo. 

• Introduza a ponta do instrumento no depósito mais 
pequeno quanto possível. Certifique-se de que a ponta do 
instrumento toca no fundo do depósito.

• Pressione o depósito correspondente no ecrã.
• Mantenha o instrumento imóvel. Mantenha a ponta do 

instrumento completamente inserida no interior do 
depósito de calibração ao longo deste procedimento.
PASSO 5c 

Calibração com interior em V (entalhe): Melhor método 
para instrumentos muito longos.

• Em primeiro lugar, calibre a ponta utilizando um ponto 
dinâmico.

• De seguida, coloque o eixo do instrumento em posição 
horizontal ao longo do interior em V e mantenha o 
instrumento imóvel. 
PASSO 6

Verificação da calibração:

• Ponta do instrumento: Coloque o instrumento no ponto 
dinâmico. 

• Trajectória do instrumento: Pressione Show Trajectory e 
rode o instrumento no entalhe. 

OBSERVAÇÃO. Se tiver efectuado a calibração no 
depósito, a ponta e a trajectória podem ser verificadas 
ao mesmo tempo, rodando a ponta do instrumento no 
depósito.
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CONFIGURAR VISUALIZAÇÕES
Versões de software: cranial essential & unlimited 1.x
CONFIGURAR VISUALIZAÇÕES INDIVIDUAIS
Pressione o ícone do olho em qualquer visualização para 
configurar as definições para essa mesma visualização. Nas 
páginas dos separadores que abrem, seleccione:
• 2D Views (Visualizações a 2D): Defina a orientação em 2D (por ex. 

axial).
• 3D Views (Visualizações a 3D): Defina a orientação em 3D (por 

ex. corte em cubo).
• Other Views (Outras Visualizações): Defina, por ex., a 

visualização a microscópio.
• Windowing (Ajuste do tamanho da janela): Ajuste o tamanho da 

janela à imagem.
• Composition (Composição): Sobreponha a informação de um 

conjunto de imagens noutro.
• Threshold (Limites): Optimize a apresentação da superfície em 

visualizações a 3D.
REVER DADOS

• Pressione Freeze na barra do menu para bloquear a 
apresentação e activar as seguintes características:
- Utilize os botões das setas na parte inferior/superior da 

visualização para percorrer o conjunto de imagens corte 
a corte (ou utilize a barra de deslocamento invisível entre 
as setas). 

- Pressione e arraste a cruz azul para centralizar de novo 
os dados da imagem na visualização.

• Pressione o botão Target na barra do menu para 
centralizar o alvo da trajectória no meio da visualização. 
CONFIGURE OS ECRÃS PRINCIPAIS
Utilize os botões Display para configurar três ecrãs 
principais entre os quais alternar (apenas unlimited). 
• Seleccione um ecrã (I, II ou III). 
• Para seleccionar uma definição de apresentação 

pré-configurada, pressione Display. 
• No separador Presets, seleccione uma definição de 

apresentação.
• Na janela de diálogo Select Set, seleccione um conjunto 

de imagens (se estiver disponível mais do que um). 
• Pressione e mantenha I, II ou III para guardar a definição 

de apresentação. 
ECRÃ CONFIGURADO (EXEMPLO) 

Assim que tiver seleccionado um conjunto de imagens, o 
ecrã principal configurado irá surgir (por ex. Side-by-Side 
6 Windows). 

• Para apresentar qualquer visualização em ecrã inteiro, 
pressione o ícone da lupa na visualização pretendida. 

OBSERVAÇÃO. Pode guardar visualizações e ecrãs 
configurados no separador Custom (através do botão 
Display). 
Observação. Este guia não substitui a leitura dos manuais do utilizador.
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APRESENTAÇÃO DE 4 JANELAS PADRÃO

Para mudar as visualizações axial, coronal e sagital para 
um conjunto de imagens diferente:

• Pressione Display.
• Seleccione Standard 4 Windows.
• Na janela de diálogo Select Set, seleccione um conjunto 

de imagens. 
• Para apresentar qualquer visualização em ecrã inteiro, 

pressione o ícone da lupa na visualização pretendida. 
GERIR DADOS EM VISUALIZAÇÕES
Pressione Data na barra do menu para escolher entre:
• Image Sets: Ajuste o tamanho da janela aos conjuntos de 

imagens.
• Objects: Gire a apresentação de objectos previstos no iPlan.
• Composition: Combine informação de um conjunto de 

imagens com a de outro conjunto (apresentação em todas 
as visualizações).

• Trajectories: Gire as trajectórias previstas no iPlan ou 
crie-as intraoperativamente.

• Points: Gire os pontos previstos no iPlan ou crie-os 
intraoperativamente.
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DESCRIÇÃO GERAL DE NAVEGAÇÃO
Versões de software: cranial essential & unlimited 1.x
APÓS O REGISTO BEM SUCEDIDO

• Remova, com cuidado, a matriz de referência não 
esterilizada. 

• Cubra o paciente e conecte uma matriz de referência 
esterilizada. 

