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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 5811

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

Expectativa de vida útil do produto

A menos que especificamente declarado de forma diferente, instrumentos não possuem definição
de vida útil. O final da vida útil depende do desgaste e dos danos durante o uso. O
reprocessamento repetitivo tem efeito mínimo sobre a vida útil.

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.

Etiqueta CE

• A etiqueta CE indica que o produto Brainlab está em conformidade com os
requisitos essenciais da Diretiva 93/42/EEC do Conselho Europeu, a Direti-
va para Dispositivos Médicos (Medical Device Directive - “MDD”).

• De acordo com as regras estabelecidas pela MDD, a classificação do produ-
to Brainlab está definida no Manual do Usuário do Software correspon-
dente.

OBSERVAÇÃO: a validade da marca CE somente pode ser confirmada para produtos fabricados
pela Brainlab. 

Instruções de descarte

Quando um instrumento cirúrgico atingir o final de sua vida funcional, limpe-o cuidadosamente,
removendo todo o material/perigo 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 legais
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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 de hardware

Símbolo Explicação

Peça aplicada tipo B
OBSERVAÇÃO: peças aplicadas que normalmente não são condutivas e podem ser
imediatamente liberadas 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 infor-
mações de advertência importantes, 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 peças 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 para 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. 

Não esterilize novamente
OBSERVAÇÃO: indica um dispositivo médico que não deve ser esterilizado. 

INFORMAÇÕES GERAIS
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Símbolo Explicação

Esterilizado com óxido de etileno

Esterilizado com radiação

Não utilize se a embalagem estiver danificada

Mantenha longe 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 de referência (artigo)
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

Símbolos
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Símbolo Explicação

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

Conteúdo ou presença de látex de borracha natural
OBSERVAÇÃO: a presença de borracha natural ou de látex seco de borracha natu-
ral na forma de material de construção do 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

INFORMAÇÕES GERAIS
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Símbolo Explicação

Equipamento da Classe II

Identificação exclusiva do dispositivo

Consulte o manual ou o folheto de instruções

Dispositivo médico

Único paciente - vários usos

Campo magnético forte

Símbolos
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1.4 Indicação de uso

Treinamento Brainlab

Antes de usar o sistema, a Brainlab recomenda que todos os usuários participem de um
programa de treinamento conduzido por um representante da Brainlab, com o objetivo de garantir
o uso seguro e correto do produto.

Cuidados ao manusear o hardware

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

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

INFORMAÇÕES GERAIS
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Indicação de uso
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2 INSTRUMENTAÇÃO
GERAL

2.1 Visão geral de instrumentos

Informações adicionais

Instruções detalhadas sobre o uso de instrumentos com os respectivos aplicativos de software
são fornecidas no Manual do Usuário do Software.

Compatibilidade

Os instrumentos podem ser usados exclusivamente com sistemas ou outros instrumentos cuja
compatibilidade tenha sido especificada pela Brainlab. Entre em contato com a Brainlab se não
estiver seguro sobre a compatibilidade de instrumentos.

Manuseio correto

Antes do uso, sempre assegure que cada instrumento esteja corretamente montado e que todos
os componentes estejam fixados e/ou travados com firmeza, se necessário.
Durante o uso, verifique regularmente todos os componentes de instrumentos, para assegurar
que permaneçam fixados com firmeza e que não tenham sido desalojados ou danificados.
Qualquer movimentação de instrumentos fixados durante ou após o registro do paciente resulta
em imprecisão na navegação, colocando em risco a segurança do paciente.

Aviso
Os instrumentos descritos neste manual de usuário 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, ou se um instrumento apresentar
corrosão ou algum tipo de defeito, entre imediatamente em contato com um provedor de
serviço da Brainlab para orientação sobre o procedimento a ser adotado. O uso contínuo
de um dispositivo danificado pode causar lesões graves ao paciente.

Aviso
Se suspeitar que uma estrela de referência tenha sido movida ou danificada após o
registro, pare imediatamente e verifique a estrela novamente. A alteração da posição de
uma estrela após o registro compromete todo o sistema de coordenadas de medição,
colocando em risco a segurança do paciente.

Aviso
Se suspeitar que uma calibração de instrumento esteja imprecisa, pare imediatamente e
verifique o instrumento novamente.

Aviso
Verifique os dispositivos com suspeita de imprecisão em referências anatômicas
conhecidas ou usando a ferramenta ICM. Substitua os dispositivos imprecisos ou retorne-
os à Brainlab para inspeções/testes adicionais.

INSTRUMENTAÇÃO GERAL
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Aviso
Se utilizar esferas marcadoras em/próximo de instrumentos que oscilam ou vibram,
verifique as esferas marcadoras em intervalos regulares, para assegurar que permaneçam
firmemente acopladas.

Aviso
A configuração da sala cirúrgica deve levar em consideração a visibilidade permanente de
todos os equipamentos navegados.
As câmeras devem ter visão desobstruída das esferas marcadoras reflexivas e da estrela
de rastreamento. As esferas marcadoras não podem estar mascaradas. Caso contrário, a
navegação não poderá ser realizada ou poderão ocorrer imprecisões durante a navegação.
Planeje a configuração da sala cirúrgica antes da cirurgia. A câmera deve ter visão
desobstruída das esferas marcadoras reflexivas do instrumento.
OBSERVAÇÃO: assegure que as esferas marcadoras estejam permanentemente visíveis para a
câmera durante o uso. 

Posicionamento da estrela

O sistema reconhece um instrumento pela disposição geométrica das esferas marcadoras em
sua estrela de rastreamento. Para que o sistema possa identificar um instrumento de forma
adequada, a câmera deve ter uma visão nítida e permanente das esferas marcadoras.
Para otimizar o reconhecimento da estrela, posicione-a na direção perpendicular ao plano que
passa pelos centros de todas as esferas marcadoras.

Prováveis complicações

O uso de alguns produtos Brainlab exige a realização de uma incisão adicional. Portanto, as
seguintes complicações podem ocorrer: infecção, dor local, sangramento, lesão de vasos
sanguíneos ou nervos, fratura óssea ou trombose.

Contaminação por Creutzfeldt-Jakob

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

Segurança em RM

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

Esterilização

Se um instrumento estéril ou qualquer de seus componentes for inadvertidamente removido do
campo estéril ou entrar em contato com um objeto não estéril durante a remoção da embalagem
ou uso clínico, ele deverá ser reesterilizado.
Não reesterilize nem reutilize instrumentos descartáveis, pois isso pode afetar a precisão da
navegação, colocando em risco a segurança do paciente. Esses instrumentos devem ser
descartados após o uso.

Aviso
A menos que indicado de outra forma, os instrumentos devem ser esterilizados antes do
uso. Veja informações detalhadas sobre procedimentos de reprocessamento, parâmetros e
detergentes de limpeza no Manual de Limpeza, Desinfecção e Esterilização. Reprocesse os
dispositivos reutilizáveis de acordo com as descrições contidas no Manual de Limpeza,
Desinfecção e Esterilização.

Visão geral de instrumentos
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2.2 Esferas Marcadoras Reflexivas Descartáveis

Informações gerais

As Esferas Marcadoras Reflexivas Descartáveis (90 UN) são acopladas a estrelas e
instrumentos, permitindo assim que o sistema detecte a posição do paciente e dos instrumentos
no campo cirúrgico.

Informações do produto

Esterilidade Peças Nº de Artigo

• Estéril
• Uso único

90 peças (30 unidades) 41773

Aviso
Os sistemas de navegação da Brainlab somente podem ser utilizados com esferas
marcadoras da Brainlab ou da Northern Digital Inc. (NDI).

Como acoplar esferas marcadoras

Figura 1  

Etapa

Rosqueie manualmente e com firmeza as esferas marcadoras reflexivas em cada pino de fixa-
ção da estrela ou do instrumento.

