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1 INFORMAÇÕES GERAIS
1.1 Dados para contato

Suporte

Se não encontrar as informações de que precisa neste manual, ou se tiver dúvidas ou problemas,
entre em contato com o suporte da Brainlab:

Região Telefone e Fax E-mail

Estados Unidos, Canadá, Amé-
rica Central e América do Sul

Tel.: +1 800 597 5911
Fax: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Brasil Tel.: (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.com

Reino Unido Tel.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Espanha Tel.: +34 900 649 115

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

África, Ásia, Austrália, Europa
Tel.: +49 89 991568 1044
Fax: +49 89 991568 811

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

Expectativa de vida útil

Exceto quando especificado de forma diferente, a Brainlab oferece cinco anos de serviço para
instrumentos. Durante esse período, oferecemos peças de reposição e suporte de campo.

Sugestões

Embora tenha sido cuidadosamente revisado, este manual do usuário pode conter erros. Se tiver
sugestões de melhoria, entre em contato conosco pelo endereço user.guides@brainlab.com.

Fabricante

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

INFORMAÇÕES GERAIS
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1.2 Informações legais

Direitos autorais

Este manual contém informações exclusivas protegidas por direitos autorais. Nenhuma parte
deste manual pode ser reproduzida ou traduzida sem a permissão expressa, por escrito, da
Brainlab.

Marcas comerciais da Brainlab

• Brainlab® é marca registrada da Brainlab AG.
• Airo®

• Brainsuite®

• CurveTM

• Kick®

• Z-touch®

Marcas comerciais de terceiros

• Microsoft® e Windows® são marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos
e em outros países.

• Artis zeego®, SOMATOM Definition AS® e SOMATOM Sensation® são marcas registradas da
Siemens Aktiengesellschaft.

• DORO® é marca registrada da pro med instruments GmbH.
• MAYFIELD® é marca registrada da Schaerer Mayfield USA, Inc.
• Mobius Imaging®, a logomarca da Mobius Imaging e MobiCT® são marcas registradas da

Mobius Imaging, LLC.

Informações sobre patentes

Este produto pode estar coberto por uma ou mais patentes ou patentes pendentes. Para obter
detalhes, consulte: www.brainlab.com/patent.

Etiqueta CE

A etiqueta CE indica que o produto Brainlab está em conformidade com os re-
quisitos essenciais da Diretiva 93/42/EEC do Conselho Europeu, a Diretiva pa-
ra Dispositivos Médicos (Medical Device Directive - “MDD”).
De acordo com as regras estabelecidas pela MDD, a classificação do produto
Brainlab está definida no Manual do Usuário do Software correspondente.
OBSERVAÇÃO: a validade da marca CE somente pode ser confirmada para
produtos fabricados pela Brainlab. 

Relatar incidentes relacionados a este produto

Você tem a responsabilidade de relatar todos os incidentes graves que venham a ocorrer com
este produto à Brainlab e, se estiver na Europa, à autoridade médica nacional competente
responsável por dispositivos médicos.

Informações legais
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Instruções de descarte

Quando um dispositivo médico atingir o fim de sua vida útil, limpe o dispositivo, removendo todo o
material biológico, e descarte-o com segurança, de acordo com as leis e regulamentações
aplicáveis.

Equipamentos elétricos e eletrônicos somente podem ser descartados de acordo com
as normas legais. Para obter informações relacionadas à diretiva WEEE (Waste Elec-
trical and Electronic Equipment - Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos)
ou a substâncias importantes que possam estar presentes no equipamento médico,
visite o site
www.brainlab.com/sustainability

Vendas nos Estados Unidos

A legislação federal norte-americana restringe a venda deste dispositivo a médicos ou a pedido
deles.

INFORMAÇÕES GERAIS
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1.3 Símbolos

Sinais de aviso

Aviso
Sinais de aviso são indicados por um símbolo triangular de aviso. Eles contêm
informações críticas de segurança relacionadas a possíveis ferimentos, morte ou outras
consequências graves associadas à utilização incorreta do equipamento.

Sinais de cuidado

Sinais de cuidado são indicados por um símbolo circular de cuidado. Contêm importantes
informações relacionadas a possíveis problemas de funcionamento do dispositivo, falhas
no dispositivo, danos ao dispositivo ou danos à propriedade.

Observações

OBSERVAÇÃO: observações são formatadas em fonte itálica e indicam informações adicionais
úteis. 

Símbolos em componentes de hardware

Os símbolos indicados a seguir podem ser encontrados no sistema.

Símbolo Explicação

Peça aplicada tipo B
OBSERVAÇÃO: peças aplicadas que normalmente não são condutivas e que po-
dem ser imediatamente removidas do paciente. 

Peça aplicada tipo BF
OBSERVAÇÃO: peças aplicadas que apresentam contato condutivo com o paciente
ou que apresentam contato de médio ou longo prazo com o paciente. 

Cuidado
OBSERVAÇÃO: o usuário deve consultar as instruções de uso relacionadas a im-
portantes informações de advertência, tais como avisos e precauções que não po-
dem, por uma variedade de motivos, estar presentes no próprio dispositivo médico. 

Equipotencialidade
OBSERVAÇÃO: identifica os terminais que, quando conectados entre si, equiparam
o potencial das várias partes de um equipamento ou de um sistema, não necessa-
riamente sendo o potencial de aterramento. 

Não reutilize
OBSERVAÇÃO: indica um dispositivo médico que é destinado a um único uso ou
para uso em um único paciente durante um único procedimento. 

Não estéril
OBSERVAÇÃO: indica um dispositivo médico que não foi submetido a um processo
de esterilização. 

Símbolos
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Símbolo Explicação

Não reesterilize
OBSERVAÇÃO: indica um dispositivo médico que não deve ser reesterilizado. 

Esterilizado com óxido de etileno

Esterilizado usando radiação

Não use se a embalagem estiver danificada

Mantenha afastado da luz solar

Mantenha seco

Limite de temperatura
OBSERVAÇÃO: indica os limites de temperatura a que o dispositivo médico pode
ser exposto com segurança. 

Limite de umidade
OBSERVAÇÃO: indica o intervalo de umidade a que o dispositivo médico pode ser
exposto com segurança. 

Limite de pressão atmosférica
OBSERVAÇÃO: indica o intervalo de pressão atmosférica a que o dispositivo médi-
co pode ser exposto com segurança. 

Quantidade de itens inclusos

Código de lote do fabricante

Número de série do fabricante

Número (artigo) de referência
OBSERVAÇÃO: indica o número do produto Brainlab. 

Data de validade
OBSERVAÇÃO: a data é expressa de acordo com a ISO 8601, no formato AAAA-
MM-DD. 

Data de fabricação
OBSERVAÇÃO: a data é expressa de acordo com a ISO 8601, no formato AAAA-
MM-DD. 

Fabricante

Representante autorizado na Comunidade Europeia

INFORMAÇÕES GERAIS
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Símbolo Explicação

IPXY

Classificação de proteção contra ingresso
• Proteção contra ingresso de sólidos externos (números 0 a 6 ou letra X).
• Proteção contra ingresso de líquidos externos (números 0 a 9 ou letra X).

OBSERVAÇÃO: a letra X é listada quando não é possível coletar dados suficientes
para atribuição de um nível de proteção. 

Consulte as instruções de uso

A legislação federal norte-americana restringe a venda deste dispositivo a médicos
ou a pedido deles

Condicional para RM
OBSERVAÇÃO: não apresenta nenhum perigo conhecido em um ambiente de RM
específico. 

Não seguro para RM
OBSERVAÇÃO: apresenta perigos em todos os ambientes de RM. 

Seguro para RM
OBSERVAÇÃO: não apresenta nenhum perigo conhecido em qualquer ambiente de
RM. 

Interruptor para colocar o dispositivo no modo Em Espera

Interruptor para ligar e desligar o dispositivo

Presença de látex de borracha natural
OBSERVAÇÃO: indica a presença de borracha natural ou de látex seco de borracha
natural na forma de material de construção no dispositivo médico ou na embalagem
de um dispositivo médico. 

Não pirogênico

Indica que o equipamento é adequado apenas para corrente contínua

Não é permitido sentar-se

Mantenha as mãos afastadas (perigo de esmagamento)

Contém um transmissor de RF para operação

Símbolos
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Símbolo Explicação

Equipamento da Classe II

Identificação exclusiva de dispositivo

Consulte o manual ou o folheto de instruções

INFORMAÇÕES GERAIS
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1.4 Uso do sistema

Indicação de uso

O sistema Cranial IGS da Brainlab foi concebido como um sistema intraoperatório de localização
guiado por imagens, com o objetivo de proporcionar cirurgias minimamente invasivas. O sistema
vincula um transdutor manual, rastreado por um sistema de sensor magnético ou um sistema de
marcadores passivos, até um espaço virtual de imagens em computador sobre os dados de
imagens do paciente que estão sendo processados pela estação de navegação. O sistema é
indicado para qualquer condição médica em que uma cirurgia estereotática possa ser adequada
e na qual uma referência para uma estrutura anatômica rígida, como o crânio, um osso longo ou
uma vértebra, possa ser identificada em relação a um modelo de anatomia baseado em TC, TCA,
Raios-X, RM e ARM e ultrassom.
Exemplos de procedimentos incluem, entre outros:
Procedimentos de crânio:
• Ressecções de tumores.
• Cirurgia da base do crânio.
• Biópsias cranianas.
• Craniotomias/Craniectomias.
• Inserção de derivação de cateter pediátrico.
• Inserção de derivação de cateter geral.
• Talamotomias/Palidotomias.

Procedimentos de otorrinolaringologia:
• Procedimentos transfenoidais.
• Antrostomias maxilares.
• Etimoidectomias.
• Esfenoidotomias/explorações esfenoides.
• Ressecções de cornetos.
• Sinusotomias frontais.
• Intranasais.

Perfil dos potenciais usuários

Aviso
Apenas profissionais treinados da equipe médica podem operar os componentes do
sistema e a instrumentação acessória.

Ambiente de utilização indicado

O sistema Cranial/ENT deve ser usado em ambientes hospitalares, especificamente em salas
apropriadas para intervenções cirúrgicas, como salas cirúrgicas.

Cuidados ao manusear o hardware

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

Revisão de plausibilidade

Aviso
Antes de iniciar o tratamento do paciente, analise a plausibilidade de todas as entradas e
saídas de informações do sistema.

Uso do sistema
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1.5 Compatibilidade com dispositivos e software
médicos

Dispositivos médicos compatíveis

Dispositivos de aquisição de iCT compatíveis:
• Mobius Imaging Airo
• Siemens Somatom Definition AS Open
• Siemens Somatom Definition AS
• Siemens Sensation Open
• Suportes de cabeça compatíveis

Dispositivos de aquisição de angiografia compatíveis:
• Maquet Magnus
• Siemens Artis Zeego VD11
• Siemens syngo X Workplace VD10
• Trumpf Trusystem 7500 (Tampo de mesa Carbon X-TRA 7500)

OBSERVAÇÃO: a compatibilidade de sistemas de aquisição de imagens de iMRI varia em função
da configuração definida. Detalhes são fornecidos na seção correspondente de RM
intraoperatória. 

Dispositivos de outros fabricantes

Aviso
O uso de combinações de dispositivos médicos não autorizados pela Brainlab pode afetar
de maneira adversa a segurança e/ou a eficiência dos dispositivos, colocando em risco a
segurança do paciente, do usuário e/ou do ambiente.

Instrumentos compatíveis da Brainlab

• Unidade de Referência DrapeLink para Crânio (19152)
• Kit de Adaptador para DrapeLink (19153)
• Fantoma de Calibração de Tomógrafo (19148)
• Marcadores Planos Adesivos para iCT (19144)
• Capa Estéril de Aquisição de Imagem para Paciente (22182)
• Pinos Radiotransparentes Descartáveis para Crânio (18911)

Outros instrumentos da Brainlab

Instrumentos adicionais podem tornar-se disponíveis após a publicação deste manual de usuário.
Se tiver dúvidas relacionadas a compatibilidade, entre em contato com o suporte da Brainlab.

Aviso
Utilize apenas instrumentos e peças de reposição especificados pela Brainlab. O uso de
instrumentos/peças de reposição não autorizados pode afetar de maneira adversa a
segurança e/ou a eficácia do dispositivo médico e colocar em risco a segurança do
paciente, do usuário e/ou do ambiente.

Montagem de instrumentos

Assegure que todos os instrumentos usados com este produto sejam corretamente montados de
acordo com as instruções fornecidas no Manual do Usuário de Instrumental correspondente.

INFORMAÇÕES GERAIS
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Software médico compatível da Brainlab

Somente software médico da Brainlab, especificado pela Brainlab, pode ser instalado e usado
com o sistema. Entre em contato com o suporte da Brainlab para obter esclarecimentos
relacionados à compatibilidade com software médico da Brainlab.

Software de outros fabricantes

Somente funcionários autorizados da Brainlab podem instalar software em sistemas da
Brainlab. Não instale nem remova nenhum aplicativo de software.

Atualizações de segurança da Microsoft para Windows e atualizações de drivers

A Brainlab permite apenas a instalação de correções de erros de segurança. Não instale pacotes
de serviço e atualizações opcionais. Verifique suas configurações para assegurar que o download
e a instalação de atualizações sejam realizados de forma correta e oportuna. Não atualize drivers
em plataformas da Brainlab.
Consulte o site da Brainlab para ter acesso a informações adicionais sobre configurações e a
uma lista de Microsoft Security Updates (atualizações de segurança da Microsoft) bloqueadas
pelo suporte da Brainlab.
Endereço: www.brainlab.com/updates
Senha: WindowsUpdates!89

Antivírus e software malicioso

A Brainlab recomenda proteger o sistema com um software antivírus de alta qualidade.
Observe que algumas configurações de aplicativos de proteção contra software malicioso, como
aplicativos antivírus, podem afetar de forma negativa o desempenho do sistema. Por exemplo, se
o aplicativo antivírus executar varreduras em tempo real e monitorar cada acesso aos arquivos,
poderá haver lentidão no carregamento e no armazenamento de dados de pacientes. A Brainlab
recomenda a desativação do rastreamento em tempo real, deixando a execução de rastreamento
de vírus para períodos sem atividade clínica.

Aviso
Assegure que seu software antivírus não realize modificações em diretórios da Brainlab.
• C:\Brainlab, D:\Brainlab, F:\Brainlab, etc.
• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData, etc.

Aviso
Não faça download nem instale atualizações durante o planejamento de tratamentos.
Para obter informações adicionais sobre essas questões, entre em contato com o suporte da
Brainlab.

Atualizações

Aviso
Atualizações do sistema operacional (hotfixes) ou de software de outros fabricantes
devem ser realizadas fora dos períodos de atividade clínica e em um ambiente de teste,
para verificar a correta operação do sistema Brainlab. A Brainlab monitora os hotfixes
liberados para o Windows e terá conhecimento sobre a probabilidade de problemas em
algumas dessas atualizações. Se encontrar problemas relacionados aos hotfixes do
sistema operacional, entre em contato com o suporte da Brainlab.

Compatibilidade com dispositivos e software médicos
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Links relacionados

Sistemas de RM compatíveis na página 117
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1.6 Treinamento e documentação

Público-alvo

Este manual do usuário foi desenvolvido para neurocirurgiões e cirurgiões de otorrinolaringologia
ou seus assistentes, para uso com sistemas de navegação da Brainlab.

Treinamento Brainlab

Antes de usar o sistema, todos os usuários devem participar de um programa de treinamento
obrigatório conduzido por um representante autorizado da Brainlab, com o objetivo de garantir o
uso seguro e apropriado do produto.

Suporte supervisionado

Antes de usar o sistema para procedimentos cirúrgicos em que a navegação auxiliada por
computador seja considerada crítica, execute um número suficiente de procedimentos completos
com a presença de um representante da Brainlab.

Responsabilidade

Aviso
Este sistema apenas auxilia o cirurgião e não substitui sua experiência e/ou
responsabilidade durante o uso. O usuário deve sempre ter a possibilidade de prosseguir
com o procedimento sem a assistência do sistema.
Apenas profissionais treinados da equipe médica podem operar os componentes do sistema e o
instrumental acessório.

Aumento do tempo em sala cirúrgica

Os sistemas de navegação da Brainlab são equipamentos técnicos sensíveis. Dependendo da
configuração da sala cirúrgica, do posicionamento do paciente e da duração e complexidade dos
cálculos, pode haver variações na duração da cirurgia com navegação. O usuário deve decidir se
um possível prolongamento é aceitável para o respectivo paciente e para o tratamento.