• Cubra e coloque fita em torno do tubo conector da matriz 
de referência. 

OBSERVAÇÃO. Não mude a posição do adaptador do 
suporte de cabeça ao conectar a matriz de referência 
esterilizada. Isto pode provocar imprecisão no rastreio e 
causar lesões graves no paciente.
OPÇÕES DE NAVEGAÇÃO

Pressione Tools na barra de menus para escolher entre:

• Instruments: Seleccione instrumentos pré-calibrados e 
adaptadores para instrumentos que requerem calibração.

• Microscope: Active a navegação de microscópio.
• Ultrasound: Iniciar rastreio de ultrasom.
• Live Video: Active um sinal de vídeo em directo.
• Measurement: Apresente uma escala ou distâncias na 

visualização de navegação.
SELECCIONAR INSTRUMENTOS 

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

• Para calibrar os instrumentos, pressione Additional 
Instruments:
- Escolha um adaptador de instrumento ou um 

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

calibrado. 
CONFIGURAR DEFINIÇÕES DO INSTRUMENTO

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

• Pressione Settings:
- Para permitir a activação automática da calibração do 

instrumento, seleccione Pivoting Detection. 
- Para alternar entre uma apresentação do instrumento 

em 3D ou em 2D, active/desactive a opção 3-D Tools. 
Observação. Este guia não substitui a leitura dos manuais do utilizador.
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CONFIGURAR UM VÍDEO EM DIRECTO

Pressione Live Video na caixa de diálogo Tools para 
abrir páginas dos separadores onde pode configurar as 
definições para uma conexão de vídeo de endoscópio. 

• No separador Video Source, seleccione o tipo de sinal. 
• Abra o separador Image Settings e ajuste as definições 

de visualização de imagem (por ex., brilho, contraste). 
• Pressione Accept para confirmar as definições. 
• Seleccione Live Video no separador Other Views (por 

meio do ícone do olho) para apresentar a visualização de 
vídeo em directo. 
DISTÂNCIA DE MEDIÇÃO (ATÉ AO ALVO)

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

• Pressione Display Distances. 
• Segure a ponta do ponteiro até um ponto seleccionado no 

paciente. O software apresenta a distância do ponto 
seleccionado até ao destino previsto em visualizações 
padrão a 2D. 
MEDIR DISTÂNCIA (ENTRE PONTOS)

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

• Pressione Display Distances. 
• Segure a ponta do ponteiro até ao primeiro ponto de 

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

medição. O software apresenta a distância entre os 
pontos em visualizações padrão a 2D. 
DEFINIR DESLOCAMENTO DA PONTA DA 
FERRAMENTA
Utilize esta funcionalidade para alongar ou retrair 
virtualmente a ponta de um instrumento navegado. 
• Pressione Offset na barra de menus para abrir a caixa de 

diálogo Tool Tip Offset. 
• Defina o valor de deslocamento da ponta da ferramenta 

em milímetros. 
• No ecrã de navegação:

- A linha vermelha e a cruz representam o deslocamento. 
- A linha verde e a cruz representam o próprio instrumento. 
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TRANSFERÊNCIA DE DADOS
Versões de software: cranial essential & unlimited 1.x
SELECCIONE O ARQUIVO E DADOS DE IMPORTAÇÃO 

• Abra PatXfer e seleccione o tipo de arquivo: 

OBSERVAÇÃO. Nos seguintes ecrãs, seleccione o 
paciente, os estudos e os conjuntos de imagens. Para 
seleccionar os estudos e o conjunto de imagens, são 
possíveis selecções múltiplas utilizando as caixas de 
verificação.

Disco rígido 

Transferência 

Consultar/Obter DICOM

Transferência de MODde CD
REVER DADOS SELECCIONADOS 
Reveja dados no ecrã Original series:
• O Navigator apresenta o fluxo de trabalho da transferência 

de dados.
• Seleccione o conjunto de imagens a rever.
• O conjunto de imagens seleccionado é aqui apresentado.
• Utilize as barras de deslocamento para ver os cortes de 

imagem.
• Informação detalhada sobre o conjunto de imagens 

seleccionado.
OBSERVAÇÃO. Prossiga com Next ou clique duas vezes 
no passo pretendido. 
SELECCIONE O ARQUIVO DE EXPORTAÇÃO 

Seleccione o arquivo de exportação no ecrã Archive 
selection:

Para exportar para utilização com o software de 
navegação da Brainlab, seleccione um arquivo 
criado com o formato de arquivo padrão da Brainlab. 
GUARDAR DADOS

No ecrã Patient selection:

• Clique em New Patient para criar uma nova pasta do 
paciente e guardar nela os dados ou

• seleccione uma pasta de paciente já existente e clique em 
Add to... para adicionar os dados do paciente a esta 
pasta. 

OBSERVAÇÃO. O nome e a identificação do paciente 
podem ser editados, por exemplo, para manter a 
confidencialidade do paciente.
Observação. Este guia não substitui a leitura dos manuais do utilizador.
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