Certifique-se de rosquear as esferas marcadoras nos pinos até que não haja folga entre a
esfera marcadora e a base do pino.

Limpeza de esferas marcadoras

Use apenas esferas marcadoras reflexivas limpas e secas. Se uma esfera marcadora ficar
molhada ou suja durante o procedimento, ela deverá ser limpa e seca para que possa continuar
sendo usada ou deverá ser substituída. Para limpar a superfície de esferas marcadoras sujas,
use apenas um pano macio umedecido com água esterilizada.

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

INSTRUMENTAÇÃO GERAL
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Aviso
Se você limpar ou substituir uma esfera marcadora em um instrumento ou estrela durante
um procedimento, verifique a precisão da navegação antes de prosseguir.

Esferas Marcadoras Reflexivas Descartáveis
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2.3 Marcadores Adesivos Planos

Informações gerais

Os Marcadores Adesivos Planos são usados para referenciar scanners compatíveis durante o
registro.
OBSERVAÇÃO: as informações fornecidas neste documento não substituem as informações
contidas no manual de usuário do fabricante. 

Informações do produto

Figura 2  

Nome Scanners Colocação de ca-
pa estéril

Nº de
Artigo

Marcadores Adesivos Pla-
nos (10 UN)

• Airo®

• Tomógrafos Siemens
• Siemens Artis Zeego

Cobertura do Arco
em C

19144

Marcadores adesivos planos
para tomógrafo Tomógrafos compatíveis 19141

Marcadores adesivos planos
para Zeego

Scanner de Angiografia Rotaci-
onal 3D Siemens Artis Zeego

Não cubra o Arco
em C 19143

Assegurando a precisão da navegação

Registro Colocação

Antes Quatro marcadores são acoplados ao scanner pelo suporte da Brainlab.

Durante Os marcadores devem estar visíveis para a câmera durante todo o procedi-
mento.

Depois
Os marcadores não precisam permanecer no campo de visão da câmera.
Retorne o scanner à sua posição de estacionamento ou ajuste a câmera de
forma adequada.

OBSERVAÇÃO: os marcadores adesivos planos no scanner não devem ser cobertos por dobras
da capa estéril ou por outros objetos. 

A precisão do registro depende da condição dos marcadores adesivos planos. Antes do
uso, verifique se a superfície reflexiva de todos os marcadores planos está em boas
condições e não está descascando.

INSTRUMENTAÇÃO GERAL
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2.4 Matriz de Calibração de Instrumental

Informações gerais

A Matriz de Calibração de Instrumental (41874) é usada para:
• Calibrar o eixo, o vetor, o diâmetro e as terminações de instrumentos que não são fornecidos

pré-calibrados
• Verificar e validar a precisão da calibração de instrumentos pré-calibrados

Componentes

①

② ③

④

⑤

⑥
Figura 3  

Nº Componente Função

① Plano de referência 1
Calibrar:
• Extremidades de osteótomos
• Instrumentos de extremidade chata

② Plano de referência 4
Referência para:
• Distância da extremidade de instrumentos calibrados na

seção em V

③ Plano de referência 2

Determinar manualmente a largura das extremidades e cali-
brar:
• Extremidades de osteótomos
• Instrumentos de extremidade chata

④ Plano de referência 3 (seção
em V)

Referência para:
• Diâmetro de eixo de instrumentos calibrados na seção

em V

⑤ Receptáculo (exemplo)

Calibrar o eixo longo de:
• Eixos curtos
• Eixos que não alcançam o plano de referência 4 quando

o instrumento é posicionado na seção em V

⑥ Pontos de pivotamento
Calibrar:
• Instrumentos pontiagudos
• Parafusos

Matriz de Calibração de Instrumental
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2.5 Fantoma de calibração de tomógrafo

Informações gerais

O Fantoma de calibração de tomógrafo (19148) é usado para verificar a precisão dos dados de
registro automático de imagens de tomografia e angiografia com aplicativos de software Brainlab.

Componentes

①

②

③

Figura 4  

Nº Componente Nº de Artigo

①

• Estrela de Referência para Aquisição de Imagens Intraoperatóri-
as do Crânio

• Estrela de Referência DrapeLink para Crânio
- A Interface DrapeLink para Fantoma de Calibração iCT deve

ser acoplada.

• 19145-01
• 19152-02

- 19142-06

② Conector n/d

③ Entalhes (exemplos) n/d

Como montar e adquirir o fantoma

Etapa

1. Acople a estrela de referência respectiva ① ao conector ②.

2. Acople três Esferas Marcadoras Reflexivas Descartáveis à estrela de referência.

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

4. Execute uma aquisição de acordo com as instruções contidas no Manual do Usuário do
Software.

INSTRUMENTAÇÃO GERAL

Manual do Usuário de Instrumental Rev. 3.1 Coluna e Trauma 19



Como verificar a precisão

Depois de registrar o Fantoma de calibração de tomógrafo, use os entalhes no fantoma para
verificar a precisão. Recomendamos verificar a precisão em intervalos regulares.

Figura 5  

Etapa

1. Segure o ponteiro em um entalhe ③ do fantoma.

2. Verifique se o local mostrado na tela de navegação corresponde à posição atual do pon-
teiro.

OBSERVAÇÃO: se a posição na tela de navegação se desviar repetidamente da posição real do
ponteiro, entre em contato com o suporte da Brainlab. 

Fantoma de calibração de tomógrafo
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2.6 Capa estéril para aquisição de imagem de
pacientes

Informações gerais

A Capa Estéril para Aquisição de Imagem de Pacientes (10 UN) permite o uso intraoperatório
de um dispositivo de aquisição de imagens em combinação com um sistema de navegação da
Brainlab, sem comprometer o campo estéril.
OBSERVAÇÃO: verifique a data de expiração na embalagem da capa estéril. Não utilize a capa
estéril em caso de expiração da data. 

Informações do produto

Figura 6  

Esterilidade Compatibilidade Segurança Nº de Artigo

• Estéril
• Uso único

Compatível com todos os sistemas de nave-
gação da Brainlab e/ou todas as estrelas de
referência.

Seguro pa-
ra RM 22182

Aviso
Não utilize ferramentas pontiagudas para abrir a embalagem de transporte.

INSTRUMENTAÇÃO GERAL

Manual do Usuário de Instrumental Rev. 3.1 Coluna e Trauma 21



Desembale e posicione a capa estéril

Figura 7  

Etapa

1. Assegure que a embalagem não tenha furos ou rasgos e remova a capa estéril da emba-
lagem em condições de esterilidade.

2. Remova a capa estéril da embalagem de plástico azul.

3. Levante toda a capa estéril transparente e coloque-a sobre o paciente abaixo da estrela
de referência, assegurando que a etiqueta da estrela aponte para a estrela de referência,
conforme mostrado a seguir.

Desdobre a capa estéril

Figura 8  

Etapa

1. Segure a capa estéril pela etiqueta com o símbolo de mão, conforme mostrado acima.

2. Levante a primeira camada e desdobre-a sobre a referência ①, sem deslocar a posição
da estrela de referência.

3. Estenda a extremidade da capa estéril na direção da seta ②.

4. Repita o procedimento no outro lado, de forma que a capa estéril fique totalmente estica-
da da cabeça aos pés ③.

Capa estéril para aquisição de imagem de pacientes
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Coloque a capa estéril sobre as laterais

③① ②

Figura 9  

Etapa

1. Estenda a lateral da capa estéril na direção da seta ①.

2. Repita o procedimento no outro lado, de forma que a capa estéril fique totalmente estica-
da ②.

3. Dobre as tiras azuis nos dois lados da capa estéril em pontas, para criar uma janela trian-
gular sobre a estrela de referência ③.