Leitura dos manuais de usuário

Este manual descreve software médico ou dispositivos médicos de grande complexidade, que
devem ser usados com cautela.
Portanto, é muito importante que todos os usuários do sistema, de instrumentos e do software:
• leiam atentamente este manual antes de manusear o equipamento
• tenham acesso permanente a este manual

Manuais do Usuário disponíveis

OBSERVAÇÃO: os manuais de usuário disponíveis variam em função do produto Brainlab. Se
tiver perguntas relativas aos manuais de usuário recebidos, entre em contato com o suporte da
Brainlab. 

Treinamento e documentação
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Manual de Limpeza, Desin-
fecção e Esterilização

Detalhes sobre limpeza, desinfecção e esterilização de instrumen-
tos

Manual do Usuário do Sis-
tema Informações detalhadas sobre a configuração do sistema

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

Manual do Usuário do Sis-
tema e do Usuário Técnico

Combina o conteúdo do Manual do Usuário do Sistema e do Ma-
nual do Usuário Técnico

INFORMAÇÕES GERAIS
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2 MANUSEIO DO
INSTRUMENTAL

2.1 Informações críticas sobre segurança

Treinamento

Todos os profissionais que trabalham com o hardware documentado neste manual de usuário
devem receber treinamento completo e ter capacidade para verificar o funcionamento correto do
produto.

Aviso
Para assegurar que o equipamento seja utilizado de forma adequada, certifique-se de que
apenas profissionais treinados manipulem o equipamento médico. Caso contrário,
poderão ocorrer lesões.
Assegure que os profissionais leiam e compreendam as informações de todos os manuais de
usuário correspondentes antes de usar qualquer componente do sistema. Antes de realizar
neurocirurgias navegadas e aquisição de imagens intraoperatórias, leia os seguintes
documentos:
• Manual de Limpeza, Desinfecção e Esterilização para obter informações sobre o

reprocessamento do hardware.
• Todos os Protocolos de aquisição de imagens relevantes da Brainlab.
• Todos os Manual do Usuário do Software relevantes.

Manuseio correto

Aviso
Os instrumentos descritos neste manual são dispositivos médicos de alta precisão e
sensibilidade, que devem ser manuseados com extrema cautela. Se derrubar ou danificar
de alguma outra forma um instrumento, entre imediatamente em contato com a Brainlab
para orientação sobre o procedimento a ser adotado. O uso de um instrumento danificado
pode causar lesões graves ao paciente.

Aviso
Não utilize instrumentos danificados ou avariados.

Aviso
Planeje a configuração da sala cirúrgica antes da cirurgia. A câmera deve ter uma visão
desobstruída de todas as esferas marcadoras; caso contrário, podem ocorrer imprecisões
no registro e na navegação.

MANUSEIO DO INSTRUMENTAL
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Contaminação por Creutzfeldt-Jakob

Aviso
Não utilize instrumental da Brainlab em pacientes suspeitos de terem a doença de
Creutzfeldt-Jakob (CJD ou vCJD).

Contato do instrumento com tecidos encefálicos e fluido espinhal

Aviso
Apenas instrumentos especificados pela Brainlab podem ser usados para contato direto
com tecidos encefálicos e com fluido espinhal. Para obter uma lista de tais instrumentos,
consulte os Manuais do Usuário de Instrumental.
Qual é o risco?
• O contato direto de tecidos encefálicos e de fluido cerebroespinhal com instrumentos não

projetados para tal contato pode causar danos ao cérebro do paciente ou choque grave
decorrente da entrada de substâncias endotóxicas no corpo do paciente.

• Os instrumentos da Brainlab são projetados e fabricados para minimizar o risco de danos ao
tecido encefálico do paciente. Portanto, é pouco provável que ocorram ferimentos no paciente
durante o uso normal do instrumento. Entretanto, o uso inadequado dos instrumentos ou o uso
de instrumentos danificados pode causar ferimentos graves ao paciente.

• Métodos padrão de reprocessamento não são totalmente eficazes para instrumentos que
apresentam contaminação por endotoxinas. A contaminação endotóxica somente pode ser
removida com o uso de tratamentos agressivos, tais como temperaturas altíssimas. Esses
parâmetros podem danificar instrumentos fabricados com alta precisão. O contato de tecidos
encefálicos ou fluido cerebroespinhal com instrumentos não projetados para tal contato pode
causar danos graves ao paciente.

Em que situações pode ocorrer contato não intencional?
Em geral, o contato não intencional pode ocorrer em todas as situações em que os instrumentos
são usados muito próximos dos tecidos encefálicos. Um exemplo é o uso do ponteiro de
navegação dentro da cavidade craniana, por exemplo, para medir distâncias ou adquirir pontos.
Como reduzir as probabilidades:
• Realize o reprocessamento total dos instrumentos, conforme descrito no Manual de Limpeza,

Desinfecção e Esterilização. Armazene e manuseie os instrumentos conforme descrito.
• Exceto no caso de instrumentos especificados, evite o contato direto do instrumento com

tecidos encefálicos e com fluido cerebroespinhal.

Segurança relacionada a RM

Aviso
A menos que indicado de outra forma, os instrumentos não são seguros para uso em
ambientes de RM.

Esterilização

Aviso
A menos que indicado de outra forma, os instrumentos devem ser esterilizados antes do
uso. Veja detalhes no Manual de Limpeza, Desinfecção e Esterilização.

Aviso
Se um instrumento estéril for inadvertidamente removido do campo estéril, ele deverá ser
esterilizado novamente.

Informações críticas sobre segurança
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Descarte

Aviso
Os instrumentos podem conter materiais prejudiciais ao ambiente, tais como metais
pesados, além de metais e plásticos recicláveis. Recicle os instrumentos de acordo com
as diretrizes locais e nacionais.

Esterilização

A menos que indicado de outra forma, os instrumentos devem ser esterilizados antes do uso.
Veja detalhes no Manual de Limpeza, Desinfecção e Esterilização.

MANUSEIO DO INSTRUMENTAL
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3 HARDWARE DO
DRAPELINK

3.1 Informações básicas sobre o hardware do
DrapeLink

Informações gerais

O hardware do DrapeLink permite o registro para navegação de imagens de TC e RM adquiridas
intraoperatoriamente. Esse item exige o mínimo de entradas por parte do usuário e não requer
acesso ao rosto ou à pele do paciente. Ele fornece um registro preciso e atualizado, sem
comprometer o campo estéril durante o registro automático de imagens.

Visão geral do componente

①

②

Figura 1  

Componentes do sistema Nº de artigo

Kit de Adaptador para DrapeLink ① 19153

Unidade de Referência DrapeLink para Crânio ② 19152A

HARDWARE DO DRAPELINK
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Componentes do sistema Nº de artigo

Bandeja de Esterilização para Unidade de Referência DrapeLink
para Crânio 19152-05

Estojo de Armazenamento para Acessórios Não Estéreis do Drape-
Link 19152-30

Indicação de uso

O hardware do DrapeLink é indicado para aquisição e registro de imagens utilizando suportes de
cabeça compatíveis. A Unidade de Referência DrapeLink para Crânio ② é um dispositivo que
possibilita o rastreamento preciso do paciente durante procedimento de crânio ou
otorrinolaringologia, incluindo a aquisição intraoperatória de imagens. O Kit de Adaptador para
DrapeLink ① é um requisito para a conexão da Unidade de Referência DrapeLink para Crânio
ao suporte de cabeça.
Os componentes de hardware não devem entrar em contato direto com o paciente em nenhum
momento durante o procedimento clínico. Estes componentes não devem ser usados úmidos.
Certifique-se de que todas as peças estejam completamente secas antes do uso.

Condições de uso em ambientes de RM

Os componentes do hardware do DrapeLink são classificados como condicionais para RM para
uso em ambientes de RM de até 3,0 Tesla. Esses componentes somente podem ser usados em
ambientes de RM diferentes dos ambientes aqui especificados com a autorização da Brainlab,
por escrito.

Instruções de segurança

assegure que a estrela de referência permaneça na mesma posição durante o procedimento.

Antes de instalar ou remover um componente do DrapeLink, assegure que o parafuso de
retenção do DrapeLink esteja totalmente aberto. Caso contrário, será necessário aplicar
maior força para instalar ou remover o dispositivo, causando o movimento do sistema de
referência.

Condições de operação

Condição Descrição

Temperatura 15 °C a 27 °C (59 °F a 80 °F)

Umidade 20% a 80%, sem condensação

Pressão 700 hPa a 1.060 hPa

OBSERVAÇÃO: o tempo mínimo de adaptação para uso após a permanência em condições de
armazenamento extremas é de uma hora. 

Armazenamento

Armazene todas as peças estéreis nas bandejas de esterilização correspondentes.
Armazene todas as peças não estéreis nos estojos fornecidos quando não estiverem em uso.

Informações básicas sobre o hardware do DrapeLink
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②

③

④

⑤

①

⑥

⑦

Figura 2  

Nº Componente Nº de Artigo

① Base Longa para DrapeLink 19153-03

② Base Curta para DrapeLink 19153-04

③ Parafuso de retenção Parte do artigo
19153-03

④ Estrela de Referência DrapeLink para Crânio 19152-02

⑤ Adaptador para Suporte de Cabeça MAYFIELD 19153-01

⑥ Adaptador para Suporte de Cabeça DORO 19153-02

⑦ Interconector DrapeLink 19152-01

HARDWARE DO DRAPELINK
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3.2 Kit de Adaptador para DrapeLink (19153)

Informações gerais

O tipo de adaptador usado depende do suporte de cabeça. A estrela de referência e o adaptador
para suporte de cabeça compõem o sistema de referência, que permite ao sistema de navegação
rastrear a localização da cabeça do paciente durante o procedimento.
A visão geral apresentada a seguir mostra como o Kit de Adaptador para DrapeLink é usado
para acoplar a Unidade de Referência DrapeLink para Crânio ao suporte de cabeça (também
conhecido como cabeceira).

Visão geral do componente

① ② ④③

Figura 3  

Nº Componente Função Nº de artigo

① Adaptador para Suporte de Ca-
beça MAYFIELD

Fixa os componentes totalmente mon-
tados da Unidade de Referência Dra-
peLink para Crânio em suportes de
cabeça compatíveis da MAYFIELD.

19153-01

② Adaptador para Suporte de Ca-
beça DORO

Fixa os componentes totalmente mon-
tados da Unidade de Referência Dra-
peLink para Crânio em suportes de
cabeça compatíveis da DORO.

19153-02

③ Base Longa para DrapeLink Fixa a base do DrapeLink nos adapta-
dores de suporte de cabeça ① ou ②.

19153-03

④ Base Curta para DrapeLink 19153-04

Kit de Adaptador para Suporte de Cabeça DORO (19153-02)

④ ⑤① ② ③ ⑥ ⑦

⑧

Kit de Adaptador para DrapeLink (19153)
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Nº Componente Explicação Nº de artigo

① Parafuso de fixação da interfa-
ce de suporte de cabeça

Ajusta a posição da interface do suporte
de cabeça

② Interface de suporte de cabe-
ça Para acoplamento do suporte de cabeça

③ Garra móvel Parte da interface de suporte de cabeça

④ Cotovelo Conecta a interface do suporte de cabeça
à interface da referência

⑤ Parafuso de fixação Ajusta a posição do cotovelo

⑥ Base Longa para DrapeLink Fixa a base do DrapeLink no adaptador
do suporte de cabeça

19153-03

⑦ Base Curta para DrapeLink 19153-04

⑧ Parafuso de fixação Ajusta a posição da interface de referên-
cia

Kit de Adaptador para Suporte de Cabeça MAYFIELD (19153-01)

④ ⑤① ②③ ⑥ ⑦

⑧

Figura 4  

Nº Componente Explicação Nº de artigo

① Garra móvel Parte da interface de suporte de cabeça

② Interface de suporte de cabeça
Para fixação do Adaptador de Suporte
de Cabeça MAYFIELD ao suporte de
cabeça

③ Parafuso de ajuste da interface
do suporte de cabeça

Ajusta a posição da interface do suporte
de cabeça

④ Cotovelo Conecta a interface do suporte de cabe-
ça à interface da referência

⑤ Parafuso de ajuste Ajusta a posição do cotovelo

⑥ Base Longa para DrapeLink Fixa a base do DrapeLink no adaptador
do suporte de cabeça

19153-03

⑦ Base Curta para DrapeLink 19153-04

⑧ Parafuso de ajuste Ajusta a posição da interface de refe-
rência

HARDWARE DO DRAPELINK
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3.3 Unidade de Referência DrapeLink para Crânio
(19152)

Informações gerais

A Unidade de Referência DrapeLink para Crânio permite o registro automático de imagens de
TC e RM adquiridas intraoperatoriamente sem englobar o campo estéril.

Visão geral do componente

①

②

Figura 5  

Nº Componente Nº de Artigo

① Estrela de Referência DrapeLink para Crânio 19152-02

② Interconector DrapeLink 19152-01

Unidade de Referência DrapeLink para Crânio (19152)
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Interconector DrapeLink

①

②

Figura 6  

Nº Componente

① Conexão à estrela de referência

② Parafuso de retenção para fixar o interconector na base

Utilize o Interconector DrapeLink para acoplar a estrela de referência em um ambiente estéril
sem afetar o registro ou a esterilidade.
OBSERVAÇÃO: o Interconector DrapeLink somente deve ser conectado a uma Estrela de
Referência DrapeLink para Crânio. Use somente um Interconector DrapeLink. 

OBSERVAÇÃO: não use o Interconector DrapeLink em conjunto com o Hardware de Registro
Automático iMRI (19208-01, 19208-02). 

HARDWARE DO DRAPELINK
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3.4 Uso do hardware do DrapeLink

Fluxo de trabalho típico para DrapeLink

Etapa

1. Fixe e posicione o paciente no suporte de cabeça.

2. Fixe o adaptador correspondente ao suporte de cabeça.

3. Dependendo da sua configuração, selecione a Base Longa para DrapeLink ou a Base
Curta para DrapeLink e monte-a usando o conector.

4. Fixe o Interconector DrapeLink não estéril.

5. Fixe a Estrela de Referência DrapeLink para Crânio não estéril.

OBSERVAÇÃO: a Estrela de Referência DrapeLink para Crânio pode ser usada, de forma
alternativa, em conjunto com o Hardware de Registro Automático iMRI. Nesse caso, o
Interconector DrapeLink e o Kit de Adaptador para DrapeLink não são necessários. 

Links relacionados

Hardware de Registro Automático iMRI na página 71

Como montar o Adaptador para Suporte de Cabeça DORO

Figura 7  

Etapa

1. Quando o paciente estiver posicionado no suporte de cabeça, fixe o Adaptador para Su-
porte de Cabeça DORO no suporte de cabeça. 

2. Para fixar o Adaptador para Suporte de Cabeça DORO no suporte de cabeça, deslize
a interface do suporte de cabeça e a garra móvel juntas e aperte o parafuso de fixação
da interface do suporte de cabeça.

3. Escolha a Base Longa para DrapeLink ou a Base Curta para DrapeLink, de acordo
com sua configuração, e fixe-a no Adaptador para Suporte de Cabeça DORO.
Agora você pode fixar a Unidade de Referência DrapeLink para Crânio.
OBSERVAÇÃO: os parafusos de ajuste são usados para ajustar a posição da estrela de
referência após a fixação da estrela. 

Aviso
Aperte firmemente todos os parafusos depois de ajustar o Adaptador para Suporte de
Cabeça DORO. A fixação inadequada pode resultar em imprecisão da navegação.

Uso do hardware do DrapeLink
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Como montar o Adaptador para Suporte de Cabeça MAYFIELD

Figura 8  

Etapa

1. Quando o paciente estiver posicionado no suporte de cabeça, fixe o Adaptador para Su-
porte de Cabeça MAYFIELD no suporte de cabeça.

2. Para prender o Adaptador para Suporte de Cabeça MAYFIELD no suporte de cabeça,
deslize a interface do suporte de cabeça e a garra móvel juntas e aperte o parafuso de
fixação da interface do suporte de cabeça.

3. Escolha a Base Longa para DrapeLink ou a Base Curta para DrapeLink, de acordo
com sua configuração, e fixe-a no Adaptador para Suporte de Cabeça DORO.
Agora você pode fixar a Unidade de Referência DrapeLink para Crânio.
OBSERVAÇÃO: os parafusos de ajuste são usados para ajustar a posição da estrela de
referência após a fixação da estrela. 

Aviso
Aperte firmemente todos os parafusos depois de ajustar o Adaptador para Suporte de
Cabeça MAYFIELD. A fixação inadequada pode resultar em imprecisão da navegação.

Como conectar a Unidade de Referência DrapeLink para Crânio ao Kit de Adaptador

①

②

③

Figura 9  

HARDWARE DO DRAPELINK
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Etapa

1. Assegure que o adaptador do suporte de cabeça esteja firmemente fixado no suporte de
cabeça.
OBSERVAÇÃO: qualquer movimento entre o adaptador e o suporte de cabeça provoca
erros de navegação. 