Prenda a capa estéril com fita adesiva

②① ③ ④

Figura 10  

Etapa

1. Destaque as fitas brancas, rasgando-as entre as setas azuis ①.

2. Remova o revestimento do adesivo ②.

3. Mantendo a janela triangular imóvel, cole a fita branca para mantê-la esticada e repita no
outro lado ③.
OBSERVAÇÃO: o ponto mais alto da janela triangular deve estar posicionado de maneira
que esteja acima do ponto mais alto da estrela de referência, sem tocar nela. 

4. Remova as dobras da janela para garantir visibilidade para a câmera ④.
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Fixe a capa estéril

Figura 11  

Etapa

1. Para prender a capa estéril sob a mesa, remova o revestimento e fixe as tiras adesivas
fornecidas.
OBSERVAÇÃO: ao fixar a capa estéril, não movimente a janela de capa estéril triangular
e não toque na estrela de referência. 

2. Após a fixação das tiras adesivas, a parte inferior da mesa deverá ficar desobstruída.

Capa estéril para aquisição de imagem de pacientes
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2.6.1 Removendo a capa estéril

Informações gerais

Para remover a capa estéril, corte-a ou dobre-a, assegurando que a estrela de referência não
seja deslocada.

Como cortar a capa estéril para removê-la

Etapa

1. Corte a capa estéril pela linha central do paciente, cortando primeiro a área sobre o cam-
po estéril.

2. Deixe a capa estéril cair no chão e depois descarte-a.

Como dobrar a capa estéril para removê-la

Etapa

1. Começando pelos pés do paciente, dobre a capa estéril sobre si mesma, de forma que o
lado esterilizado fique voltado para cima.

2. Dobre novamente a capa estéril até que esteja dobrada até a janela da estrela de refe-
rência.

3. Mantendo o lado não esterilizado virado para longe do paciente, levante a capa estéril
sobre a cabeça do paciente.

4. Depois de remover totalmente a capa estéril da mesa, descarte-a.
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2.7 Ponteiros

Informações gerais

Ponteiros são instrumentos pré-calibrados usados para:
• Executar o registro de paciente usando um dispositivo de ponteiro.
• Assegurar que a precisão do registro seja preservada.
• Verificar a precisão das imagens fluoroscópicas adquiridas.

Tipos de ponteiros

Figura 12  

Nº Artigo Função Nº de Arti-
go

① Ponteiro Afiado Estendido
para Coluna/Trauma/Quadril

• Aquisição de pontos em áreas anatômi-
cas profundas

• Registro/navegação em pacientes de
maior porte físico

53103

② Ponteiro Afiado para Trauma/
Coluna Registro e navegação gerais 53105

Aviso
Se um ponteiro for indicado pelo software para uma etapa de registro, use esse ponteiro.

Verificando a precisão do ponteiro usando o calibrador de ponteiro

Cada ponteiro é fornecido com um calibrador, que serve para evitar danos ao ponteiro e garantir
a máxima precisão.

Aviso
Verifique a precisão do ponteiro antes de cada uso. Se um ponteiro não estiver danificado,
sua extremidade estará alinhada com o contrapino correspondente no calibrador de
ponteiro.

Após o uso, sempre esterilize os ponteiros e armazene-os nos encaixes designados do
estojo de ponteiros.

Ponteiros
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2.7.1 Controle Remoto Clip-on Descartável

Informações gerais

O Controle Remoto Clip-on Descartável (20 UN) (53153) pode ser usado em conjunto com o
Ponteiro Afiado Estendido para Coluna/Trauma/Quadril para habilitar o registro ativo do
paciente e o controle do software.
OBSERVAÇÃO: o Controle Remoto Clip-on Descartável é um dispositivo de uso único e não
pode ser esterilizado. Antes de abrir a embalagem estéril, assegure que a data de validade não
esteja expirada. 

Componentes

②①

③

④

Figura 13  

Nº Componente Função

① LED infravermelho Detectado pela câmera, mas invisível a olho nu

② LED de status Indica o estado e o funcionamento da bateria

③ Abertura central Interface de acoplamento ao ponteiro

④ Botão de controle Ativa o LED infravermelho

Como executar um teste de funcionalidade

Antes de acoplar o ponteiro, sempre execute um teste de funcionalidade.

Etapa

1. Remova o Controle Remoto Clip-on Descartável da embalagem estéril.

2. Pressione o botão de controle ④ e assegure que:
• O LED de status ② esteja iluminado.
• O LED infravermelho ① seja exibido como um flash colorido no visor da câmera na

tela de navegação.

Aviso
Se perceber algum vazamento da bateria dentro da embalagem estéril, não abra a
embalagem e descarte imediatamente o Controle Remoto Clip-on Descartável.
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Como acoplar o controle remoto

⑤

④
③
②
①

Figura 14  

Etapa

1. Posicione a abertura central ② sobre o pino de conexão indicado ① na manopla do pon-
teiro.
OBSERVAÇÃO: antes do acoplamento, avalie a posição, preparando o dispositivo para
usuários canhotos ⑤ ou destros ④.
 

2. Insira totalmente o Controle Remoto Clip-on Descartável na manopla do ponteiro.

3. Acople as Esferas Marcadoras Reflexivas Descartáveis ③ ao ponteiro.
OBSERVAÇÃO: certifique-se de acoplar adequadamente o controle remoto clip-on des-
cartável ao pino de acoplamento no ponteiro e de rosquear totalmente a esfera marcado-
ra, até que não haja folga entre a esfera e a base do pino. 

Como desacoplar o controle remoto

①

②
③

Figura 15  

Etapa

1. Após o uso, remova o controle remoto do ponteiro.

Controle Remoto Clip-on Descartável
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Etapa

2. Antes do descarte, limpe todas as superfícies com um desinfetante de superfícies.

3. Se necessário, abra o corpo do dispositivo pelo entalhe ①, usando uma ferramenta pe-
quena e afiada, e retire a bateria ③ e os componentes eletrônicos ② para descarte em
separado.
OBSERVAÇÃO: considere a possibilidade de desinfetar a bateria após o uso e de des-
cartá-la em separado. 

Nenhuma modificação do dispositivo é permitida. Não reutilize nem substitua a bateria
após o uso.
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2.7.2 Especificações técnicas

Dimensões e peso

Dimensões Valor

Altura/Comprimento/Largura 17,3 mm / 53,9 mm / 27,0 mm

Peso 12 g

Elétricas

Especificação Descrição

Fonte de alimentação Bateria de lítio primária, 3 V, CR2032

Consumo de energia Máximo de 36 mW

Corrente 12 mA, corrente contínua (CC)

Segurança elétrica Conformidade com IEC 60601-1

LEDs

Especificação LED infravermelho LED de status

Comprimento de onda 870 nm 570 nm

Ângulo de visão em intensida-
de de 50% 120°

Segurança fotobiológica Conformidade com IEC 62471

Gabinete

Especificação Descrição

Classificação IP IP44 (de acordo com a norma IEC 60529)

Material do gabinete Poliamida 12

Especificações ambientais

Condições de armazena-
mento

Condições de operação

Temperatura 0 °C a 30 °C (32 °F a 86 °F) 10 °C a 40 °C (50 °F a 104 °F)

Umidade 15% a 80%, sem condensação 20% a 80% (sem condensa-
ção)

Pressão 700 hPa a 1.060 hPa

Descarte Conforme as regulamentações locais de resíduos ambientais

Esterilidade e usabilidade

Especificação Descrição

Estado de esterilidade Estéril

Método Óxido de etileno

Especificações técnicas
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Especificação Descrição

Prazo de validade Cinco anos

Usabilidade Uso único
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2.7.3 Imunidade eletromagnética

Ambiente eletromagnético

O Controle Remoto Clip-on Descartável deve ser usado no ambiente eletromagnético
especificado nas tabelas contidas neste capítulo. O cliente ou usuário deve assegurar que o
controle remoto seja usado em tal ambiente.

IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-8

Teste de imunidade Nível de teste e con-
formidade - IEC
60601

Ambiente eletromagnético - Diretrizes

Descarga eletrostáti-
ca (ESD) - IEC
61000-4-2

±6 kV de contato
±8 kV do ar

Os pisos devem ser de madeira, concreto ou
cerâmicos.
Se os pisos forem cobertos com material sintéti-
co, o valor mínimo da umidade relativa deve ser
de 30%.

Campo magnético
(50/60 Hz) da fre-
quência de alimenta-
ção - IEC 61000-4-8

3 A/m Deve apresentar as características de um local
típico de um ambiente comercial ou hospitalar.

IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-3

Equipamentos de comunicação de RF portáteis e móveis, incluindo cabos, não devem ser
usados a uma distância menor que a distância de separação recomendada em relação a
qualquer parte do Controle Remoto Clip-on Descartável, calculada a partir da equação
aplicável à frequência do transmissor.

Teste de imu-
nidade

Nível de Teste IEC
60601

Nível de con-
formidade

Ambiente eletromagnético - Dire-
trizes

RF Conduzida
IEC 61000-4-6

• 3 Veff

• 150 KHz a 80 MHz
3 V 1,2 * √P

RF Irradiada
IEC 61000-4-3

• 3 V/m
• 80 MHz a 2,5 GHz

3 V/m
• 1,2 * √P (80 MHz a 800 MHz)
• 2,3 * √P (800 MHz a 2,5 GHz)

P = potência nominal de saída máxima do transmissor (em watts).
d = distância de separação recomendada (em metros).b

As intensidades de campo geradas por transmissores de RF fixos, conforme determinado por
uma pesquisa eletromagnética no locala, devem ser menores que o nível de conformidade em
cada intervalo de frequência.b

a Intensidades de campo geradas por transmissores fixos não podem ser previstas teoricamen-
te com precisão. Para avaliar o ambiente eletromagnético devido a transmissores de RF fixos,
deve-se considerar a possibilidade de realizar uma pesquisa eletromagnética no local. Se a in-
tensidade do campo medida no local em que o controle remoto é usado exceder o nível de con-
formidade de RF aplicável especificado acima, será necessário verificar se a operação do con-
trole remoto é normal. Se algum tipo de desempenho anormal for observado, medidas adicio-
nais podem ser necessárias, como a reorientação ou o reposicionamento do controle remoto.

b Acima do intervalo de frequência de 150 kHz a 80 MHz, as intensidades de campo devem ser
inferiores a [V1] V/m.

Imunidade eletromagnética
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Teste de imu-
nidade

Nível de Teste IEC
60601

Nível de con-
formidade

Ambiente eletromagnético - Dire-
trizes

Pode ocorrer interferência nas proximidades de equipamentos marcados com este símbolo.

OBSERVAÇÃO: em 80 MHz e 800 MHz, aplica-se o intervalo de frequência mais alto. 
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2.7.4 Compatibilidade eletromagnética e emissões eletromagnéticas

Compatibilidade eletromagnética: Declaração

É necessário considerar medidas especiais de segurança para dispositivos eletromédicos
relacionadas à compatibilidade eletromagnética. Os dispositivos somente podem ser instalados e
usados em conformidade com as diretrizes de compatibilidade eletromagnética correspondentes,
conforme descrito neste manual de usuário.

Interferências de emissões de RF

Equipamentos de comunicação por RF portáteis e móveis podem afetar o controle remoto. O
Controle Remoto Clip-on Descartável usa energia de RF exclusivamente para suas funções
internas. Por essa razão, as emissões de RF são muito baixas e não devem causar nenhuma
interferência em equipamentos eletrônicos próximos.

Ambiente eletromagnético

O controle remoto é indicado para uso em ambientes eletromagnéticos em que os distúrbios de
RF irradiada são controlados. O cliente ou usuário do controle remoto pode ajudar a evitar
interferências eletromagnéticas, mantendo uma distância mínima entre o controle remoto e os
equipamentos de comunicação por radiofrequência portáteis e móveis (transmissores), conforme
recomendado a seguir.

Distâncias de separação

Essas diretrizes podem não se aplicar a todas as situações. A propagação eletromagnética é
afetada pela absorção e reflexão geradas por estruturas, objetos e pessoas.

Potência de saída nomi-
nal máxima do trans-
missor

Distância de separação de acordo com a frequência do trans-
missor (m)

Watts 150 kHz a 800 MHz (1,2 * √P) 800 MHz a 2,5 GHz (2,3 * √P)

0,01 0,12 0,23

0,1 0,38 0,73

1 1,20 2,30

10 3,80 7,30

100 12,00 7,30

Para transmissores com valores nominais de potência de saída máxima não listados acima, a
distância de separação recomendada em metros (m) pode ser determinada com a equação apli-
cável à frequência do transmissor, em que P é a potência nominal de saída máxima do trans-
missor (em Watts).

OBSERVAÇÃO: em 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a distância de separação para o intervalo de
frequência mais alto. 

Compatibilidade eletromagnética e emissões eletromagnéticas
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Declaração de emissões

Teste de emissões Conformidade Ambiente eletromagnético - Diretrizes

Emissões de RF CISPR
11 Grupo 1, Classe B O controle remoto é adequado para uso em

todos os estabelecimentos, incluindo os esta-
belecimentos domésticos e aqueles direta-
mente conectados à rede pública de forneci-
mento de alimentação de baixa voltagem que
abastece prédios usados para propósitos do-
mésticos.

Emissões harmônicas
IEC 61000-3-2 Não aplicável

Flutuações de tensão/
emissões de oscilações,
IEC 61000-3-3

Não aplicável
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Compatibilidade eletromagnética e emissões eletromagnéticas
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3 INSTRUMENTOS IGS
PADRÃO

3.1 Visão geral

Informações gerais

Vários instrumentos padrão da Brainlab podem ser usados em procedimentos cirúrgicos gerais
de coluna. Eles podem ser adquiridos individualmente ou em conjuntos.

Tipos de instrumentos IGS padrão

②① ③ ④

⑤⑥

Figura 16  

Nº Componente Descrição Nº de Arti-
go

①

• Unidade de Referência de
Instrumento com 3 Esferas
Marcadoras

• Unidade de Referência de
Instrumento com 4 Esferas
Marcadoras

Navegação de instrumentos pré-calibra-
dos:
• iniciadores ou transdutores pedicula-

res curvos
Navegação de extremidades que devem
ser calibradas com a Matriz de Calibra-
ção de Instrumental:
• iniciadores, transdutores retos ou os-

teótomos

• 55830-20
• 55830-27

INSTRUMENTOS IGS PADRÃO

Manual do Usuário de Instrumental Rev. 3.1 Coluna e Trauma 37



Nº Componente Descrição Nº de Arti-
go

②

• Unidade de Referência de
Instrumento para Calibração
Manual Tamanho ML

• Unidade de Referência de
Instrumento para Calibração
Manual Tamanho L

Navegação de extremidades que devem
ser calibradas com a Matriz de Calibra-
ção de Instrumental:
• iniciadores, transdutores retos ou os-

teótomos

• 55830-25
• 55830-29

③

• Manopla para Instrumento
Softgrip Universal

• Manopla para Instrumento
Softgrip Gearshift

• Superfície “softgrip” de borracha de si-
licone

• Podem ser acopladas de forma inter-
cambiável

• 55830-15
• 55830-10

④

• Aprofundador Pedicular Re-
to de 3,5 mm

• Aprofundador Pedicular Re-
to de 4,5 mm

• Aprofundador Pedicular
Curvo de 4,5 mm

Aprofundadores pediculares retos são
compatíveis com:
• 55830-25 e 55830-29
• 55830-20 e 55830-27

O aprofundador pedicular curvo é com-
patível apenas com:
• 55830-20 e 55830-27

• 55830-43
• 55830-40
• 55830-45

⑤
• Osteótomo curto
• Osteótomo longo

Compatível com:
• 55830-25 e 55830-29

• 55830-55
• 55830-50

⑥
• Iniciador de 3 mm
• Iniciador de 4 mm

Compatível com:
• 55830-20 e 55830-27
• 55830-25 e 55830-29

• 55830-35
• 55830-30

Não use a Manopla de Instrumental em conjunto com um martelo.