2. Selecione a estrela de referência e o interconector não estéreis. Certifique-se de que os
parafusos de retenção estejam suficientemente soltos, de forma que o conector fique to-
talmente aberto.

3. Conecte a estrela de referência ① ao interconector ②. Aperte o parafuso de retenção da
estrela.
OBSERVAÇÃO: os interconectores DrapeLink são indicados para conexão em uma úni-
ca orientação. Antes de tentar realizar a conexão, alinhe as peças de forma que as mar-
cações de orientação na estrela e no interconector fiquem alinhadas. 

4. Conecte o conjunto de estrelas à base do adaptador ③.

Links relacionados

Informações básicas sobre o hardware do DrapeLink na página 25
Visão geral sobre iMRI na página 63
Fluxo de trabalho para iCT na página 37
Fluxo de trabalho para iAngio na página 57

Esterilidade

Após o registro não estéril, remova a Unidade de Referência DrapeLink para Crânio não
estéril. Conecte os componentes estéreis do DrapeLink em um ambiente estéril sem afetar o
registro ou a esterilidade depois que o paciente for coberto com uma capa estéril.

Uso do hardware do DrapeLink
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4 TOMOGRAFIA
INTRAOPERATÓRIA

4.1 Visão geral de iCT

Componentes do fluxo de trabalho de iCT

②

⑧

⑨

⑤ ⑥④

③

⑦

①

Figura 10  

Esta seção fornece informações básicas sobre interações com dispositivos médicos em
ambientes de aquisição de tomografia computadorizada (TC), além de definições e situações de
perigo e cuidado relacionadas a tomografias. Estas informações são indicadas para o usuário do
hardware e do software de navegação iCT da Brainlab.

Nº Componente Nº de Artigo

① Matriz de Registro para TC de Crânio e Coluna (minimamente in-
vasiva) 55749-03

② Braço de Apoio para Matriz de Registro para TC 53089

③ Kit de Adaptador para DrapeLink 19153

④ Unidade de Referência DrapeLink para Crânio 19152

⑤ Sistemas de terceiros compatíveis com iCT n/d

TOMOGRAFIA INTRAOPERATÓRIA
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Nº Componente Nº de Artigo

⑥ Capa estéril para aquisição de imagem de paciente 22182

⑦ Pinos Radiotransparentes Descartáveis para Crânio 18911

⑧ Suportes de cabeça compatíveis n/d

⑨ Plataforma e software n/d

Fluxo de trabalho típico

Etapa

1. Aquisição de imagens pré-operatórias de iCT com Registro Automático de Imagens.

2. Preparação para cirurgia.

3. Realização da cirurgia.

4. Aquisição de imagens intraoperatórias de iCT com Registro Automático de Imagens.

5. Finalização da cirurgia.

Visão geral de iCT
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4.2 Fluxo de trabalho para iCT
4.2.1 Registro inicial do paciente

Antes de começar

Depois de fixar a cabeça do paciente no suporte de cabeça (também conhecido como cabeceira),
determine a melhor posição para a estrela de referência. Quando o Registro Automático de
Imagens é utilizado, a estrela de referência deve permanecer na posição correta durante cada
aquisição. Certifique-se de que os componentes instalados não colidam com o túnel do
dispositivo de aquisição de TC ou RM.
O fluxo de trabalho detalhado para registro automático com Matrizes de Registro de
Tomografia é descrito no Manual do Usuário do Software para Registro Automático.

Assegure que todas as esferas marcadoras estejam permanentemente visíveis para a
câmera durante o registro e a navegação.

Como realizar a aquisição pré-operatória de imagens para iCT

Etapa

1. Monte os componentes da Unidade de Referência DrapeLink para Crânio.
OBSERVAÇÃO: sempre use um interconector e uma estrela de referência para registro e
navegação. 

2.

Fixe a Unidade de Referência DrapeLink para Crânio não estéril com o Interconector
DrapeLink no suporte de cabeça.

TOMOGRAFIA INTRAOPERATÓRIA
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Etapa

3.

Assegure que o conjunto completo se encaixe no dispositivo de aquisição.
OBSERVAÇÃO: sempre execute uma verificação de colisão depois de fixar ou ajustar a
Unidade de Referência DrapeLink para Crânio. 

4. Execute a aquisição de acordo com o protocolo de aquisição de imagens da Brainlab cor-
respondente à configuração de hardware e ao método de registro.

5. Registre o paciente e verifique o registro. Consulte o Manual do Usuário do Software
de Registro Automático de Imagens.

6. Remova a estrela de referência e o interconector não estéreis, para executar os prepara-
tivos para colocação da capa estéril.

Aviso
Durante o transporte do paciente, tome cuidado para evitar o movimento da estrela de
referência. Qualquer movimento da estrela de referência após a aquisição resultará em
redução da precisão da navegação.

Links relacionados

Informações básicas sobre o hardware do DrapeLink na página 25

Fluxo de trabalho para iCT
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4.2.2 Preparação para cirurgia

Antes de começar

Após a conclusão do registro inicial, remova a estrela e o interconector não estéreis, soltando o
parafuso de retenção, e separe os componentes.

Como fixar estrelas para cirurgia

Figura 11  

Etapa

1. Cubra o paciente e instale a Unidade de Referência DrapeLink para Crânio estéril na
base, sob a capa estéril.
OBSERVAÇÃO: assegure que a capa em torno da interface não esteja dobrada, tensio-
nada ou grudada na interface. 

OBSERVAÇÃO: não cole fitas nem tente reforçar a capa em torno da área de conexão. 

Anote a localização da base usada para registro.

2. Uma pessoa em condições de esterilidade pode localizar a base através da capa estéril.
Assegure que a capa estéril cubra a base sem dobras, permanecendo solta ao redor da
base.

3. Segure a capa estéril suavemente com uma das mãos e conecte o interconector estéril
ao bloco sobre a capa.
Gire o parafuso de retenção no sentido horário para fixá-lo com firmeza.

4. Instale a estrela de referência estéril. Agora você está pronto para navegar.
OBSERVAÇÃO: sempre verifique a precisão do registro depois de cobrir o paciente, para
assegurar que não tenha ocorrido nenhum movimento durante o procedimento de cober-
tura. 

Aviso
O objetivo do DrapeLink é proporcionar uma conexão segura e reprodutível através da
maior parte das capas cirúrgicas estéreis descartáveis. Não utilize mais que duas capas
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com uma interface. Quando utilizar duas capas, assegure que a capa colocada por cima
seja transparente. A remoção e reinstalação do DrapeLink pode deixar um pequeno orifício
na capa estéril. O DrapeLink deve ser utilizado uma única vez em uma capa descartável. Se
a reinstalação for necessária, substitua a capa estéril descartável por uma nova.

Preparação para cirurgia
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4.2.3 Realização da aquisição intraoperatória de imagens para iCT

Antes de começar

Prepare outra capa para realizar a aquisição intraoperatória de imagens.

Como realizar a aquisição intraoperatória de imagens

Etapa

1.

③

①

②
Remova a estrela de referência estéril ①, soltando seu parafuso de retenção ②.
Puxe um lado da estrela para cima, remova-a e coloque-a em um campo estéril para uso
posterior.
OBSERVAÇÃO: deixe o interconector conectado ③.
 

2.

Use uma única capa estéril descartável, de tamanho grande, para cobrir totalmente o
campo estéril. Observe a localização do interconector estéril e acople a estrela de refe-
rência não estéril.
Assegure que a capa em torno da interface não esteja dobrada, tensionada ou grudada
na interface.
OBSERVAÇÃO: não conecte a Unidade de Referência DrapeLink para Crânio mais de
uma vez usando a mesma capa estéril. Sempre substitua a capa após o uso. 

3. Assegure que o conjunto completo se encaixe no dispositivo de aquisição.
OBSERVAÇÃO: sempre execute uma verificação de colisão depois de fixar ou ajustar a
Unidade de Referência DrapeLink para Crânio. 

4. Transfira o paciente para o dispositivo de aquisição e realize a aquisição, de acordo com
o protocolo de aquisição de imagens da Brainlab.

5. Registre o paciente e verifique o registro.
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Etapa

6. Remova a estrela de referência não estéril e a segunda capa estéril.

7.

Acople a estrela de referência estéril ao interconector.

8. Verifique o registro e prossiga com a navegação.

Aviso
Durante o transporte do paciente, tome cuidado para evitar o movimento da estrela de
referência. Qualquer movimento da estrela de referência após a aquisição resultará na
redução da precisão do registro.

Realização da aquisição intraoperatória de imagens para iCT
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4.3 Matriz de Registro para TC de Crânio e Coluna
(minimamente invasiva) (55749-03)

Informações gerais

Figura 12  

A Matriz de Registro para TC de Crânio e Coluna (minimamente invasiva) é indicada para
registro automático de pacientes em cirurgias navegadas de crânio e coluna. Ela é importante
para a aquisição de imagens intraoperatórias com TC 3D e Cone Beam CT.
A Matriz de Registro para TC de Crânio e Coluna é indicada para uso com sistemas de
navegação da Brainlab em combinação com o software Registro Automático de Imagens.
O fluxo de trabalho detalhado para registro automático com a Matriz de Registro para TC de
Crânio e Coluna é descrito no Manual do Usuário do Software para Registro Automático de
Imagens.

Como usar

A Matriz de Registro para TC de Crânio e Coluna é indicada para registro automático de
pacientes. O fluxo de trabalho detalhado é descrito no Manual do Usuário do Software de
Registro Automático de Imagens.
A vida útil do dispositivo corresponde a 500 ciclos de reprocessamento e uso.

Aviso
O funcionamento pode ser assegurado exclusivamente durante a vida útil do dispositivo.
O uso contínuo após o fim da vida útil pode aumentar a probabilidade de falhas ou de
problemas de funcionamento (imprecisão).

Aviso
Sempre utilize esferas marcadoras novas e sem uso para conexão às matrizes de registro.

Aviso
A matriz selecionada deve ser posicionada perto da região de interesse e dentro do
volume reconstruído 3D do dispositivo de aquisição (veja informações adicionais no
Manual do Usuário do Software de Registro Automático de Imagens).
Utilize apenas Capas estéreis para aquisição de imagens de pacientes da Brainlab, para
evitar o risco de contaminação e para assegurar que as esferas marcadoras fiquem visíveis para
a câmera.
As informações sobre a fixação correta de esferas marcadoras nos pinos estão disponíveis no
Manual do Usuário de Instrumental para Crânio/ORL.
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Aviso
Verifique o registro antes de cada tratamento cirúrgico, para evitar ferimentos no paciente.

Matriz de Registro para TC de Crânio e Coluna (minimamente invasiva) (55749-03)
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4.4 Braço de Apoio para Matriz de Registro para TC
(53089)

Informações gerais

O Braço de Apoio para Matriz de Registro para TC é indicado para uso com o software de
Registro Automático de Imagens em cirurgias navegadas de coluna e crânio.
O Braço de Apoio é indicado para fixação direta no trilho da mesa cirúrgica e para
posicionamento da Matriz de Registro para TC de Crânio e Coluna próximo da região de
interesse.
OBSERVAÇÃO: o Braço de Apoio deve ser usado sem esterilização sobre uma Capa estéril de
aquisição de imagens de pacientes e não pode ser esterilizado em autoclave. 

Componentes

O Braço de Apoio consiste nos seguintes componentes:

①

Figura 13  

Nº Componente Número de Artigo

① Braço de Apoio para Matriz de Registro para TC 53089

Como usar o Braço de Apoio para Matriz de Registro para TC

O Braço de Suporte é indicado para o posicionamento da Matriz de Registro para TC de
Crânio e Coluna. O fluxo de trabalho detalhado é descrito no Manual do Usuário do Software
de Registro Automático de Imagens.

Etapa

1. Fixe o adaptador na mesa cirúrgica antes da aquisição e assegure que o adaptador este-
ja posicionado sobre a Capa estéril de aquisição de imagens de pacientes.

2. Insira a haste de carbono do Braço de Apoio na garra do trilho e feche a alavanca.

3. Insira e fixe a Matriz de Registro para TC de Crânio e Coluna, fechando a alavanca do
Braço de Apoio.

4. Defina a posição e a orientação da matriz, articulando as duas juntas esféricas e o tele-
scópio.

Aviso
O volume 3D da câmera deve conter o corpo azul da matriz, para permitir o registro
automático com a Matriz de Registro para TC de Crânio e Coluna.
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Aviso
Utilize apenas Capas estéreis para aquisição de imagens de pacientes da Brainlab, para
evitar o risco de contaminação e para assegurar que as esferas marcadoras fiquem
visíveis para a câmera.

Siga as instruções de serviço incluídas no Manual do Usuário do Software de Registro
Automático de Imagens e execute as verificações de serviço conforme descrito
regularmente para o reconhecimento de possíveis danos.

Braço de Apoio para Matriz de Registro para TC (53089)
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4.5 Fantoma de Calibração de Tomógrafo (19148)

Informações gerais

Você pode utilizar o Fantoma de Calibração de Tomógrafo para verificar a precisão do
Registro Automático de Imagens. Para obter informações adicionais, consulte o Manual do
Usuário do Software de Registro Automático de Imagens.

Ambiente de RM

Aviso
Para usar o Fantoma de Calibração de Tomógrafo em ambientes de RM, você precisará
obter a aprovação prévia da Brainlab.

Componentes

①

⑤

④②
③

Figura 14  

Nº Componente Nº de artigo

① Fantoma de Calibração de Tomógrafo 19148

② Estrela de Referência DrapeLink para Crânio 19152-02

③ Interface DrapeLink para Fantoma de Calibração iCT 19142-06

④ Entalhes (utilizados como referências para verificação) n/d

⑤ Conector (interface para acoplamento da estrela de referência) n/d

Links relacionados

Informações básicas sobre o hardware do DrapeLink na página 25
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Como realizar a aquisição e o registro do fantoma

Etapa

1. Fixe as Esferas Marcadoras Reflexivas Descartáveis na Estrela de Referência Dra-
peLink para Crânio.

2. Fixe a Estrela de Referência DrapeLink para Crânio ao Fantoma de Calibração de
Tomógrafo. 

3. Coloque o fantoma na mesa e alinhe os guias a laser do dispositivo de aquisição com a
cruz no topo do fantoma.

4. Agora você está pronto para realizar aquisições (consulte o Manual do Usuário do Soft-
ware de Registro Automático de Imagens).

Como verificar a precisão

Depois de registrar o Fantoma de Calibração de Tomógrafo, use as referências no fantoma
para verificar a precisão. A Brainlab recomenda que a precisão seja verificada em intervalos
regulares.

Figura 15  

Etapa

1. Segure o ponteiro em uma referência no fantoma e pressione o botão Freeze na barra de
menus para travar a exibição navegada.

Fantoma de Calibração de Tomógrafo (19148)
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Etapa

2. Pressione a tela para posicionar a cruz azul de forma que ela fique precisamente alinha-
da à referência exibida na tela.

3. Segure o ponteiro na referência. O desvio em milímetros entre a referência real e a posi-
ção na sequência de dados é exibido na parte inferior das visualizações de navegação.

OBSERVAÇÃO: se você medir repetidamente um desvio maior que 3 mm, entre em contato com
o suporte da Brainlab. 
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4.5.1 Marcadores Planos Adesivos (19144)

Informações gerais

Os Marcadores Planos Adesivos são usados para referenciar o tomógrafo durante o Registro
Automático de Imagens. Para obter informações adicionais, consulte o Manual do Usuário do
Software de Registro Automático de Imagens. 

Antes de usar

Aviso
As informações fornecidas neste manual não substituem as informações contidas no
manual de usuário do fabricante do dispositivo de aquisição, especialmente em relação à
configuração e ao manuseio de todas as partes do dispositivo de aquisição, bem como em
relação à preparação do paciente. Leia o manual de usuário do dispositivo de aquisição
antes de prosseguir com a leitura deste manual de usuário da Brainlab.

Aviso
Antes do uso, verifique se a superfície reflexiva de todas as esferas marcadoras está em
boas condições e não está descascando.

Acoplamento de marcadores

①

Figura 16  

Quatro Marcadores Planos Adesivos ① são fixados no dispositivo de aquisição pelo suporte da
Brainlab.

Visibilidade dos marcadores

Os marcadores devem permanecer visíveis para a câmera durante o registro.

Aviso
Os marcadores do dispositivo de aquisição de TC/iAngio não devem ser cobertos por
cobras da capa estéril ou por outros objetos.