Aviso
Não use instrumentos que contenham a Unidade de Referência de Instrumento para
Calibração Manual tamanho ML ou L simultaneamente com instrumentos calibrados com
uma Estrela Adaptadora de Instrumental se as respectivas estrelas de rastreamento
tiverem o mesmo tamanho.

Outras extremidades de instrumentos

Figura 17  

Outras extremidades de instrumentos, com as interfaces correspondentes, podem ser
disponibilizadas por outros fabricantes. O comprimento e a posição do pino de orientação (seta)
determinam a compatibilidade da Unidade de Referência de Instrumento.

Visão geral
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OBSERVAÇÃO: se a haste do instrumento não puder ser acoplada firmemente à unidade de
referência, não tente usá-las conjuntamente. 

INSTRUMENTOS IGS PADRÃO
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3.2 Unidades de Referência de Instrumento

Informações gerais

Uma Unidade de Referência de Instrumento pode ser acoplada a um instrumento em quatro
diferentes posições predefinidas para otimizar a visibilidade e deve ser equipada com 3 ou 4
esferas marcadoras, dependendo da geometria da unidade.

Calibração

Cada Unidade de Referência de Instrumento contém a gravação “pre-calibrated” ou “calibration
with ICM4” (setas). Além disso, as unidades pré-calibradas podem ter uma haste dourada.

Figura 18  

Como acoplar a Unidade de Referência de Instrumento

①
③②

⑤

④

Figura 19  

Etapa

1. Selecione a manopla e a extremidade de instrumento apropriadas.

2. Posicione a unidade de referência de forma que a seta ① aponte na direção da extremi-
dade do instrumento e assegure que as aberturas numeradas ③ da unidade fiquem ali-
nhadas aos pinos de orientação ②, para proporcionar a melhor visibilidade da estrela du-
rante o uso.
OBSERVAÇÃO: selecione a posição correspondente (1 a 4) na janela de diálogo de sele-
ção de instrumento pré-calibrado no software. 

3. Empurre a unidade de referência na extremidade do instrumento, até ouvir um som de
encaixe.

4. Deslize a manopla ⑤ sobre a interface do instrumento ④ até ouvir um som de encaixe,
assegurando que a manopla esteja conectada com firmeza.

Unidades de Referência de Instrumento
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4 REFERÊNCIAS
4.1 Referência X-Press

Informações gerais

A referência X-Press inclui:
• Uma articulação de ajuste para orientar, de maneira eficiente, a estrela de referência para o

campo de visão da câmera.
• Um mecanismo prendedor de engate rápido para remover a referência e reposicioná-la na

mesma orientação, de modo que nenhuma informação de registro seja perdida.

Referências de paciente

Aviso
Monte as referências de paciente o mais próximo possível da região de interesse, de tal
forma que não interfiram com os equipamentos usados em etapas subsequentes da
cirurgia.

Aviso
Insira cuidadosamente as âncoras ósseas para referência do paciente e evite causar danos
em estruturas críticas como vasos, nervos etc.

Aviso
Sempre avalie a estabilidade das referências do paciente antes de iniciar o procedimento
de registro. Qualquer movimento resultará em imprecisão no rastreamento do instrumento,
o que pode trazer riscos para o paciente.

Aviso
Nunca manipule as referências do paciente após o registro do paciente, pois isto
desatualiza o registro e causa imprecisão no tratamento do paciente.

Componentes

① ② ③ ④ ⑤

Figura 20  
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Nº Componente Função Nº de Arti-
go

①

Estrela de Referência X-Press, Geometria
T
Estrela de Referência X-Press, Geometria
Y

Compatível com fixadores
ósseos X-Press de 1 pino ou
2 pinos.

52410
52411

② Fixador ósseo de 1 pino X-Press (tama-
nhos S, M ou L)

Interface entre a estrela de
referência e o osso.

52421
52422
52423

③
Fixador ósseo de 2 pinos X-Press
Fixador ósseo de 2 pinos Flip-Flop X-
Press

52420
52429

④ Gabarito de Perfuração de 2 Pinos X-
Press

Orienta a distância de colo-
cação do pino de Schanz no
osso.

52425

⑤ Chave para garras de coluna e fixador
ósseo de 1 pino X-Press

Prende o Fixador ósseo de
1 pino X-Press. 52424

OBSERVAÇÃO: fixadores ósseos podem ser usados exclusivamente com uma Estrela de
Referência X-Press (Geometria T ou Y) correspondente. 

Antes do registro

Aviso
Antes de iniciar o registro, efetue um teste de intervalo de movimento para assegurar que
o fixador ósseo acoplado não colida com tecido pesado durante o procedimento posterior.
Se existir alguma probabilidade de colisão com tecido, aumente a incisão para reduzir a
possível tensão do tecido no fixador ósseo. Caso contrário, pode ocorrer arqueamento ou
fixação inadequada, causando imprecisões de navegação.

Depois do acoplamento

Aviso
Não aplique nenhuma força ou torque aos fixadores ósseos ou às estrelas de referência
depois de acoplados ao paciente.

Referência X-Press
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4.1.1 Pinos de Schanz descartáveis

Informações gerais

Pinos de Schanz Descartáveis são usados para acoplar fixadores ósseos diretamente no osso
do paciente, proporcionando uma base estável para a fixação de estrelas de referência e para a
navegação.

Tipos

Figura 21  

Fixador
ósseo

Parafuso Nº de Artigo

1 pino
Pinos de Schanz Descartáveis de 5 mm/150 mm (10 UN) 54902

Pinos de Schanz Descartáveis de 5 mm/200 mm (10 UN) 54903

2 pinos

Pinos de Schanz Descartáveis de 3 mm/100 mm (10 UN) 54900

Pino de Schanz descartáveis 3,2 mm x 100 mm (10 UN) 54922

Pinos de Schanz Descartáveis de 4 mm/130 mm (10 UN) 54901

Pino de Schanz Descartável AO de 3,2 mm x 100 mm 99104

Pino de Schanz Descartável AO de 4 mm x 125 mm 99101

Pinos de Schanz Descartáveis AO de 4 mm x 125 mm (10 UN) 54908

Pinos de Schanz Descartáveis AO de 5 mm x 175 mm (10 UN) 54909

Esterilidade

Os Pinos de Schanz descartáveis são fornecidos sem esterilização e devem ser esterilizados
antes do uso. Eles são instrumentos de uso único e, portanto, devem ser descartados após o
uso.

Acoplamento

Sempre que possível, posicione o pino de Schanz de forma bicortical.
A fixação unicortical ou o uso de pinos de Schanz de comprimento ou diâmetro incorreto pode
desestabilizar o acoplamento ou fazer com que o pino de Schanz seja removido acidentalmente
do osso quando o fixador ósseo for apertado.

Somente fixe pinos de Schanz a estruturas ósseas cobertas com uma camada fina de
tecido, como a crista ilíaca, e evite perfurar tecidos musculares. Movimentos musculares
amplos podem entortar o pino.

REFERÊNCIAS
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4.1.2 Fixador ósseo de 1 pino X-Press

Informações gerais

O Fixador Ósseo de 1 pino X-Press (S, M ou L) é fornecido em três tamanhos, para facilitar a
adaptação a diferentes abordagens e acomodar a maior parte dos pacientes.
OBSERVAÇÃO: certifique-se de selecionar o tamanho apropriado para o seu procedimento. 

Como montar e acoplar o fixador ósseo

⑥

⑤

③

①

④

②

Figura 22  

Etapa

1. Aperte o parafuso de fixação ② na base ①.

2. Parafuse a porca de fixação ③ na base.

3. Parafuse as partes montadas ①, ② e ③ no tubo de perfuração ④.

4. Deslize o fixador ósseo montado sobre os pinos de Schanz ⑥.

5. Use a chave ⑤ para apertar o parafuso de fixação e a porca de fixação.
OBSERVAÇÃO: antes de apertar totalmente o parafuso de fixação, acople a Estrela de
Referência X-Press e ajuste-a, para assegurar que a câmera tenha visualização com-
pleta da estrela de referência. 

6. Se você fizer uma pequena incisão no osso para acoplamento do fixador, coloque primei-
ro o pino de Schanz na incisão. Você pode então deslizar o fixador ósseo sobre o pino de
Schanz e colocar o tubo de perfuração diretamente na superfície do osso.
OBSERVAÇÃO: isso evita que o tubo de perfuração provoque abrasão desnecessária no
tecido mole adjacente. 

Aviso
Se o Fixador ósseo de 1 pino X-Press pequeno (tamanho S) não puder ser acoplado com
segurança ao osso através da incisão principal, faça uma segunda incisão em uma área
que tenha menos tecido cobrindo o osso.

Remoção segura

Solte o parafuso de fixação ② e porca de fixação ③ e levante lentamente o fixador ósseo do pino
de Schanz. Quando o fixador for removido, solte o pino de Schanz e remova o fixador ósseo.
OBSERVAÇÃO: nunca solte o pino de Schanz enquanto o Fixador ósseo de 1 pino X-Press
ainda estiver acoplado. Somente considere esta possibilidade se o dispositivo não puder ser
removido usando o procedimento padrão. 

Fixador ósseo de 1 pino X-Press
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4.1.3 Fixador ósseo de 2 pinos X-Press

Informações gerais

O Fixador ósseo de 2 pinos X-Press possui uma placa de interface dupla para acoplamento de
uma estrela de referência, enquanto o Fixador ósseo de 2 pinos Flip-Flop X-Press possui um
design “flip-flop” que permite o acoplamento da estrela de referência nos dois lados do fixador
ósseo.

Como montar e acoplar o fixador ósseo

①

②

③

Figura 23  

Etapa

1. Como não é possível girar o fixador ósseo, considere a orientação da estrela de referên-
cia antes de inserir os pinos de Schanz no osso.

2. Use um par de orifícios correspondentes ① no gabarito de perfuração como um guia de
posicionamento e insira dois pinos de Schanz ② através dos orifícios (na direção da se-
ta).
OBSERVAÇÃO: quando usar pinos de Schanz com uma interface especial de acopla-
mento de fácil acoplamento (como a interface AO), não use o gabarito de perfuração,
pois a ponta do pino é maior que os orifícios do gabarito, impossibilitando a remoção do
gabarito após a perfuração. 

3. Perfure o osso com o parafuso.

4. Abra o parafuso de fixação ③ do fixador ósseo totalmente e deslize-o sobre os pinos de
Schanz, fixando o mais próximo possível da superfície do osso ou do tecido.
OBSERVAÇÃO: acople o fixador ósseo apenas à parte circular do pino de Schanz. 

5. Aperte o parafuso de fixação com a mão para prender fixador (na direção da seta). Ne-
nhuma ferramenta é necessária, pois o fixador ósseo pode ser apertado suficientemente
com a mão.

OBSERVAÇÃO: a Brainlab recomenda usar pinos de Schanz de 4 mm com o Fixador ósseo de
2 pinos X-Press. 

Remoção segura

Solte o parafuso de fixação ③ e levante lentamente o fixador ósseo para fora do pino de Schanz.
Quando o fixador for removido, solte e remova os pinos de Schanz.
OBSERVAÇÃO: se, por algum motivo, não for possível remover o fixador ósseo dos pinos de
Schanz, os pinos poderão ser cortados abaixo do fixador ósseo e desparafusados
separadamente. 
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4.1.4 Estrela de Referência X-Press

Rotação de fixadores ósseos nos pinos de Schanz

① ②

Figura 24  

Nº Fixador ósseo A rotação é possível?

① Fixador ósseo de 1 pino X-Press Sim, antes da fixação

②
• Fixador ósseo de 2 pinos X-Press
• Fixador ósseo de 2 pinos Flip-Flop X-Press

Não

Como montar e ajustar a estrela de referência

① ②

③

Figura 25  

Etapa

1. Fixe o parafuso da garra ② no engate rápido ①, assegurando que a estrela esteja firme-
mente apertada.

Estrela de Referência X-Press
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Etapa

2. Para ajustar a orientação da estrela, solte levemente o parafuso da garra e ajuste a es-
trela de referência lado a lado, girando-a em torno do eixo ③.

Como evitar o alinhamento dentes sobre dentes

Figura 26  

Para garantir uma conexão segura, verifique se os dentes das articulações ajustáveis da estrela
de referência estão encaixados nos sulcos correspondentes, e não sobre outros dentes.

Evitando alinhamento instável de junta

① ②

Figura 27  

Um clique audível indica que a segunda junta está na posição estável correta ①.
Não posicione ou aperte a segunda junta em uma posição instável ②.
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Como acoplar a estrela de referência ao fixador ósseo

①

②

③

Figura 28  

Este procedimento se aplica a fixadores ósseos de 1 e de 2 pinos.

Etapa

1. Aperte os lados da garra de engate rápido ① para abrir os dentes da garra.

2. Insira as hastes dos pinos ② do prendedor de engate rápido nos orifícios corresponden-
tes ③ da placa de interface do fixador ósseo (na direção da seta).

3. Solte a garra do prendedor de engate rápido e assegure que os pinos das hastes este-
jam apoiados firmemente nos orifícios correspondentes da placa de interface.

Aviso
Se não conseguir inserir por completo os pinos da estrela na placa de interface, entre
imediatamente em contato com a Brainlab para receber orientação sobre o procedimento a
ser adotado. O uso de equipamento danificado pode ferir gravemente o paciente.

Remoção segura

Para desacoplar a estrela, aperte o prendedor de engate rápido ① para abrir os dentes da garra
e levante a estrela para cima e para fora da placa de interface. Não solte a porca do parafuso no
fixador ósseo.
OBSERVAÇÃO: as estrelas de referência podem ser removidas antes da atividade de corte,
minimizando o risco de movimento. 

Estrela de Referência X-Press
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4.2 Referência de Coluna X-Clamp e Garra
Radiotransparente

Informações gerais

As duas referências de coluna permitem o rastreamento da vértebra acoplada por um sistema de
navegação, enquanto a Garra de Referência Radiotransparente para Coluna é indicada para
registro do paciente usando imagens intraoperatórias com incidência reduzida de artefatos
metálicos nas imagens.

Componentes

①

②
③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑩
⑨

⑪

⑦

⑪

Figura 29  

Componente Nº de Artigo

• Estrela de Referência para Garras de Coluna com 3 Esferas Marcado-
ras

• Estrela de Referência para Garras de Coluna com 4 Esferas Marcado-
ras

• 55753
• 55759

• Referência de Coluna X-Clamp Tamanho S, L
• Garra de Referência Radiotransparente para Coluna

• 55751, 55752
• 55756

Extensão de Referência de Coluna X-Clamp 40 mm 55754
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Como montar e acoplar a referência

①

②
③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑩
⑨

⑪

⑦

⑪

Figura 30  

Etapa

1. Se estiver usando a Referência de Coluna X-Clamp, selecione o tamanho de garra ade-
quado e considere o posicionamento com base nas etapas cirúrgicas subsequentes.
OBSERVAÇÃO: se necessário, conecte a extensão de acoplamento opcional ⑤, ⑧ à
garra ⑪ e prenda-a usando a extensão da porca da tampa ⑨.
 

2. Acople a estrela de referência ⑦ à interface do conector na base da garra ④ (ou na ex-
tensão de acoplamento) e prenda-a usando a porca de fixação da estrela ⑥.