Marcadores Planos Adesivos (19144)
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Após o registro

Após a conclusão bem-sucedida do registro, os marcadores devem permanecer fora do campo
de visão da câmera pelo restante do procedimento. Você deve mover o dispositivo de aquisição
de TC/iAngio para a posição de estacionamento ou ajustar a câmera de forma adequada.

Precisão do registro

Aviso
A precisão do registro depende da condição dos Marcadores Planos Adesivos. Nunca
utilize marcadores danificados. Recomendamos a verificação frequente da precisão do
sistema, por meio do registro de um fantoma.
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4.6 Produtos compatíveis de terceiros para iCT

Informações gerais

Esta seção contém informações sobre a compatibilidade entre produtos Brainlab e dispositivos de
terceiros. Não é permitido usar combinações de produtos que não estejam especificadas neste
manual de usuário sem a permissão da Brainlab, por escrito. O uso de outros produtos pode
colocar o paciente em risco.

Produtos compatíveis de terceiros para iCT
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4.6.1 Suportes de cabeça e adaptadores para DORO e MAYFIELD

Informações gerais

Esta seção contém uma visão geral de suportes de cabeça compatíveis que podem ser
conectados à Unidade de Referência DrapeLink para Crânio.

pro med instruments GmbH (pmi)

Suporte de Cabeça Opções de referenciamento

Suporte de Cabeça Radiotransparente DORO
(3034-00) 19153-02

GE Integra Lifesciences Corp.

Suporte de Cabeça Opções de referenciamento

Suporte de Cabeça Radiotransparente MAY-
FIELD Infinity XR2 (A-2114) 19153-01

Compatibilidade de pinos para crânio

Suportes de cabeça compatíveis:
• Suporte de Cabeça Radiotransparente DORO (Nº REF 3034-00)
• Suporte de Cabeça Radiotransparente MAYFIELD - Integra Lifesciences Corp. (Nº REF

A-2002)
• Suporte de Cabeça Radiotransparente MAYFIELD Infinity XR2 - Integra Lifesciences Corp. (Nº

REF A-2114) somente quando utilizado com o Acessório de Conversão sem Metal XR2 (Nº
REF A-1092)

• Suporte de Cabeça GE compatível com RM (MAYFIELD - Nº REF A-1117)
• Dispositivo de Fixação de Cabeça para RM/Raios X IMRIS (HFD PARA RM/RAIOS X)
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Sistemas de terceiros compatíveis com iCT

Os seguintes aspectos foram verificados para os seguintes sistemas de aquisição:

Fabricante Modelo Tamanho do túnel
(cm)

Mobius Imaging, LLC
Phoenix Park
2 Shaker Rd.
Bldg F, Suite 100
Shirley, MA 01464
Estados Unidos

Airo 107

Siemens AG
Healthcare Sector
Imaging & Therapy Division
HIMAX
Siemensstr. 1
91301 Forchheim
Alemanha

Somatom Definition AS Open 80

Somatom Definition AS 78

Sensation Open 82

Suportes de cabeça e adaptadores para DORO e MAYFIELD
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5 iANGIO
5.1 Visão geral sobre iAngio

Componentes do fluxo de trabalho iAngio

①

②

③ ④

⑤

Figura 17  

Esta seção oferece uma visão geral sobre os sistemas compatíveis com ambientes de aquisição
de imagens iAngio. Estas informações se destinam ao usuário de hardware e software de
navegação iAngio da Brainlab.

Nº Componente Nº de Artigo

① Kit de Adaptador para DrapeLink 19153

② Unidade de Referência DrapeLink para Crânio 19152

③ Suportes de cabeça compatíveis n/d

④ Sistemas de aquisição de imagens iAngio n/d

IANGIO

Manual do Usuário de Hardware Rev. 1.2 Imagens Intra-operatórias para Crânio 55



Nº Componente Nº de Artigo

⑤

Plataforma e software
Software:
• Software de Registro Automático de Imagens
• Software Cranial/ENT

Hardware:
• Curve

n/d

Fluxo de trabalho típico

Etapa

1. Aquisição pré-operatória de imagens iAngio.

2. Preparação para cirurgia.

3. Realização da cirurgia.

4. Aquisição intraoperatória de imagens iAngio.

5. Finalização da cirurgia.

Visão geral sobre iAngio

56 Manual do Usuário de Hardware Rev. 1.2 Imagens Intra-operatórias para Crânio



5.2 Fluxo de trabalho para iAngio
5.2.1 Registro inicial do paciente

Antes de começar

Com o paciente fixo no suporte de cabeça, determine a melhor posição para a estrela de
referência. Quando o Registro Automático de Imagens é utilizado, a estrela de referência deve
permanecer na posição correta durante cada aquisição. Certifique-se de que os componentes
instalados não colidam com o túnel do Arco em C.

Links relacionados

Uso do hardware do DrapeLink na página 32

Como conectar a estrela para registro inicial

①

②

③

Figura 18  

Etapa

1. Assegure que o adaptador do suporte de cabeça esteja firmemente fixado no suporte de
cabeça.
OBSERVAÇÃO: qualquer movimento entre o adaptador e o suporte de cabeça provocará
erros de navegação. 

2. Selecione a estrela de referência e o interconector não estéreis. Certifique-se de que os
parafusos de retenção estejam suficientemente soltos, de forma que o conector fique to-
talmente aberto.

3. Conecte a estrela de referência ① ao interconector ②. Aperte o parafuso de retenção da
estrela.
OBSERVAÇÃO: os interconectores DrapeLink são indicados para conexão em uma úni-
ca orientação. Antes de tentar realizar a conexão, alinhe as peças de forma que as mar-
cações de orientação na estrela e no interconector fiquem alinhadas. 

4. Conecte o conjunto de estrelas à base do adaptador ③.

5. A estrela de referência foi instalada e está pronta para o registro inicial.

Links relacionados

Informações básicas sobre o hardware do DrapeLink na página 25
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Como realizar a aquisição pré-operatória de imagens com iAngio

Etapa

1. Monte os componentes da Unidade de Referência DrapeLink para Crânio.
OBSERVAÇÃO: sempre use um interconector e uma estrela de referência para registro e
navegação. 

2.

Fixe a Unidade de Referência DrapeLink para Crânio não estéril com o Interconector
DrapeLink no suporte de cabeça.

3. Assegure que o conjunto completo não colida com o dispositivo de aquisição.
OBSERVAÇÃO: sempre execute uma verificação de colisão lenta depois de fixar ou ajus-
tar a Unidade de Referência DrapeLink para Crânio. 

4. Realize a aquisição de acordo com o protocolo de aquisição de imagens da Brainlab.

5. Registre o paciente e verifique o registro.

6. Remova a estrela de referência e o interconector não estéreis, para realizar os preparati-
vos para colocação da capa estéril.

Aviso
Durante o transporte do paciente, tome cuidado para evitar o movimento da estrela de
referência. Qualquer movimento da estrela de referência após a aquisição resultará em
redução da precisão da navegação.

Fluxo de trabalho para iAngio
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5.2.2 Preparação para cirurgia

Antes de começar

Após a conclusão do registro inicial, remova a estrela e o interconector não estéreis, soltando os
parafusos de retenção, e separe os componentes.

Como fixar estrelas para cirurgia

Figura 19  

Etapa

1. Cubra o paciente com uma capa estéril, seguindo o procedimento normal. Anote a locali-
zação da base usada para registro.

2. Uma pessoa em condições de esterilidade pode localizar a base através da capa estéril.
Assegure que a capa estéril cubra a base sem dobras, permanecendo solta ao redor da
base.

3. Segure a capa estéril suavemente com uma das mãos e conecte o interconector estéril
ao bloco sobre a capa.
Gire o parafuso de retenção no sentido horário e fixe-o com firmeza.

4. Instale a estrela de referência estéril. Agora você está pronto para navegar.
OBSERVAÇÃO: sempre verifique a precisão do registro depois de cobrir o paciente, para
assegurar que não tenha ocorrido nenhum movimento durante o procedimento de cober-
tura. 

Aviso
O objetivo do DrapeLink é proporcionar uma conexão segura e reprodutível através da
maior parte das capas cirúrgicas estéreis descartáveis. Não utilize mais que duas capas
com uma interface. Quando utilizar duas capas, assegure que a capa colocada por cima
seja transparente. A remoção e reinstalação do DrapeLink pode deixar um pequeno orifício
na capa estéril. O DrapeLink deve ser utilizado uma única vez em uma capa descartável. Se
a reinstalação for necessária, substitua a capa estéril descartável por uma nova.

IANGIO
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5.2.3 Realização da aquisição intraoperatória de imagens para iAngio

Antes de começar

Prepare outra capa para realizar a aquisição intraoperatória de imagens.

Como realizar a aquisição intraoperatória de imagens

Etapa

1.

③

①

②
Remova a estrela de referência estéril ①, soltando seu parafuso de retenção ②.
Puxe um lado da estrela para cima, remova-a e coloque-a em um campo estéril para uso
posterior.
OBSERVAÇÃO: deixe o interconector conectado ③.
 

2.

Use uma única capa estéril descartável, de tamanho grande, para cobrir totalmente o
campo estéril. Observe a localização do interconector estéril e acople a estrela de refe-
rência não estéril.
Assegure que a capa em torno da interface não esteja dobrada, tensionada ou grudada
na interface.
OBSERVAÇÃO: sempre substitua a capa após o uso. 

3. Assegure que o conjunto completo se encaixe no dispositivo de aquisição.
OBSERVAÇÃO: sempre execute uma verificação de colisão depois de fixar ou ajustar a
Unidade de Referência DrapeLink para Crânio. 

4. Transfira o paciente para o dispositivo de aquisição e realize a aquisição, de acordo com
o protocolo de aquisição de imagens da Brainlab.

5. Registre o paciente e verifique o registro.

6. Remova a estrela de referência não estéril e a segunda capa estéril.

Realização da aquisição intraoperatória de imagens para iAngio
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Etapa

7.

Acople a estrela de referência estéril ao interconector.

8. Verifique o registro e prossiga com a navegação.

Aviso
Durante o transporte do paciente, tome cuidado para evitar o movimento da estrela de
referência. Qualquer movimento da estrela de referência após a aquisição resultará na
redução da precisão do registro.

IANGIO
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5.3 Produtos compatíveis de terceiros para iAngio

Sistemas de aquisição de imagens compatíveis

iAngio é compatível com os seguintes sistemas de aquisição de imagens:

Fabricante

Siemens Healthcare GmbH
Advanced Therapies Surgery
Simon-Hegele-Str. 1
91301 Forchheim,
Alemanha

Dispositivo de aquisição Artis Zeego VD11

Estação de trabalho syngo X Workplace VD10

Mesa cirúrgica
Maquet Magnus
Trumpf Trusystem 7500
(Tampo de mesa Carbon X-TRA 7500)

Posicionamento do sistema Lado esquerdo, rotação da mesa 0°

Software Brainlab
Software:
• Software de Registro Automático de Imagens
• Software Cranial/ENT

Produtos compatíveis de terceiros para iAngio
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6 RM INTRAOPERATÓRIA
6.1 Visão geral sobre iMRI

Sobre este manual

Este manual descreve a instalação e o manuseio apropriados do sistema de referência iMRI. A
preparação do paciente para a cirurgia e a própria cirurgia são responsabilidades do cirurgião.

Aviso
As informações nesse manual não substituem os manuais de usuário dos respectivos
fabricantes, em particular aqueles referentes ao dispositivo de aquisição de imagens, ao
suporte de cabeça e à bobina de cabeça. Leia os respectivos manuais antes de continuar.

Componentes do fluxo de trabalho de iMRI

①

⑧⑨

②

④ ⑤ ⑥

③

⑦

Figura 20  

Esta seção fornece informações básicas sobre interações com dispositivos médicos em
ambientes de aquisição de imagens de ressonância magnética, além de definições e condições
de perigo e cuidado relacionados a RM. Estas informações se destinam ao usuário do hardware
e do software de navegação iMRI da Brainlab.

Nº Componente Nº de Artigo

① Kit de Adaptador para DrapeLink 19153

RM INTRAOPERATÓRIA
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Nº Componente Nº de Artigo

② Unidade de Referência DrapeLink para Crânio 19152

③ Hardware de Registro Automático iMRI 19208-01,
19208-02

④ Matriz de Registro para Suporte de Cabeça iMRI (Noras) 19102

⑤ Matriz de Registro iMRI (GE) 19202C

⑥ Pinos Radiotransparentes Descartáveis para Crânio 18911

⑦ Suportes de cabeça compatíveis n/d

⑧ Dispositivos de aquisição de RM n/d

⑨ Plataforma e software n/d

Capas estéreis compatíveis

Utilize apenas capas SMS para procedimentos de iMRI. Não utilize capas de alumínio.

Visão geral sobre iMRI
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6.2 Considerações sobre segurança relacionadas a
RM

6.2.1 Introdução

Sobre esta seção

Esta seção fornece informações básicas sobre interações com dispositivos médicos em
ambientes de aquisição de imagens de ressonância magnética, além de definições e condições
de perigo e cuidado relacionados a RM. Estas informações se destinam ao usuário do hardware
e do software de navegação iMRI da Brainlab.

Observações gerais

Unidades flash USB, discos ZIP e outras mídias eletrônicas são listadas como sensíveis a
ambientes de RM. Se esses dispositivos forem colocados além da linha de 5 Gauss, os dados
poderão ser perdidos ou corrompidos.

Declaração

Os sistemas de navegação móveis da Brainlab (p.ex., Curve ou Kick) não devem ser utilizados
em ambientes de RM. Exceções se aplicam a parceiros de cooperação individuais que usam os
produtos Brainlab acima identificados em ambientes de RM de baixo campo.
A plataforma de neuro-navegação Curve ceiling-mounted da Brainlab é indicada para utilização
em ambientes de RM.
A Brainlab não é responsável pela segurança do paciente/operador, pela segurança de RM ou
pela compatibilidade clínica de qualquer dispositivo de terceiros, independentemente de sua
origem, que seja introduzido no ambiente de RM.
A Brainlab não é responsável por avaliar a adequação da função clínica de qualquer dispositivo
que não tenha sido fabricado pela Brainlab. O fabricante do dispositivo e/ou o departamento de
engenharia clínica deve(m) providenciar o teste de seu dispositivo no ambiente de RM.
Antes da introdução de qualquer peça de hardware ou dispositivo na área de RM,
independentemente de sua origem, a peça de hardware ou o dispositivo deve ser inspecionado
por pessoal qualificado do hospital. O status de RM do dispositivo e sua operação clínica no
campo magnético devem ser verificados antes de seu uso durante uma intervenção. Além disso,
o uso de qualquer dispositivo para procedimentos em animais ou humanos deve observar todos
os requisitos de segurança governamentais ou locais e de comitês de estudos em animais/
humanos que sejam aplicáveis.
O cliente é responsável por garantir que os recursos e procedimentos arquiteturais adequados e
válidos (triagem) tenham sido implementados para garantir a operação segura da sala de RM.
Isso significa que materiais magnetizáveis e dispositivos eletrônicos eletromagneticamente
sensíveis não podem ser introduzidos em ambientes de RM. Placas de metal implantadas,
marca-passos, ferramentas, pedestais e tanques de oxigênio são alguns exemplos desses
dispositivos.

Verificação da abertura do túnel

Uma verificação da abertura do túnel deve ser concluída antes da aquisição, para assegurar que
o aparato do paciente não entre em contato com o dispositivo de aquisição. Se a preparação não
for adequada para a abertura, não será possível realizar o registro automático. Você poderá
realizar um registro manual ou uma fusão de imagens.

RM INTRAOPERATÓRIA
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6.2.2 Diretrizes para o usuário

Diretrizes

O uso seguro e correto do equipamento médico dentro de um ambiente de RM de alto campo
presume que o técnico de instalação e a equipe de operação possuem experiência e leram e
entenderam as instruções de segurança.
Por motivos de segurança, a Brainlab recomenda que não se utilize qualquer instrumento e/ou
dispositivo ferromagnético/magnetizável além da linha de 5 Gauss (0,5 mTesla).
Durante a cirurgia, todos os instrumentos e/ou dispositivos ferromagnéticos/magnetizáveis devem
ser monitorados por um membro designado da equipe de operação. Antes da introdução do
paciente no dispositivo de aquisição, todos os instrumentos e/ou dispositivos ferromagnéticos/
magnetizáveis devem ser removidos.

Diretrizes para o usuário

66 Manual do Usuário de Hardware Rev. 1.2 Imagens Intra-operatórias para Crânio



6.2.3 Definições

Dispositivo ativo

O termo “ativo” se refere a qualquer dispositivo médico que pode servir a seu uso proposto
apenas quando recebe energia através de qualquer meio, entre outros, alimentação por
eletricidade, bateria ou gás. Ventiladores, marca-passos e dispositivos de monitoramento de
pacientes são alguns exemplos de dispositivos ativos.

Dispositivo passivo

O termo “passivo” se refere a qualquer dispositivo médico que funciona sem uma fonte de
alimentação. Exemplos de dispositivos passivos incluem, entre outros, grampos de aneurisma,
derivações, bisturis, suportes para infravermelho e cilindros de oxigênio.

Item

Dispositivo médico ou outro objeto que pode ser trazido para o ambiente de RM.

Ambiente de Ressonância Magnética (RM)

Um volume dentro da linha de 0,50 mTesla (5 Gauss) de um sistema de RM, que inclui todo o
volume tridimensional do espaço que circunda o dispositivo de aquisição de RM. Para casos em
que a linha de 0,50 mTesla esteja contida dentro do volume blindado de Faraday, toda a sala é
considerada como um ambiente de RM.

Seguro para RM

Um item que não representa riscos conhecidos em nenhum ambiente de RM. Isso significa que o
item pode ser introduzido e utilizado sem riscos em qualquer ambiente de RM.

Condicional para RM

Um item que demonstrou não representar riscos conhecidos em um ambiente de RM
especificado, em condições de uso específicas. As condições de campo que definem o ambiente
de RM especificado incluem a força do campo, gradiente espacial, dB/dt (taxa de tempo de
mudança do campo magnético), campos de radiofrequência (RF) e taxa de absorção específica
(SAR). Condições adicionais, incluindo configurações específicas do item, podem ser requeridas.

Não seguro para RM

Um item que é conhecido como perigoso em todos os ambientes de RM e, dessa forma, não
deve ser permitido em nenhum ambiente de RM.
Itens que não são seguros para RM incluem itens magnéticos, como tesouras ferromagnéticas.

Gauss

A unidade Gauss é utilizada para medição da força do campo magnético.
A unidade internacionalmente aceita é a unidade Tesla (1 Tesla = 10.000 Gauss).
Como uma referência aproximada, a força do campo magnético da Terra é de 0,5 Gauss.

Linha de 5 Gauss

Essa linha especifica a circunferência espacial em torno do sistema de RM em que o campo
magnético estático interno é superior a 5 Gauss.

RM INTRAOPERATÓRIA
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• O nível de 5 Gauss e os níveis abaixo dele são considerados como níveis “seguros” de
exposição do público em geral a campos magnéticos estáticos.

• O campo marginal de 5 Gauss é também conhecido como a “linha de segurança para marca-
passo”.

Taxa de tempo de mudança de campo magnético (dB/dt)

Taxa de mudança da densidade do fluxo magnético em relação ao tempo (Tesla/segundo).

Força eletromotriz magneticamente induzida

Força produzida quando um objeto magnético é exposto ao gradiente espacial de um campo
magnético estático. Essa força tenderá a fazer com que o objeto mude de posição no gradiente
espacial do campo magnético estático.

Torque magneticamente induzido

O torque produzido quando um objeto magnético é exposto a um campo magnético. Este torque
tenderá a fazer com que o objeto se alinhe ao longo do campo magnético em uma direção de
equilíbrio que não induza torque.

Indução magnética ou densidade de fluxo magnético (B em Tesla)

A quantidade de vetores magnéticos que, em qualquer ponto de um campo magnético, é medida
pela força mecânica experimentada por um elemento da corrente elétrica no ponto ou pela força
eletromotriz induzida em um loop elementar durante qualquer mudança no fluxo de ligações com
o loop no ponto. A indução magnética é frequentemente denominada campo magnético. B0 é o
campo estático em um sistema de RM.

|∇B| (Nabla B)

Valor absoluto do gradiente do campo magnético espacial estático [Tesla/m].

|B| x |∇B|

Valor absoluto do produto do gradiente do campo magnético espacial estático [Tesla²/m].

Ressonância Magnética

A absorção ressonante de energia eletromagnética por um conjunto de partículas atômicas
situadas em um campo magnético.

Definições
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6.2.4 Avisos associados

Campo magnético

Aviso
Objetos ferromagnéticos e/ou magnetizáveis devem ser presos e mantidos fora da linha do
campo marginal de 5 Gauss durante todo o procedimento.

Aviso
Objetos ferromagnéticos e/ou magnetizáveis (como dispositivos de monitoramento,
instrumentos cirúrgicos e cilindros de gás) inadvertidamente introduzidos nas
proximidades do magneto transformam-se em projéteis. Como resultado, há graves riscos
de lesões tanto para os pacientes quanto para o pessoal da equipe médica.

Aviso
O alto campo magnético estático do magneto gera uma força rotacional (torque), ou força
de translação, em qualquer material metálico, fazendo com que qualquer objeto
ferromagnético se alinhe ao magneto.

Aviso
Certifique-se de que todos os instrumentos e todas as ferramentas (como garras não
seguras para RM, espátulas, tesouras e grampos) tenham sido removidos do paciente
(e/ou de dentro do paciente) antes de iniciar a aquisição de imagens de RM.

O cirurgião é responsável pelo uso de materiais e/ou objetos ferromagnéticos/
magnetizáveis por razões médicas.

Segurança do paciente

Aviso
Os campos magnéticos gradientes pulsados podem gerar ruídos de áudio em faixas de dB,
resultando em possíveis danos aos órgãos auditivos quando nenhuma proteção auricular
é utilizada.

Aviso
Campos de radiofrequência pulsada durante a aquisição de imagens de RM estão sujeitos
à indução de correntes em combinação até mesmo com materiais seguros para RM que
possuem disposições como um loop condutor. Como resultado, pode ocorrer aquecimento
e queimadura nas proximidades imediatas da pele do paciente.

Qualidade da imagem

Aviso
A presença de materiais condutores próximos ao volume da aquisição pode causar
degradações na imagem, tais como distorções espaciais, vazios de sinais na imagem,
artefatos de imagem e imagens de baixa qualidade.

Aviso
Os campos magnéticos gradientes pulsados estão sujeitos à criação de correntes de
Foucault. Podem ocorrer artefatos na aquisição de imagens.

Aviso
Dispositivos que geram emissões eletromagnéticas podem causar imagens de baixa
qualidade e diminuir a relação sinal-ruído.
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Pessoal treinado

Aviso
Somente profissionais treinados com relação aos perigos de campos magnéticos podem
trabalhar em ambientes de RM. Isto se aplica a profissionais como anestesiologistas
clínicos, equipe de limpeza e desinfecção e equipe de manutenção e serviço.

Aviso
Um membro designado da equipe deve monitorar todos os materiais ferromagnéticos e/ou
magnetizáveis.

Produtos de terceiros

Aviso
O uso de produtos de terceiros, tais como retratores cerebrais, suportes de instrumentos,
apoios para as mãos e garras, que não sejam compatíveis com a instrumentação da
Brainlab ou com o sistema de RM e que não sejam classificados como seguros para RM ou
condicionais para RM, apresenta risco de lesões. As interações causadas por produtos de
terceiros com os campos de alta frequência e campos magnéticos podem resultar em
lesões ao paciente. Certifique-se de que os produtos de terceiros estejam classificados e
rotulados de acordo com sua condição relacionada a RM. A Brainlab recomenda a
realização de testes adequados (p.ex., com fantomas) antes do uso, para garantir a
segurança e o correto funcionamento.

Avisos associados
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6.3 Hardware de Registro Automático iMRI
6.3.1 Introdução

Visão geral do componente

②

③

①

Figura 21  

O Hardware de Registro Automático iMRI permite o registro para navegação de imagens de
RM adquiridas intraoperatoriamente, quando utilizado em conjunto com a Estrela de Referência
DrapeLink para Crânio. Esse item exige o mínimo de entradas por parte do usuário e não
requer acesso ao rosto ou à pele do paciente. Fornece um registro preciso e atualizado, sem
comprometer o campo estéril.
O Hardware de Registro Automático iMRI consiste nos seguintes itens:

Componentes do sistema Nº de artigo

Adaptador de Referência DrapeLink para Matriz de Registro Automáti-
co iMRI ② 19208-02

Matriz de Registro Automático iMRI ③ 19208-01

Estojo de Armazenamento para Hardware de Registro Automático iMRI 19208-03

Acessórios Nº de Artigo

Estrela de Referência DrapeLink para Crânio ① 19152-02

OBSERVAÇÃO: no fluxo de trabalho padrão, o Interconector DrapeLink (19152-01) não é
usado em conjunto com Hardware de Registro Automático iMRI. Entretanto, caso não seja
possível realizar o Registro Automático de Imagens (p.ex., devido a restrições de espaço), o
Interconector DrapeLink poderá ser utilizado para ativar a Fusão de Imagens. 

RM INTRAOPERATÓRIA

Manual do Usuário de Hardware Rev. 1.2 Imagens Intra-operatórias para Crânio 71



Uso com a Estrela de Referência DrapeLink para Crânio

O Hardware de Registro Automático iMRI deve ser utilizado em conjunto com a Estrela de
Referência DrapeLink para Crânio (19152-02) sem o Interconector DrapeLink (19152-01). A
Estrela de Referência DrapeLink para Crânio deve permanecer conectada ao adaptador de
referência durante a cirurgia navegada e deve ser desconectada durante a aquisição de imagens.
A interface permite duas reconexões na mesma capa, ou seja, duas sessões de aquisição
intraoperatória.
OBSERVAÇÃO: utilize apenas capas SMS para procedimentos de iMRI. Não utilize capas de
alumínio. 

OBSERVAÇÃO: utilize apenas uma camada de capa. Assegure que a capa esteja posicionada
adequadamente em torno da interface, sem dobras. 

OBSERVAÇÃO: não utilize o Interconector DrapeLink em conjunto com o Hardware de
Registro Automático iMRI. O uso incorreto pode resultar em imprecisões. 

Indicação de uso

O Hardware de Registro Automático iMRI é indicado para uso em conjunto com Suporte de
Cabeça Radiotransparente DORO para Adaptador Paralelogramo DORO LUCENT (referenciado
posteriormente como suporte de cabeça MR DORO ou suporte de cabeça) e a Estrela de
Referência DrapeLink para Crânio.
A Matriz de Registro Automático iMRI deve ser posicionada abaixo do paciente para aquisição
e registro de imagens. A matriz de registro deve ser fixada com firmeza no suporte de cabeça MR
DORO. O adaptador de referência foi concebido para proporcionar uma conexão firme entre a
matriz de registro e a Estrela de Referência DrapeLink para Crânio. Uma bobina flexível é
colocada na parte superior da matriz de registro e não requer fixação.
A configuração do Registro Automático contém dois conjuntos de marcadores distintos:
• Um conjunto inferior com 13 marcadores fiduciais. Esses marcadores são adquiridos e

aparecem na imagem.
• Uma estrela superior com 4 marcadores reflexivos infravermelhos, que são visíveis pela

câmera de rastreamento do sistema de navegação.
Quando o Software de Registro Automático iMRI é utilizado, a sequência de imagens de RM
pode ser registrada com os marcadores fiduciais. Os marcadores reflexivos de infravermelho são
rastreados pela câmera para referência do paciente e são usados para navegação nas
sequências de imagens registradas.
Os componentes de hardware não devem ser usados úmidos. Certifique-se de que todos os
componentes estejam totalmente secos antes do uso. Estes componentes foram concebidos
exclusivamente para cobrir campos cranianos e campos extracranianos limitados sob um alvo
rígido e fixo, como o crânio.
OBSERVAÇÃO: somente utilize os componentes do Hardware de Registro Automático iMRI
com dispositivos de fixação no crânio que sejam especificamente declarados como compatíveis
na documentação de usuário. 

Potenciais pacientes

Não há dados demográficos, regionais ou limitações culturais relacionados aos pacientes. O
diâmetro mínimo de cabeça de 132 mm é necessário para proporcionar espaço adequado para o
Hardware de Registro Automático iMRI.

Condições de uso em ambientes de RM

Os componentes do Hardware de Registro Automático iMRI são classificados como
condicionais para RM para uso em ambientes de RM de até 3,0 Tesla.

Hardware de Registro Automático iMRI

72 Manual do Usuário de Hardware Rev. 1.2 Imagens Intra-operatórias para Crânio



Quando introduzido em um ambiente de um sistema RM de 3,0 Tesla, esse sistema atende à sua
indicação de uso dentro da zona do campo marginal de 5 mTesla (50 Gauss). Esses
componentes somente podem ser usados em ambientes de RM diferentes dos ambientes aqui
especificados com a autorização da Brainlab, por escrito.

Condições de operação

Condição Descrição

Temperatura 15 °C a 27 °C (59 °F a 80 °F)

Umidade 20% a 80%, sem condensação

Pressão 700 hPa a 1.060 hPa

OBSERVAÇÃO: o tempo mínimo de adaptação após a permanência em condições de
armazenamento extremas é de 1 hora. 

Esterilidade

Duas Estrelas de Referência DrapeLink para Crânio são utilizadas:
• Uma estrela de referência não estéril para registro pré-operatório, pois esse procedimento é

normalmente realizado em ambiente não estéril.
• Uma estrela de referência estéril para navegação intraoperatória.

A matriz de registro e o adaptador de referência não podem ser esterilizados. Veja instruções de
reprocessamento no Manual de Limpeza, Desinfecção e Esterilização.

Armazenamento

Antes e depois das cirurgias, sempre armazene o Hardware de Registro Automático iMRI no
estojo de armazenamento correspondente.

Manutenção

Se o produto tiver sido derrubado e/ou se forças externas tiverem danificado o produto, informe a
Brainlab imediatamente, para que a funcionalidade adequada do produto possa ser verificada
pelo suporte da Brainlab.

Links relacionados

Esterilização na página 23

RM INTRAOPERATÓRIA

Manual do Usuário de Hardware Rev. 1.2 Imagens Intra-operatórias para Crânio 73



6.3.2 Preparação para cirurgia com registro automático de imagens

Instalação para registro inicial

Prenda o paciente no suporte de cabeça MR DORO, de acordo com as instruções do fabricante.
Certifique-se de que exista espaço suficiente para o posicionamento da matriz de registro e de
uma bobina flexível abaixo do paciente. Leve em consideração a altura e a largura adicionadas
ao conjunto se estiver utilizando o Hardware de Registro Automático iMRI.
Algumas posições do paciente podem impedir o uso deste sistema, devido à possibilidade de
colisão dos componentes com o dispositivo de aquisição. Sempre use o modelo de túnel para
assegurar que o configuração final seja adequada para o túnel. Se a configuração não for
adequada, não será possível realizar o Registro Automático de Imagens; entretanto, um fluxo
de trabalho alternativo permite o registro manual e a Fusão de Imagens.

Fluxo de trabalho típico

Etapa

1. Carregar as imagens pré-operatórias para a cirurgia navegada.

2. Preparação para a cirurgia, incluindo a preparação do Hardware de Registro Automáti-
co iMRI para aquisição intraoperatória de imagens de RM.

3. Realizar o registro inicial do paciente.

4. Realizar a cirurgia navegada.

5. Adquirir imagens intraoperatórias de RM e realizar o Registro Automático de Imagens.

6. Finalizar a cirurgia navegada com novo registro.

Preparação para cirurgia com registro automático de imagens
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6.3.3 Montagem do Hardware de Registro Automático iMRI

Como montar o Hardware de Registro Automático iMRI

Figura 22  

Etapa

1. Fixe e posicione o paciente conforme descrito pelo fabricante do suporte de cabeça.

2. Insira a Matriz de Registro Automático iMRI no suporte de cabeça abaixo da cabeça
do paciente e aperte o anel de fixação e o parafuso.

3. Posicione a bobina flexível inferior abaixo da cabeça do paciente.

4. Fixe o Adaptador de Referência DrapeLink da Matriz de Registro Automático iMRI
em um lado do suporte de cabeça e aperte o parafuso de fixação.

5. Use o modelo de túnel para verificar se o conjunto completo cabe no dispositivo de aqui-
sição.

RM INTRAOPERATÓRIA

Manual do Usuário de Hardware Rev. 1.2 Imagens Intra-operatórias para Crânio 75



6.3.4 Realização do registro inicial do paciente

Como realizar o registro inicial do paciente

Etapa

1.

Depois de montar o Hardware de Registro Automático iMRI, fixe a Estrela de Refe-
rência DrapeLink para Crânio não estéril.
OBSERVAÇÃO: não utilize o Interconector DrapeLink em conjunto com o Hardware de
Registro Automático iMRI. O uso incorreto pode resultar em imprecisões. 

2. Registre o paciente normalmente (p.ex., utilizando o Z-touch).

3. Remova a Estrela de Referência DrapeLink para Crânio não estéril.

4.

Cubra o paciente e fixe a Estrela de Referência DrapeLink para Crânio estéril.