3. Faça uma pequena incisão sobre a vértebra desejada e empurre os dentes fechados da
garra através da incisão.

4. Abra levemente os dentes, desparafusando a roda da garra ③ na garra transparente ou
soltando a porca de travamento ⑩ da garra X-Clamp na direção indicada no instrumento.
OBSERVAÇÃO: não acople a referência de coluna a outros tecidos ou partes do sistema
nervoso. 

5. Mova os dentes da garra sobre o processo espinhoso e aperte os dentes da garra, segu-
rando a cunha ② e apertando a roda da garra até que a cunha alcance o pino de parada
① ou apertando a porca de travamento na garra X-Clamp.
OBSERVAÇÃO: acople a Garra de Referência Radiotransparente para Coluna de for-
ma que as partes metálicas da estrela fiquem fora das imagens fluoroscópicas ou dos
exames de volume 3D. Se possível, incline a estrela em um ângulo oblíquo ao eixo longi-
tudinal do corpo. 

Aviso
Somente use a Referência de Coluna X-Clamp quando for possível posicioná-la de tal
maneira que não interfira com etapas subsequentes da cirurgia.

Aplique força moderada até a garra estar firmemente presa, e se possível, acople a garra
manualmente. Enquanto gira a roda, segure a garra pela cunha com a outra mão.

Referência de Coluna X-Clamp e Garra Radiotransparente
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Como ajustar a posição da estrela de referência

①
②

Figura 31  

Etapa

1. Ao parafusar a garra X-Clamp, assegure que os dentes da garra se encontrem de forma
simétrica.
OBSERVAÇÃO: verifique se os parafusos estão apertados com firmeza e se os dentes
da garra estão encaixados. Se necessário, use a chave. 

2. Para ajustar a posição horizontal, solte a porca de fixação da estrela ② e depois reaper-
te-a com firmeza.

3. Para ajustar a inclinação e o ângulo, solte o parafuso de ajuste ① e depois reaperte-o
com firmeza.

Como desacoplar a referência do processo espinhoso

Etapa

1. Para desacoplar a estrela de referência, desparafuse a porca de fixação da estrela ②.

2. Para abrir os dentes da garra, desparafuse a roda da garra radiotransparente ou gire a
porca de travamento da garra X-Clamp na direção indicada no instrumento.

3. Gentilmente remova os dentes do osso e retire a garra.
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4.3 Pacote de Referência de Coluna Universal

Informações gerais

O Pacote de Referência de Coluna Universal é indicado para registro de pacientes para
cirurgias de coluna navegadas. Esse pacote é especialmente importante para aquisição
intraoperatória de imagens com tomógrafos ou Arcos em C.

Componentes

① ②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

Figura 32  

Componente Nº de Artigo

Chave de parafuso 55758-30

Extensão de Garra de Referência para Coluna (40 mm) 55761-02

Estrela de Referência de Coluna para Garra de Referência de Carbono (ge-
ometria de 4 esferas) 55761

Garra de Referência de Carbono para Coluna com Trava Deslizante 55758

Engate Rápido para Estrela de Referência X-Press 52419

Fixador ósseo de 2 pinos Flip-Flop X-Press 52429

Aviso
O Pacote de Referência de Coluna Universal somente pode ser usado com os
componentes compatíveis indicados acima.

Pacote de Referência de Coluna Universal
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Como montar e acoplar a referência

① ②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

Figura 33  

Etapa

1. Fixe as esferas marcadoras e a unidade de parafuso ④ na estrela de referência ③.

2. Fixe a estrela na interface ⑤ do adaptador ⑥ ou na extensão da garra ②.

3. Aperte com firmeza o adaptador montado ou a extensão na interface da garra ⑦.

4. Ajuste a posição horizontal da estrela e prenda-a com firmeza usando o parafuso de fixa-
ção da estrela.

5. Para abrir a garra ⑨, puxe o controle deslizante ⑧ até a pequena saliência e na posição
superior e depois abra manualmente os braços da garra de referência.

6. Feche a garra em torno do processo espinhoso, deslizando o controle deslizante para
baixo com pouca força e aperte-a com a chave de fenda ①.
OBSERVAÇÃO: verifique se todos os parafusos estão apertados e se o sistema dentado
da interface está encaixado. 

Aviso
Aumente a força da fixação com cuidado, para evitar ferimentos no paciente, como danos
aos processos dorsais. Se o paciente tiver osteoporose, o dispositivo pode aplicar força
excessiva na vértebra acidentalmente, se não for usado com cautela.
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Como desacoplar a referência do processo espinhoso

Etapa

1. Gire a chave de fenda ① no sentido anti-horário para soltar o controle deslizante ⑧.

2. Puxe o controle deslizante para cima até a pequena saliência e na posição superior e de-
pois abra manualmente os braços da garra de referência ⑨.

3. A garra utiliza um método de ajuste rápido que permite o movimento manual do controle
deslizante, desde que nenhuma força de fixação seja aplicada.
OBSERVAÇÃO: pressione o lado estriado do controle deslizante para ativar o ajuste rápi-
do. Quando é submetido a pressão, o controle deslizante engata-se automaticamente ao
mecanismo do parafuso e pode ser operado apenas com uma chave de fenda. 

Após o registro

Quando o registro do paciente estiver completo, não abra nem ajuste os parafusos de fixação ou
de ajuste. Se o pacote de referência ficar solto, repita o registro antes de prosseguir.

Pacote de Referência de Coluna Universal
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4.4 Pacote de Acessórios de Coluna para Referência
Anterior/Lateral/Oblíqua

Informações gerais

O Pacote de Acessórios de Coluna para Referência Anterior/Lateral/Oblíqua (55070) é
indicado para uso na abordagem anterior, lateral e oblíqua para coluna.

Componentes

①

②

③

④

⑤

⑥⑦

Figura 34  

Nº Componente Nº de Artigo

① Estrela de referência n/d

② Tubos conectores (130 mm e 160 mm) n/d

③ Introdutor n/d

④ Protetores de tecidos n/d

⑤
• Parafuso de Fixação Lombar Longo
• Parafuso de Fixação Lombar Curto

• 55070-86
• 55070-83

⑥ Unidade de fixação de estrela n/d

⑦ Porca de Fixação (2 UN) 55070-90

Aviso
Somente use conjuntos de parafusos da Brainlab para colocação de parafusos e somente
use um parafuso de fixação com rosca que tenha o comprimento e o diâmetro indicados. A
utilização de um parafuso de fixação com dimensões incorretas pode desestabilizar o
acoplamento.
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Como inserir o parafuso de fixação

①

②

③

① ②+

Figura 35  

Etapa

1. Selecione um parafuso de fixação longo ou curto ①, de acordo com o tamanho do paci-
ente.

2. Insira o parafuso de fixação no introdutor ②, assegurando o engate do parafuso.

3. Selecione o protetor de tecidos ③ correspondente ao comprimento de seu parafuso de
fixação.

4. Introduza cuidadosamente o protetor de tecidos na incisão e deslize-o para baixo, até al-
cançar a superfície do osso.

5. Introduza o parafuso de fixação e o introdutor (① + ②) no protetor de tecidos.

6. Usando o introdutor, prenda o parafuso de fixação na vértebra. Não acople o pino a teci-
dos ou a outras estruturas anatômicas flexíveis.

7. Remova o introdutor.

8. Insira toda a rosca na vértebra sob controle fluoroscópico, posicionando o parafuso de
forma a permitir a conexão subsequente da estrela de referência.
OBSERVAÇÃO: se a anatomia não permitir isso, a estabilidade da estrela de referência
não pode ser garantida e um meio alternativo de registro deve ser escolhido. 

Aviso
Se utilizar uma furadeira automática, use apenas a menor velocidade de perfuração, para
manter o máximo controle sobre a profundidade da perfuração. Não entorte o parafuso de
fixação durante o procedimento de perfuração.