OBSERVAÇÃO: como alternativa, você pode realizar o Registro Automático de Imagens. 

Realização do registro inicial do paciente
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6.3.5 Realização da aquisição intraoperatória de imagens e do registro automático de
imagens

Como realizar a aquisição intraoperatória de imagens e o registro automático de imagens

Etapa

1.

Prepare o paciente para aquisição, remova cuidadosamente a estrela de referência esté-
ril e cubra o campo cirúrgico.

2.

Posicione a bobina superior.

3.

Use o modelo de túnel para verificar se o conjunto completo cabe no dispositivo de aqui-
sição.

RM INTRAOPERATÓRIA
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Etapa

4. Transfira o paciente para o dispositivo de aquisição e realize a aquisição do paciente
usando o Protocolo de Aquisição de Imagens para Registro Automático iMRI da
Brainlab.
Envie a sequência de imagens para o sistema de navegação da Brainlab.
OBSERVAÇÃO: alterações na sequência de aquisição de imagens recomendada podem
afetar de forma negativa a precisão da navegação. 

5.

Recoloque o paciente na posição para cirurgia e remova a bobina superior e a(s) ca-
pa(s).

6.

Reinstale a Estrela de Referência DrapeLink para Crânio estéril.

7. Realize o Registro Automático de Imagens.

8. Realize a verificação de precisão estéril.

9. Opcional: Realize a Fusão de Imagens usando os dados complementares do paciente e
prossiga com a cirurgia, conforme necessário.

OBSERVAÇÃO: durante o transporte do paciente, tome cuidado para evitar o movimento do
Hardware de Registro Automático iMRI. Qualquer movimento da hardware ou do paciente após
a aquisição resulta em redução da precisão da navegação. 

Realização da aquisição intraoperatória de imagens e do registro automático de imagens
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6.3.6 Fluxo de trabalho exclusivo para fusão de imagens

Informações básicas

Se a configuração do paciente não for adequada para caber no túnel magnético, não será
possível realizar o Registro Automático de Imagens. As imagens adquiridas
intraoperatoriamente podem ser usadas apenas para Fusão de Imagens.

Fluxo de trabalho alternativo para casos de limitação de espaço

Etapa

1.

Depois de posicionar o paciente no suporte de cabeça, fixe a Estrela de Referência
DrapeLink para Crânio não estéril com o Interconector DrapeLink no Kit de Adapta-
dor para Suporte de Cabeça DORO.

2. Realize o registro manual (p.ex., utilizando o Z-touch).

3. Remova a Estrela de Referência DrapeLink para Crânio não estéril e o Interconector
DrapeLink.

4. Coloque a capa estéril no paciente.

5.

Instale a Estrela de Referência DrapeLink para Crânio estéril utilizando o Interconec-
tor DrapeLink estéril.
OBSERVAÇÃO: para evitar perfurações, assegure que a capa esteja posicionada ade-
quadamente em torno da interface, sem dobras. 

OBSERVAÇÃO: somente utilize o Interconector DrapeLink sobre uma capa uma única
vez. Após a remoção do interconector, descarte a capa. 

6. Realize a cirurgia navegada.

RM INTRAOPERATÓRIA
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Etapa

7. Para aquisição intraoperatória:
• Remova a Estrela de Referência DrapeLink para Crânio, mantendo o Interconec-

tor DrapeLink em sua posição.
• Use o modelo de túnel para verificar se o conjunto completo cabe no dispositivo de

aquisição.
• Execute a aquisição de imagens intraoperatória.

8. Realize a fusão das imagens adquiridas intraoperatoriamente com o registro inicial e
prossiga com a cirurgia.

Fluxo de trabalho exclusivo para fusão de imagens
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6.4 Matriz de Registro para Suporte de Cabeça iMRI
(Noras) (19102)

6.4.1 Introdução

Informações gerais

A Matriz de Registro para Suporte de Cabeça iMRI (Noras) (referenciada daqui em diante
como sistema de referência iMRI) é indicada para uso com o software de navegação da
aquisição de imagens intraoperatórias da Brainlab. 
Esse sistema contém marcadores integrados que fornecem uma referência fiducial para registro
automático baseado em RM e subsequente navegação. Não é necessário que o paciente use
marcadores ou fiduciais fixados na cabeça ou no crânio.
O sistema de referência iMRI contém marcadores líquidos para RM. Esses marcadores podem
degradar-se ou desenvolver bolhas de ar com o passar do tempo. Após um longo período sem
manutenção adequada, o sistema pode apresentar falhas no funcionamento. Para evitar essa
situação, realize manutenções e inspeções periodicamente. Como medida de precaução, é
recomendável entrar em contato com o suporte da Brainlab para agendar inspeções anuais ou
para assinar um contrato de serviço.

Visão geral do componente

O sistema de referência iMRI contém componentes Brainlab e Noras. 

②

③

④⑤⑥①

Figura 23  

Nº Componente Nº de Arti-
go

Fabricante

① Unidade de Referência DrapeLink para Crânio 19152 Brainlab

② Matriz de Registro para Suporte de Cabeça iMRI
(Noras) 19102 Brainlab

③ Bobina de Cabeça para Sala Cirúrgica n/d Noras

RM INTRAOPERATÓRIA
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Nº Componente Nº de Arti-
go

Fabricante

④ Suporte de Cabeça para Sala Cirúrgica n/d Noras

⑤ Adaptador Universal Angulado Noras n/d Noras

⑥ Adaptador II para DrapeLink Noras n/d Noras

Como o sistema de referência iMRI funciona

①

②

③
Figura 24  

Para executar um registro automático baseado em RM utilizando o sistema de referência iMRI,
primeiro é necessário realizar a aquisição do paciente com a matriz de registro ②. A matriz
contém os marcadores de RM integrados localizados nas proximidades da cabeça do paciente,
portanto, dentro do volume de aquisição.
A matriz de registro, combinada com a estrela de referência ①, é um dispositivo de referência e
registro que permite o rastreamento preciso do paciente durante procedimentos intraoperatórios
de crânio ou otorrinolaringologia baseados em RM.
O Adaptador II para DrapeLink Noras ③ é utilizado para posicionar a estrela de referência e
assegurar que ela permaneça na mesma posição durante todo o procedimento.

Matriz de Registro para Suporte de Cabeça iMRI (Noras) (19102)
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6.4.2 Manuseio e uso corretos

Escopo de aplicação

As técnicas de RM intervencionais são caracterizadas por funções, biópsias e rotulagem de
mudanças patológicas guiadas e minimamente invasivas, realizadas antes de procedimentos de
sala cirúrgica. Essas técnicas são normalmente executadas por radiologistas em um dispositivo
de aquisição de RM, para controle direto sobre a aquisição.
Observe que a Matriz de Registro para Suporte de Cabeça iMRI (Noras) não foi verificada nem
validada e não é indicada para uso em procedimentos intervencionistas baseados em RM.

Uso correto

Este sistema de referência iMRI da Brainlab somente pode ser utilizado com o Suporte de
Cabeça e Bobina de Cabeça Noras.
A matriz de registro fornece um suporte de hardware para a distribuição rígida geométrica de
marcadores de RM e marcadores de infravermelho. Os marcadores de RM formam a base para o
registro e referência de imagens automatizados. A câmera da Brainlab detecta e identifica a
matriz de registro por meio dos marcadores de infravermelho. Por esse motivo, a matriz de
registro faz a interface com o Suporte de Cabeça para Sala Cirúrgica.
A estrela de referência fornece a origem para o sistema de neuronavegação.
O interconector fornece uma ligação reproduzível precisa, de um para um, entre a estrela de
referência e o Suporte de Cabeça para Sala Cirúrgica.
Nenhum dos componentes de hardware do sistema de referência iMRI é destinado ao contato
direto com pacientes em nenhum momento durante os procedimentos cirúrgicos de preparação
clínica e procedimentos pré-operatórios, intraoperatórios e pós-operatórios.
O sistema de referência iMRI é concebido exclusivamente para cobrir campos cranianos e
campos extracranianos limitados sob um alvo rígido e fixo, como o crânio.

Esterilidade

Duas estrelas de referência/dois interconectores são usados:
• Uma estrela de referência e um interconector não estéreis são usados para registro pré-

operatório, pois esse procedimento é normalmente realizado em ambiente não estéril.
• Um interconector e uma estrela de referência estéreis são usados para navegação

intraoperatória.

Condições de uso em ambientes de RM

Os componentes da Matriz de Registro para Suporte de Cabeça iMRI (Noras) são
classificados como condicionais para RM para uso em ambientes de RM de até 3,0 Tesla.
Quando introduzido em um ambiente de um sistema RM de 3,0 Tesla, esse sistema atende à sua
indicação de uso dentro da zona do campo marginal de 5 mTesla (50 Gauss). Os pinos de titânio
da estrela superior podem gerar artefatos nas aquisições de imagens; no entanto, eles devem
estar longe da área de interesse. Esses componentes somente podem ser usados em ambientes
de RM diferentes dos ambientes aqui especificados com a autorização da Brainlab, por escrito.

Instruções de segurança

O uso correto e seguro do sistema de referência iMRI dentro de ambientes de RM de alto campo
presume que a equipe cirúrgica possui experiência e leu e entendeu as informações fornecidas
neste manual.
OBSERVAÇÃO: em algumas configurações, o suporte de cabeça com o conjunto de matriz
acoplado pode colidir com o túnel do magneto. Assegure que a matriz instalada ficará
posicionada no túnel de forma apropriada, sem provocar colisão. Sempre verifique toda a
instalação antes do transporte do paciente. Alguns fabricantes disponibilizam um modelo de túnel
para esse propósito; verifique a disponibilidade junto ao fabricante do dispositivo de aquisição.
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Além disso, observe a configuração atentamente enquanto o paciente é colocado no dispositivo
de aquisição. 

Manuseio e uso corretos
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6.4.3 Aquisição

Configurações do dispositivo de aquisição

Aviso
Sempre utilize o protocolo de aquisição de imagens correspondente fornecido pela
Brainlab para seu modelo de dispositivo de aquisição e força de campo específicos.
Alterações na sequência de aquisição de imagens podem afetar de forma negativa a
precisão da navegação.

Preparando a sala para aquisição

Para obter detalhes sobre a preparação da sala, consulte:
• Manual do Usuário do Sistema Brainsuite
• Manual do Usuário do Software - Brainsuite NET e Controle de Sala

Qualidade da imagem

Aviso
Devido à localização dos marcadores de RM, poderá ocorrer o encobrimento da imagem
dos marcadores de RM em uma configuração desfavorável de aquisição de imagens.

Aviso
Se ocorrer encobrimento de imagem, é recomendável alterar o centro do campo de visão.
Quaisquer alterações no tamanho do campo de visão ou em outros parâmetros de
sequência podem afetar de forma negativa a precisão da navegação.

Como realizar a aquisição

Etapa

1. Mova o paciente para dentro do túnel do magneto, de acordo com as instruções forneci-
das pelo fabricante do dispositivo de aquisição.

2. Inicie o exame de RM.
Apenas para soluções de sala única: Durante a aquisição de imagem de RM, desligue o
sistema de navegação, incluindo a câmera.

3. Apenas para soluções de sala única: Após a aquisição, ligue novamente o sistema de
navegação e a câmera.

4. Mova o paciente para fora do túnel do magneto, de acordo com as instruções fornecidas
pelo fabricante do dispositivo de aquisição.

5. Transfira as imagens diretamente para a estação de navegação e, se necessário, para a
estação de planejamento.

Aviso
Quando o paciente é movido para dentro do túnel do dispositivo de aquisição de RM,
monitore continuamente o espaço livre entre o túnel do magneto e todas as partes da
mesa cirúrgica/shuttle em movimento.
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6.4.4 Realização do registro automático de imagens

Posicionamento do paciente

É necessário:
• Prender a cabeça do paciente no suporte de cabeça de acordo com as instruções do

fabricante e posicioná-la conforme requerido pelo procedimento cirúrgico.
• Posicionar a Bobina de Cabeça para Sala Cirúrgica com a matriz de registro acoplada sobre a

cabeça do paciente.

Paciente posicionado no suporte de cabeça

Figura 25  

Acoplando a bobina de cabeça para sala cirúrgica ao suporte de cabeça para sala cirúrgica

Aviso
Acople a matriz de registro montada na Bobina de Cabeça para Sala Cirúrgica ao Suporte
de Cabeça para Sala Cirúrgica, de forma que não ocorra nenhum contato com o paciente e
que nenhuma pressão seja exercida na cabeça do paciente pela capa estéril. Monte a
matriz de registro o mais perto possível da cabeça do paciente, assegurando que não
ocorra nenhum contato do paciente com a matriz ou com a Bobina de Cabeça para Sala
Cirúrgica.

Aviso
Não utilize a matriz de registro se a cabeça do paciente for grande o suficiente para tocar a
Bobina de Cabeça para Sala Cirúrgica.

Aviso
Somente monte e use a Bobina de Cabeça para Sala Cirúrgica e o Suporte de Cabeça para
Sala Cirúrgica juntos com a matriz de registro e a estrela de referência/interconector em
condições secas. Se a Bobina de Cabeça para Sala Cirúrgica, o Suporte de Cabeça para
Sala Cirúrgica ou os componentes de registro automático de imagens da Brainlab
estiverem molhados, não os utilize.

Realização do registro automático de imagens
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Fluxo de trabalho típico

Etapa

1. Aquisição pré-operatória de imagens de iMRI com Registro Automático de Imagens.

2. Preparação para cirurgia.

3. Realização da cirurgia.

4. Aquisição intraoperatória de imagens de iMRI com Registro Automático de Imagens.

5. Finalização da cirurgia.
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6.4.5 Preparação inicial e registro

Antes de começar

Depois de fixar a cabeça do paciente no suporte de cabeça, determine a melhor posição para a
estrela de referência. A estrela de referência pode ser removida para aquisições de imagens
intraoperatórias, mas o interconector de referência e o adaptador devem permanecer em suas
posições durante todo o procedimento. Certifique-se de que os componentes instalados não
colidam com o túnel do dispositivo de aquisição.

Como conectar a estrela para registro inicial

②

①

Figura 26  

Etapa

1. Assegure que o Adaptador II para DrapeLink Noras esteja firmemente fixado no suporte
de cabeça.
OBSERVAÇÃO: qualquer movimento entre o adaptador e o suporte de cabeça provocará
erros de navegação. 

2. Selecione a estrela de referência e o interconector não estéreis. Certifique-se de que os
parafusos de retenção estejam suficientemente soltos, de forma que o conector fique to-
talmente aberto.

3. Conecte a estrela de referência ao interconector e aperte o parafuso de retenção da es-
trela.
OBSERVAÇÃO: os conectores do DrapeLink foram concebidos para conexão em uma
única orientação. Antes de tentar realizar a conexão, alinhe as peças de forma que as
marcações de orientação na estrela e no interconector fiquem alinhadas. 

4. Conecte o conjunto da estrela ao Adaptador II para DrapeLink Noras e aperte o parafuso
de retenção do interconector.

5. A estrela de referência foi instalada e está pronta para o registro inicial.

Preparação inicial e registro
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Preparação da estrela de referência

Aviso
Para evitar uma conexão frouxa ao acoplar a estrela de referência ao interconector, alinhe
corretamente a estrela de referência com o interconector, de forma que ela fique reta, e não
inclinada.

Aviso
Uma conexão frouxa entre o interconector e o Suporte de Cabeça para Sala Cirúrgica pode
causar erros de navegação. Certifique-se de que a conexão esteja correta e firme.

Antes do registro

Aviso
O registro deve ser concluído antes de qualquer mudança na posição da matriz de registro
em relação à estrela de referência. O reposicionamento dos componentes antes da
conclusão do registro resultará em um registro impreciso.

Aviso
Durante a instalação da matriz de registro, certifique-se de que todas as peças sejam
corretamente instaladas e apertadas. As peças da matriz de registro precisam ser
firmemente fixadas umas às outras e ao suporte de cabeça; caso contrário, o registro será
incorreto ou falhará.

Links relacionados

Informações básicas sobre o hardware do DrapeLink na página 25

Realizando o registro e a verificação

Agora você pode realizar o registro do paciente, conforme descrito no Manual do Usuário do
Software.
Após o registro:
• Verifique a precisão do registro (consulte o Manual do Usuário do Software).
• Remova a Bobina de Cabeça para Sala Cirúrgica com a matriz de registro acoplada.
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6.4.6 Realização da aquisição pré-operatória de imagens

Antes de começar

Aviso
Durante o transporte do paciente, tome cuidado para que a matriz não se mova. Qualquer
movimento da matriz após a aquisição resulta em redução da precisão do registro.

Como realizar a aquisição pré-operatória de imagens

Etapa

1. Monte a Matriz de Registro para Suporte de Cabeça iMRI (Noras) com a Bobina de
Cabeça para Sala Cirúrgica.

2. Ajuste a altura da matriz, de forma que ela fique o mais perto possível do paciente, sem
tocar nele.

3. Assegure que o conjunto completo se encaixe no dispositivo de aquisição.

4. Transfira o paciente para o dispositivo de aquisição e realize a aquisição do paciente
usando o protocolo de aquisição de imagens da Brainlab.

5. Recoloque o paciente na posição para cirurgia e instale o interconector e a estrela de re-
ferência.
OBSERVAÇÃO: esta é uma configuração não estéril. 

6. Registre o paciente e verifique o registro.

7. Remova o conjunto da Matriz de Registro para Suporte de Cabeça iMRI (Noras), a es-
trela de referência e o interconector, em preparação para a colocação da capa estéril.

Realização da aquisição pré-operatória de imagens
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6.4.7 Preparação para cirurgia

Antes de começar

Após a conclusão do registro inicial, remova a estrela e o interconector não estéreis, soltando o
parafuso de retenção, e mantenha-os segregados.

Como acoplar a estrela para cirurgia

Etapa

1. Cubra o paciente com uma capa estéril, seguindo o procedimento normal. Anote a locali-
zação do Adaptador II para DrapeLink Noras.

2. Uma pessoa em condições de esterilidade pode localizar o bloco conector através da ca-
pa estéril. Certifique-se de que as capas estéreis cobrem o bloco sem pregas.

3. Segure a capa estéril suavemente com uma das mãos e conecte o interconector estéril
ao bloco sobre a capa.
Gire o parafuso de retenção no sentido horário para fixá-lo com firmeza.

4. Instale a estrela de referência estéril. Agora você está pronto para navegar.
OBSERVAÇÃO: sempre verifique a precisão do registro depois de cobrir o paciente, para
assegurar que não tenha ocorrido nenhum movimento durante o procedimento de cober-
tura. 

Aviso
O DrapeLink foi concebido para proporcionar uma conexão segura e reprodutível sobre a
maioria das capas cirúrgicas estéreis. A remoção e reinstalação do DrapeLink pode deixar
um pequeno orifício na capa estéril. O DrapeLink deve ser utilizado uma única vez em uma
capa descartável. Se a reinstalação for necessária, substitua a capa estéril descartável por
uma nova.
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6.4.8 Realização da aquisição intraoperatória de imagens

Como acoplar estrelas para registro automático de imagens

O paciente e o campo estéril devem ser preparados para a aquisição de imagens.

Etapa

1. Remova a estrela de referência estéril, soltando o parafuso de retenção.
Remova a estrela com um movimento de torção e coloque-a em um campo estéril para
uso posterior.
OBSERVAÇÃO: deixe o interconector acoplado. 

2. Use uma única capa estéril descartável, de tamanho grande, para cobrir totalmente o
campo estéril.
Observe a localização do interconector estéril e os trilhos da matriz de imagem e assegu-
re que a capa não represente um grande volume nessas áreas.

3. Instale a matriz de registro e realize a aquisição do paciente, de acordo com o protocolo
de aquisição de imagens da Brainlab.
OBSERVAÇÃO: use o modelo de túnel (fornecido pela Noras) para verificar se o conjun-
to inteiro caberá no dispositivo de aquisição. 

4. Execute as seguintes ações:
• Recoloque o paciente na posição para cirurgia.
• Localize o interconector enquanto trabalha sobre a capa estéril externa. Alise a capa

estéril sobre o interconector com uma das mãos e instale a estrela de referência não
estéril com a outra mão.

• Antes de tentar realizar a conexão, alinhe as peças de forma que as marcações de
orientação na estrela e no interconector fiquem alinhadas. Aperte firmemente o para-
fuso de retenção.

5. Agora você pode realizar o Registro Automático de Imagens (consulte o Manual do
Usuário do Software Cranial/ENT).

6. Depois de verificar o novo registro, remova a matriz de registro, a estrela de referência
não estéril e a capa estéril externa.

7. Assistente esterilizado: Retorne a estrela estéril ao interconector estéril. Agora você pode
prosseguir com a navegação.
OBSERVAÇÃO: sempre verifique a precisão antes de prosseguir com a navegação. 

Realização da aquisição intraoperatória de imagens
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6.4.9 Visão geral de componentes Noras

Informações gerais

As próximas seções mostram os componentes e subconjuntos usados pela Matriz de Registro
para Suporte de Cabeça iMRI (Noras).

Conjunto completo para registro automático de imagens com suporte de cabeça Noras

①

②

③ ④

⑤

Figura 27  

Nº Componente Função

① Parafuso de fixação para suporte de marcador de matriz de
registro iMRI

Fixa o suporte do marcador
na matriz.

② Matriz de Registro iMRI - Suporte de Marcador de RM
Contém os marcadores fi-
duciais de RM utilizados
para registrar os dados.

③ Matriz de Registro iMRI - Suporte de Marcador de Infraver-
melho

Detectado pela câmera pa-
ra fornecer a posição de
marcadores de RM.

④ Suportes de fixação para bobina da matriz de registro iMRI Fixa a matriz na bobina de
cabeça.⑤ Parafusos de fixação para bobina da matriz de registro iMRI

RM INTRAOPERATÓRIA

Manual do Usuário de Hardware Rev. 1.2 Imagens Intra-operatórias para Crânio 93



6.4.10 Montagem

Visão geral

Os componentes do sistema de referência iMRI são armazenados nas respectivas bandejas de
esterilização. Todas as peças requerem montagem.

Como montar a matriz de registro

①

③②

④
Figura 28  

Etapa

1. Utilize os parafusos de fixação da bobina ① para acoplar os suportes de fixação da bobi-
na ② ao suporte de marcador de RM ③. Deixe os suportes de fixação acoplados com
folga.

2. Aperte os parafusos de fixação do suporte de marcador ④ no suporte de marcador de
RM.

Montagem
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Como acoplar o suporte de marcador de RM à bobina de cabeça

②

④⑤

Figura 29  

Etapa

1. Deslize o suporte de marcador de RM ② pelo lado esquerdo ou direito, sobre a bobina
de cabeça para sala cirúrgica, até que as duas peças se alinhem pelos entalhes (veja as
setas).

2. Deslize os suportes de fixação da bobina ④ sobre a bobina de cabeça para sala cirúrgica
e aperte firmemente os parafusos de fixação da bobina ⑤.

3. Assegure que o suporte de marcador de RM esteja firmemente fixado na Bobina de Ca-
beça para Sala Cirúrgica e que ela não possa ser movida.

Como acoplar o Suporte de Marcador de Infravermelho ao Suporte de Marcador de RM

Etapa

1.

②

③

Monte o suporte de marcador de infravermelho ③ no suporte de marcador de RM ②. As
peças se encaixam.
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Etapa

2.

①
Aperte os parafusos de fixação do suporte de marcador ① para prender os componen-
tes.

3.

②

③

Assegure que as setas gravadas nas duas extremidades do suporte de marcador de in-
fravermelho ③ e do suporte de marcador de RM ② estejam totalmente alinhados, sem
nenhum espaçamento visível entre as duas partes.

4. Acople quatro Esferas Marcadoras Reflexivas Descartáveis no suporte de marcador
de infravermelho ③.

Montagem
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6.4.11 Requisitos ambientais e manutenção

Armazenamento

Antes e depois de cada cirurgia, sempre armazene a matriz de registro e a estrela de referência/
interconector na bandeja de esterilização ou no estojo de instrumento correto.

Especificações ambientais

Especificação Condições de transporte e ar-
mazenamento

Condições de operação

Temperatura
5 °C a 50 °C
(41 °F a 122 °F)

15 °C a 27 °C
(59 °F a 80 °F)

Umidade 20% a 80%, sem condensação

Pressão 700 hPa a 1.060 hPa

Manutenção

Se o produto tiver sido derrubado e/ou se forças externas tiverem danificado o produto,
informe a Brainlab imediatamente, para que a funcionalidade adequada do produto possa
ser verificada por meio de manutenção e serviço.
Se for utilizado por um longo período sem manutenção adequada, o sistema de referência iMRI
poderá não funcionar corretamente ou poderá ficar danificado como resultado da deterioração de
peças. Para evitar essas ocorrências, é necessário realizar manutenção e inspeção. Como
medida de precaução, é recomendável entrar em contato com o suporte da Brainlab para
agendar inspeções anuais ou para assinar um contrato de serviço.
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6.5 Matriz de Registro iMRI (GE) (19202C)
6.5.1 Introdução

Indicação de uso

A Matriz de Registro iMRI (GE) é indicada para uso com o suporte de cabeça GE compatível
com RM e com a Unidade de Referência DrapeLink para Crânio. Este artigo foi concebido para
suportar uma bobina flexível GE de 6 canais.
A Matriz de Registro iMRI (GE) foi concebida para ficar suspensa acima do paciente para
aquisição e registro de imagens com o Adaptador de Matriz de Registro. O adaptador é usado
para segurar a matriz e uma bobina flexível acima do paciente. Ele é fixado com segurança no
suporte de cabeça GE, oferecendo uma plataforma ajustável para instalação da matriz.
A matriz contém duas estrelas marcadoras diferentes:
• Uma estrela inferior com 14 tubos marcadores cheios com agente de contraste para RM.

Esses marcadores são adquiridos e aparecem na imagem.
• Uma estrela superior com 4 marcadores reflexivos infravermelhos, que são visíveis pela

câmera de rastreamento do sistema de navegação.
Usadas em conjunto com o software de navegação, essas estrelas podem registrar
automaticamente a sequência de dados de RM, mesmo quando o paciente está totalmente
coberto pelas capas estéreis.
Esses componentes de hardware não devem em nenhum momento entrar em contato direto com
o paciente durante o procedimento clínico. Os componentes de hardware não devem ser usados
úmidos. Certifique-se de que todos os componentes estejam totalmente secos antes do uso.
Estes componentes foram concebidos exclusivamente para cobrir campos cranianos e campos
extracranianos limitados sob um alvo rígido e fixo, como o crânio.

Aviso
Somente utilize os componentes da Matriz de Registro iMRI (GE) com dispositivos de
fixação no crânio que sejam especificamente declarados como compatíveis na
documentação de usuário.

Visão geral do componente

Figura 30  

Matriz de Registro iMRI (GE) (19202C)
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A Matriz de Registro iMRI (GE) permite o registro para navegação de imagens de RM adquiridas
intraoperatoriamente. Esse item exige o mínimo de entradas por parte do usuário e não requer
acesso ao rosto ou à pele do paciente. Fornece um registro preciso e atualizado, sem
comprometer o campo estéril.
O sistema consiste em:

Componentes do sistema Nº de artigo

Matriz de Registro iMRI (GE) 19202C

Unidade de Referência DrapeLink para Crânio 19152

Bandeja de Esterilização para Unidade de Referência DrapeLink
para Crânio 19152-05

Estojo de Armazenamento para Matriz de Registro iMRI para Su-
porte de Cabeça GE 19202-30

Estojo de Armazenamento para Acessórios Não Estéreis do Drape-
Link 19152-30

Condições de uso em ambientes de RM

Os componentes do Sistema de Registro Automático de Imagens para GE são classificados
como condicionais para RM para uso em ambientes de RM de até 3,0 Tesla.
Quando introduzido em um ambiente de um sistema RM de 3,0 Tesla, esse sistema atende à sua
indicação de uso dentro da zona do campo marginal de 5 mTesla (50 Gauss). Os pinos de titânio
da estrela superior podem gerar artefatos nas aquisições de imagens; no entanto, eles devem
estar longe da área de interesse. Estes componentes podem ser usados em ambientes de RM
diferentes dos ambientes aqui especificados somente com a autorização da Brainlab, por escrito.

Instruções de segurança

As equipes que utilizam a Matriz de Registro iMRI (GE) em ambientes de RM de alto campo
devem ser experientes e devem ter lido as informações contidas no manual de usuário.
OBSERVAÇÃO: em algumas configurações, o suporte de cabeça GE com o conjunto de matriz
acoplado pode colidir com o túnel do magneto. A GE disponibiliza um modelo de túnel em acrílico
para testar se a matriz instalada ficará posicionada no túnel de forma apropriada, sem provocar
colisão. Sempre verifique a instalação completa com o modelo antes de transportar o paciente.
Além disso, observe a configuração atentamente enquanto o paciente é colocado no dispositivo
de aquisição. 

Condições de operação

Condição Descrição

Temperatura 15 °C a 27 °C (59 °F a 80 °F)

Umidade 20% a 80%, sem condensação

Pressão 700 hPa a 1.060 hPa

OBSERVAÇÃO: o tempo mínimo de adaptação após a permanência em condições de
armazenamento extremas é de 1 hora. 
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6.5.2 Realização do registro automático de imagens

Instalação para registro inicial

Fixe o paciente no suporte de cabeça GE, de acordo com as instruções do fabricante. Leve em
consideração a altura e a largura adicionadas ao conjunto quando estiver usando o Sistema de
Registro Automático de Imagens para GE. Algumas posições extremas podem impedir o uso
deste sistema, devido à possibilidade de colisão dos componentes com o túnel. Sempre use o
modelo de túnel fornecido pela GE para garantir que o conjunto final caberá no túnel do magneto.

Fluxo de trabalho típico

Etapa

1. Aquisição pré-operatória de imagens de iMRI com Registro Automático de Imagens.

2. Preparação para cirurgia.

3. Realização da cirurgia.

4. Aquisição intraoperatória de imagens de iMRI com Registro Automático de Imagens.

5. Finalização da cirurgia.

Como instalar trilhos de adaptador no suporte de cabeça

②

⑤

①

③

④

Figura 31  

Etapa

1. Acople o Trilho Fixo para Suporte de Cabeça iMRI (GE) ⑤ ao suporte de cabeça GE.
OBSERVAÇÃO: este lado segura a estrela de referência. 

2. Ajuste o trilho ⑤ de forma que ele repouse na posição horizontal e aperte os anéis de
retenção ① e ②.
OBSERVAÇÃO: assegure que o anel de retenção ① esteja acoplado ao lado do trilho fi-
xo. 

Realização do registro automático de imagens
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Etapa

3. Acople o Trilho Fixo para Suporte de Cabeça iMRI (GE) ④ ao outro lado do suporte de
cabeça GE e aperte o anel de retenção ③.
OBSERVAÇÃO: o trilho não será travado em uma posição definida enquanto o anel de
retenção não for apertado. 

Instalando a matriz no suporte do adaptador da matriz

Etapa

1. Abra a alavanca de ajuste de altura na Garra do Adaptador da Matriz.

2. Deslize o elemento deslizante da matriz pelo suporte.

3. Com a matriz na altura máxima, feche a alavanca de ajuste de altura.

4. Repita este processo para o outro lado da matriz.

Links relacionados

Conector de Trilho iMRI na página 110

Ajustando a largura da matriz

Etapa

1. Remova a matriz do Conector do Trilho iMRI.

2. Gire a roda de ajuste de largura para ajustar a largura.

3. Recoloque a matriz no Conector do Trilho iMRI.

Links relacionados

Ajuste de Largura da Matriz na página 110

Instalando a matriz nos trilhos

Etapa

1. Abra as alavancas da garra do trilho nas Garras do Adaptador da Matriz de Registro.

2. Coloque a Matriz de Registro nos trilhos e feche as garras quando a matriz estiver na
posição horizontal correta.

3. Abra as alavancas de ajuste de altura e abaixe a matriz tanto quanto possível. Veja infor-
mações adicionais no protocolo de aquisição de imagens da Brainlab.
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6.5.3 Realização da aquisição pré-operatória de imagens

Informações gerais

As próximas etapas descrevem a execução da aquisição pré-operatória de imagens.

Como realizar a aquisição pré-operatória de imagens

Etapa

1.

Monte a matriz de RM com a bobina de aquisição e instale o conjunto da matriz nos tri-
lhos.

2. Ajuste a altura da matriz, de forma que ela fique o mais perto possível do paciente, sem
tocar nele.

3.

Assegure que o interconector esteja fixado, pronto para o teste de colisão.
Use o modelo de túnel (fornecido pela GE) para verificar se todo o conjunto caberá no
dispositivo de aquisição.

4. Transfira o paciente para o dispositivo de aquisição e realize a aquisição do paciente
usando o protocolo de aquisição de imagens da Brainlab.

Realização da aquisição pré-operatória de imagens
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Etapa

5.

Recoloque o paciente na posição para cirurgia e instale a estrela de referência.
OBSERVAÇÃO: esta etapa é realizada sem esterilidade. 

6.

Registre o paciente e verifique o registro.

7. Após o planejamento da incisão, remova o conjunto da matriz de RM, a estrela de refe-
rência e o interconector, em preparação para a colocação de capas estéreis.

Aviso
Durante o transporte do paciente, tome cuidado para que a matriz não se mova. Qualquer
movimento da matriz após a aquisição resulta em redução da precisão do registro.
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6.5.4 Preparação para cirurgia

Antes de começar

Após a conclusão do registro inicial, remova a estrela e o interconector não estéreis, soltando o
parafuso de retenção, e mantenha-os segregados.

Como acoplar estrelas para cirurgia

Etapa

1.

Coloque a capa estéril sobre o paciente e fixe uma estrela de referência esterilizada.

2. Agora você está pronto para navegar.
OBSERVAÇÃO: sempre verifique a precisão do registro depois de cobrir o paciente, para
assegurar que não tenha ocorrido nenhum movimento durante o procedimento de cober-
tura. 

Aviso
O DrapeLink foi concebido para proporcionar uma conexão segura e reprodutível sobre a
maioria das capas cirúrgicas estéreis. A remoção e reinstalação do DrapeLink pode deixar
um pequeno orifício na capa estéril. O DrapeLink deve ser utilizado uma única vez em uma
capa descartável. Se a reinstalação for necessária, substitua a capa estéril descartável por
uma nova.

Preparação para cirurgia
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6.5.5 Realização da aquisição intraoperatória de imagens

Informações gerais

Prepare outra capa para realizar a aquisição intraoperatória de imagens para iMRI.

Como realizar a aquisição intraoperatória de imagens com a segunda capa estéril

Etapa

1.

Remova a estrela de referência estéril e cubra tudo com a capa estéril.
Esta segunda capa estéril irá proteger o campo cirúrgico e o interconector estéril durante
a aquisição de imagens.

2.

Instale a matriz de RM e o conjunto da bobina sobre a segunda capa estéril.
Assegure que a capa não esteja demasiadamente esticada, para evitar que seja danifica-
da.

3.

Use o modelo de túnel (fornecido pela GE) para verificar se todo o conjunto caberá no
dispositivo de aquisição.

4. Transfira o paciente para o dispositivo de aquisição e realize a aquisição do paciente
usando o protocolo de aquisição de imagens da Brainlab.
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Etapa

5.

Recoloque o paciente na posição para cirurgia. Localize o interconector através da capa
estéril e acople a estrela de referência não estéril.
OBSERVAÇÃO: os interconectores nunca devem ser conectados a outros interconecto-
res. 

6. Registre o paciente e verifique o registro.

7.

Remova a estrela de referência não estéril, a matriz e a segunda capa estéril.
OBSERVAÇÃO: a imagem mostra a segunda capa já removida. 

Aviso
Durante o transporte do paciente, tome cuidado para que a matriz não se mova. Qualquer
movimento da matriz após a aquisição resulta em redução da precisão do registro.

Realização da aquisição intraoperatória de imagens
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6.5.6 Visão geral sobre componentes GE

Conjunto completo para registro automático de imagens para GE

⑦

②

③ ④

①

⑤

⑥

⑧

Figura 32  

Nº Componente Fabricante

① Trilho Fixo para Suporte de Cabeça iMRI (GE) Brainlab

② Anel de retenção adicional para trilho fixo Brainlab

③ Unidade de Referência DrapeLink para Crânio Brainlab

④ Bobina flexível GE

⑤ Matriz de Registro iMRI (GE) Brainlab

⑥ Conector de Trilho iMRI (x2) Brainlab

⑦ Trilho Livre para Suporte de Cabeça iMRI (GE) Brainlab

⑧ Suporte de cabeça GE (Integra Lifesciences Corp.)
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Matriz de Registro iMRI (GE)

①

②

③

④
⑤

Figura 33  

A Matriz de Registro iMRI (GE) contém marcadores de RM líquidos. Esses marcadores podem
degradar-se ou desenvolver bolhas de ar com o passar do tempo. Após um longo período sem
manutenção adequada, o sistema pode apresentar falhas no funcionamento. Para evitar essa
situação, realize manutenções e inspeções periodicamente. Como medida de precaução, é
recomendável entrar em contato com o suporte da Brainlab para agendar inspeções anuais ou
para assinar um contrato de serviço.

Nº Componentes Função

① Hastes de marcadores de RM Oferecem marcadores de RM para registro

② Controle deslizante da matriz Conecta a matriz ao adaptador de suporte de cabeça

③ Pinos marcadores para infra-
vermelho

Seguram as Esferas Marcadoras Reflexivas Descartá-
veis

④ Suporte de bobina flexível Segura a bobina flexível na posição correta

⑤ Roda de ajuste de largura Ajusta a largura da matriz

Visão geral sobre componentes GE
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Adaptador de Matriz de Registro GE

① ②

③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

⑩⑪⑫ ⑨

Figura 34  

O Adaptador de Matriz de Registro GE consiste em:
• Dois trilhos de adaptador, que são instalados no suporte de cabeça GE.
• Duas garras de adaptador, que mantêm o conjunto da matriz posicionado.

O Trilho Livre para Suporte de Cabeça iMRI (GE) ① foi concebido para conexão ao lado com
pino duplo do suporte de cabeça GE. O Trilho Fixo para Suporte de Cabeça iMRI (GE) ② foi
concebido para conexão ao lado com pino simples do suporte de cabeça GE.

Nº Componente Função

③ Trilho Livre para Supor-
te de Cabeça iMRI (GE)

Proporciona o ponto de conexão para o Conector de Trilho
iMRI.

④ Espaçador Juntamente com o adaptador decagonal, prende o Trilho Li-
vre para Suporte de Cabeça iMRI (GE) na posição correta.

⑤ Adaptador decagonal Conecta o trilho livre ao suporte de cabeça, permitindo sua
rotação.

⑥ Trilho Fixo para Supor-
te de Cabeça iMRI (GE)

Proporciona um ponto de conexão para o Conector de Trilho
iMRI.

⑦ Espaçador
Juntamente com o adaptador decagonal, prende o trilho fixo e
a Unidade de Referência DrapeLink para Crânio na posi-
ção correta.

⑧ Adaptador decagonal Fixa o trilho com firmeza no suporte de cabeça.

⑨ Bloco de conexão Drape-
Link

Proporciona o ponto de conexão para a Unidade de Refe-
rência DrapeLink para Crânio.

⑩ Anel de retenção
Juntamente com o adaptador decagonal, prende o trilho fixo e
a Unidade de Referência DrapeLink para Crânio na posi-
ção correta.

⑪ Anel de retenção
Anel de retenção adicional para prender o trilho fixo e a Uni-
dade de Referência DrapeLink para Crânio na posição cor-
reta.

⑫ Anel de retenção É conectado ao espaçador e ao adaptador decagonal, permi-
tindo a rotação do trilho.
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Conector de Trilho iMRI

①

②

④

③

Figura 35  

O Conector de Trilho iMRI conecta a Matriz de Registro iMRI (GE) ao suporte de cabeça GE
usando o Trilho Livre para Suporte de Cabeça iMRI (GE) e o Trilho Fixo para Suporte de
Cabeça iMRI (GE).

Nº Componente Função

① Controle deslizante da matriz É conectado à matriz e permite o ajuste de altura.

② Alavanca de ajuste de altura Trava e destrava o controle deslizante da matriz para
ajustar a altura da matriz.

③ Alavancas de garras de trilho Abrem e fecham as garras dos trilhos.

④ Garras de trilho São presas aos trilhos.

Ajuste de Largura da Matriz

Se a distância entre os dois trilhos fixados ao suporte de cabeça não corresponder à largura da
matriz, esta deverá ser ajustada.

Visão geral sobre componentes GE
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Etapa

1.

Verifique a distância dos dois trilhos no suporte de cabeça assim que a cabeça estiver
fixada com firmeza.

2.

Gire a roda para ajustar a largura da matriz para corresponder à largura dos trilhos.

Ajuste de Altura da Matriz

A altura da matriz deve ser ajustada quando:
• O conjunto não couber no túnel do dispositivo de aquisição, ou
• A matriz estiver em contato com o paciente ou com o suporte de cabeça.
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Etapa

1.

Gire totalmente as alavancas grandes de ambos os lados da matriz, de modo que apon-
tem para cima.

2.

Deslize a matriz para cima ou para baixo e assegure que os blocos adaptadores de cada
lado estejam com a mesma altura.
Pode ser necessário movimentar os blocos adaptadores individualmente.

3.

Feche as duas alavancas para travar a matriz na altura desejada.

Visão geral sobre componentes GE
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6.6 Suportes de cabeça e adaptadores compatíveis
6.6.1 Visão geral

Informações gerais

As informações mostradas a seguir explicam a compatibilidade entre produtos Brainlab e
dispositivos de terceiros. Não é permitido usar combinações de produtos que não estejam
especificadas neste manual de usuário sem a permissão da Brainlab, por escrito. O uso de outros
produtos pode colocar o paciente em risco.

Suportes de cabeça e adaptadores para Hardware de Registro Automático iMRI (pro med instruments)

Suporte de Cabeça Opções de referenciamento

Suporte de Cabeça Radiotransparente DO-
RO para Adaptador Paralelogramo para
DORO LUCENT (4003.001)

19208-01, 19208-02

OBSERVAÇÃO: o Hardware de Registro Automático iMRI é compatível com o Suporte de
Cabeça Radiotransparente DORO quando o suporte incluir o parafuso de montagem ilustrado
(4003.001.013). 

Suportes de cabeça e adaptadores (pro med instruments)

O Suporte de Cabeça Radiotransparente DORO pode ser utilizado sem o Registro Automático
de Imagens com as opções de referenciamento mostradas:

Suporte de Cabeça Opções de referenciamento
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Suporte de Cabeça Opções de referenciamento

Suporte de Cabeça Radiotransparente DO-
RO para Adaptador Paralelogramo para
DORO LUCENT (4003.001)

19153-02, 19153-03 e 19153-04

Suportes de cabeça e adaptadores para Matriz de Registro para Suporte de Cabeça iMRI (Noras)

Suporte de Cabeça Opções de referenciamento

• Noras Flexibility, Nº 114464 Rev.01-03
• Noras Flexibility com “Sistema de Fixação de

Bobina - 65 mm”, Nº 114464 Rev.01-03 com
Nº 117901

• Noras Heidberg para SI7000 com Kit de Up-
grade Heidberg, Nº 114809 Rev.01-02

• Noras Heidberg para SI7000 com Kit de Up-
grade Heidberg com “Sistema de Fixação de
Bobina - 65 mm”, Nº 114809 Rev.01-02 com
Nº 117901

• Noras Heidberg para SI7000-MQ com Kit de
Upgrade Heidberg, Nº 114809 Rev.01-02

• Noras Heidberg para SI7000-MQ com Kit de
Upgrade Heidberg com “Sistema de Fixação
de Bobina - 65 mm”, Nº 114809 Rev.01-02
com Nº 117901

• Noras Heidberg para SI7300 com Kit de Up-
grade Heidberg, Nº 114809 Rev.01-02

• Noras Heidberg para SI7300 com Kit de Up-
grade Heidberg com “Sistema de Fixação de
Bobina - 65 mm”, Nº 114809 Rev.01-02 com
Nº 117901

• Noras Heidberg para SI7300 com Kit de Up-
grade Heidberg com Capacidade de Ajuste
de Altura de Rolamento, Nº 114809 Rev.
01-02 com Nº SI7304

• Noras Heidberg para SI7300 com Kit de Up-
grade Heidberg com Capacidade de Ajuste
de Altura de Rolamento com “Sistema de Fi-
xação de Bobina - 65 mm”, Nº 114809 Rev.
01-02 com Nº SI7304 com Nº 117901

• Noras Heidberg para SI7000 com Kit de Up-
grade Heidberg, Nº 117809 para “Trumpf
Shell and Espree” com Nº 119533, Nº
119897, Nº 119536 e Nº 119539

Adaptador II para DrapeLink Noras 118521 e
Suporte Universal Angulado 113920

Suportes de cabeça e adaptadores compatíveis
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Suporte de Cabeça Opções de referenciamento

• Suporte de Cabeça para Sala Cirúrgica Lucy
Noras com Conjunto de Bobinas de Cabeça
Noras para 1,5T para Dispositivo de Aquisi-
ção Siemens Nº 119736

• Suporte de Cabeça para Sala Cirúrgica Lucy
Noras com Conjunto de Bobinas de Cabeça
Noras para 3,0T para Dispositivo de Aquisi-
ção Siemens Nº 119734

Adaptador Brainlab para Lucy 119591

Suportes de Cabeça e Adaptadores para Matriz de Registro iMRI (GE)

Suporte de Cabeça Opções de referenciamento

Suporte de Cabeça GE Compatível com
RM/Suporte de Cabeça para RM/Raios X
(MAYFIELD A-2114)

19202C 19202-05

①
Figura 36  

O Adaptador de Referência DrapeLink ① pode ser usado sozinho, sem a Matriz de Registro
iMRI (GE).

Suportes de cabeça e adaptadores exclusivos para fusão de imagens (IMRIS)

O Dispositivo de Fixação de Cabeça IMRIS não é compatível com nenhuma configuração de
registro automático da Brainlab. Entretanto, com as opções de referenciamento ilustradas ele
pode ser utilizado para cirurgia navegada com RM intraoperatória.

RM INTRAOPERATÓRIA
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Suporte de Cabeça Opções de referenciamento

Dispositivo de Fixação de Cabeça IMRIS (Ref:
HFD100) e Adaptador para Linkage (Ref:
113158-000)

19153-02, 19153-03 e 19153-04

Classificação de RM

Quando introduzidos em um ambiente de RM de um sistema de RM de 3,0 Tesla, o Adaptador
para Suporte de Cabeça DORO e o Adaptador para Suporte de Cabeça MAYFIELD atendem
suas indicações de uso dentro da zona do campo marginal de 5 mTesla (50 Gauss). 
O Adaptador para Suporte de Cabeça DORO e o Adaptador para Suporte de Cabeça
MAYFIELD podem ser utilizados em ambientes de RM diferentes daqueles especificados com
permissão da Brainlab, por escrito.

Aviso
O Adaptador para Suporte de Cabeça DORO e o Adaptador para Suporte de Cabeça
MAYFIELD são considerados como condicionais para RM em ambientes de RM de 3,0 T. 

Aviso
Use somente dispositivos da Brainlab que tenham sido expressamente declarados como
compatíveis com o Adaptador para Suporte de Cabeça DORO e o Adaptador para Suporte
de Cabeça MAYFIELD.

Suportes de cabeça e adaptadores compatíveis
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6.7 Sistemas de RM compatíveis

Sistemas de RM para Hardware de Registro Automático iMRI (pro med instruments)

O Hardware de Registro Automático iMRI (19208-01, 19208-02) pode ser utilizado
exclusivamente com sistema de aquisição de imagens especificados pela Brainlab. Para obter
informações sobre modelos compatíveis, entre em contato com o suporte da Brainlab.

Sistemas de RM para Matriz de Registro para Suporte de Cabeça iMRI (Noras)

A Matriz de Registro para Suporte de Cabeça iMRI (Noras) foi verificada para os seguintes
sistemas de aquisição de imagens usando o Registro Automático de Imagens:

Fabricante Modelo Força do cam-
po

Tamanho do tú-
nel (cm)

Siemens Healthcare GmbH
Henkestr. 127
91052 Erlangen
Alemanha

Sonata 1,5 T
60

Symphony 1,5 T

Espree 1,5 T

70
Verio 3,0 T

Skyra 3,0 T

Aera 1,5 T

Philips Healthcare
Business Unit MRI
PO Box 10000
5680 DA Best
Holanda

Achieva
1,5 T
3,0 T

60

Ingenia MR
1,5 T
3,0 T

70

Sistemas de RM para Matriz de Registro iMRI (GE)

A Matriz de Registro iMRI para GE foi verificada para os seguintes sistemas de aquisição de
imagens usando o Registro Automático de Imagens:

Fabricante Modelo Força do campo Tamanho do tú-
nel (cm)

GE Healthcare
3200 N Grandview Blvd
Waukesha, WI
53188 Estados Unidos

Signa HDx
1,5 T
3,0 T

60

Optima MR450w 1,5 T
70

Discovery MR750 3,0 T

Sistemas de RM Exclusivamente para Fusão de Imagens (IMRIS)

Os seguintes dispositivos de aquisição são compatíveis exclusivamente para Fusão de Imagens:

Fabricante Modelo Força do campo Tamanho do tú-
nel (cm)

IMRIS
Deerfield Imaging
5101 Shady Oak Rd
Minnetonka, MN 55343, Es-
tados Unidos

Visius Aera 1,5 T

70
Visius Skyra 3,0 T

Espree 1,5 T

Verio 3,0 T

RM INTRAOPERATÓRIA
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