Aviso
Evite múltiplas tentativas de perfuração, pois isto pode enfraquecer o osso e aumentar o
risco de fraturas de stress pós-operatório. Pare a perfuração quando alcançar o osso
cortical oposto.

Pacote de Acessórios de Coluna para Referência Anterior/Lateral/Oblíqua
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Como acoplar o tubo conector

①

②

⑥

③

④ ⑤

Figura 36  

Etapa

1. Selecione o tamanho apropriado de tubo conector, que seja compatível com o compri-
mento do pino de fixação.

2. Deslize o tubo conector ③ sobre o parafuso de fixação ② e para dentro do protetor de
tecidos ①. Posicione o tubo conector de forma a permitir o subsequente acoplamento da
estrela de referência.

3. Coloque a ponta do tubo conector diretamente na superfície do osso e não em tecido
mole.
OBSERVAÇÃO: quando estiver introduzindo o tubo conector sem usar um protetor de te-
cidos, certifique-se de que o parafuso de fixação seja colocado a uma distância suficiente
de tecidos, vasos sanguíneos e outras estruturas críticas, para evitar danos àquelas es-
truturas. 

4. Oriente a interface da estrela de referência ④ de forma que a estrela de referência possa
ser subsequentemente acoplada com visibilidade total da câmera, sem obstruir o campo
cirúrgico.

5. Insira a porca de fixação ⑥ no introdutor ⑤ e use o introdutor para prender a porca de
fixação no tubo conector.

6. Quando apertar a porca de fixação, remova o introdutor.
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Como acoplar a estrela de referência

①

②

③ ④

Figura 37  

Etapa

1. Verifique se o tubo conector ① está firmemente acoplado.

2. Parafuse a unidade de fixação da estrela ③ no lado direito ou esquerdo da interface da
estrela de referência ②, dependendo da posição da câmera.

3. Insira a extremidade da estrela de referência ④ na unidade de fixação da estrela.

4. Ajuste a estrela de referência de forma que fique voltada para a câmera e aperte a unida-
de de fixação.

Aviso
Não solte o parafuso de fixação enquanto o tubo conector estiver acoplado. Isto pode
causar extrema abrasão das corticais. Somente considere essa etapa se não conseguir
remover o dispositivo do parafuso de fixação.

Pacote de Acessórios de Coluna para Referência Anterior/Lateral/Oblíqua
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4.5 Faixa de Cabeça de Referência

Informações gerais

A Faixa de Cabeça de Referência (10 UN) e a Unidade de Referência para Faixa de Cabeça
constituem um dispositivo de referência usado especialmente para casos em que não é possível
fixar a cabeça.

Somente use a faixa de cabeça de referência quando for necessário navegar um fêmur
saudável, por exemplo, durante a colocação de pinos femorais.

Componentes

②①

Figura 38  

Nº Componente Nº de Artigo

① Unidade de Referência para Faixa de Cabeça 41877

② Faixa de Cabeça de Referência (10 UN.) 41878
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Como montar e acoplar a referência

Figura 39  

Etapa

1. Antes de acoplar a faixa de cabeça de referência, posicione o paciente para a cirurgia e
prenda a perna usando um suporte de artroscopia.

2. Remova a película de proteção do verso da placa da faixa de cabeça.

3. Posicione a faixa de cabeça de referência ② em torno da coxa do paciente, próximo ao
joelho, onde ela não obstrua a cirurgia. Fixe-a usando o prendedor.
OBSERVAÇÃO: o deslocamento da faixa na perna do paciente pode resultar em impreci-
são no registro. 

4. Acople a unidade de referência ① ao conector na faixa de cabeça.

Esterilidade

Uso Esterilidade

Unidade de Referência para
Faixa de Cabeça
Faixa de Cabeça de Referên-
cia

Registro Pode ser não estéril

Navegação Deve ser esterilizada

Remoção da Faixa de Cabeça de Referência

Remova a faixa de cabeça de referência após o registro bem-sucedido das três imagens do
fêmur saudável.

Aviso
Durante o registro, não mova a perna saudável no suporte da perna nem tire a perna
saudável do suporte. Isto poderá resultar em navegação imprecisa.

Aviso
Se a faixa de cabeça de referência estiver muito apertada durante cirurgias demoradas
(mais de duas horas), podem surgir endentações na coxa do paciente devido à pressão.
Estas endentações costumam desaparecer em 24 horas.

Faixa de Cabeça de Referência
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4.6 Pacote de referência para crânio

Informações gerais

O Pacote de Referência para Crânio (B11002) permite o rastreamento flexível da referência do
paciente durante procedimentos craniomaxilofaciais em conjunto com fluoroscopia 3D ou iCT.
Não é necessário imobilizar o paciente para garantir o rastreamento.

Componentes

① ②

③

④
⑤

Figura 40  

Nº Componente Nº de Arti-
go

① Base de Referência para Crânio 52129

② Estrela de Referência para Crânio 52122

③ Manopla para lâminas (KLS Martin) 52127

④ Lâmina de chave de parafuso (KLS Martin) 52171

⑤ Parafuso de Fixação Óssea Descartável KLS Martin - 1,5 mm x 6 mm (5
UN.) 52170

Esterilidade

Uso Instruções Nº de Arti-
go

Estrela de Referência para
Crânio

Registro Pode ser não es-
téril

52122
Navegação Deve ser esterili-

zada

Parafuso de Fixação Óssea Descartável KLS Martin - 1,5
mm x 6 mm (5 UN.)

Deve ser esterili-
zada 52170

OBSERVAÇÃO: se apenas uma estrela de referência for usada, todos os instrumentos e
procedimentos deverão ser aplicados em um ambiente estéril. 
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4.6.1 Chave de parafuso

Informações gerais

Monte a chave de parafuso primeiro, antes de realizar as etapas de montagem da Base de
Referência para Crânio.

Dicas sobre a inserção e remoção de parafusos

• Enxágue o parafuso com NaCl, para ajudar a reduzir o atrito e facilitar a inserção.
• Sempre é mais fácil inserir o parafuso perpendicular ao osso do que em ângulo.
• Se o paciente possuir uma densidade óssea elevada, você poderá opcionalmente efetuar uma

pré-perfuração para facilitar a inserção do parafuso no osso.
- Ao realizar a pré-perfuração, não exceda o diâmetro de broca de 1,1 mm e a profundidade

máxima de 5 mm. Siga as diretrizes do fabricante do parafuso.
• Em geral, o peso da chave de fenda é suficiente para remover o parafuso do osso.

Aviso
O excesso de pressão sobre a cabeça do parafuso pode arrancá-la do osso quando a
chave de fenda for removida. O excesso de pressão também pode rachar ou quebrar a
cabeça do parafuso.

Como montar a chave de parafuso

①

②

③

Figura 41  

Etapa

1. Puxe para trás a trava frontal ② da manopla ③.

2. Insira a lâmina da chave de parafuso ① na manopla e solte a trava.

Aviso
Use apenas parafusos implantáveis e chaves de parafuso aprovados pela Brainlab. O uso
de parafusos implantáveis e chaves de parafuso não aprovados pela Brainlab para acoplar
a referência pode afetar a precisão da navegação, colocando em risco a segurança do
paciente.

Chave de parafuso
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4.6.2 Montagem e acoplamento

Informações gerais

As próximas etapas mostram:
• Como montar a acoplar a Base de Referência para Crânio
• Como acoplar a estrela não estéril
• Como remover uma estrela não estéril e acoplar uma estrela estéril

Como montar a acoplar a Base de Referência para Crânio

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

Figura 42  

Etapa

1. Desinfete a área em que a Base de Referência para Crânio será acoplada no cliente.
OBSERVAÇÃO: posicione o dispositivo de forma que ele não atrapalhe o cirurgião e ofe-
reça para a câmera uma visão permanentemente desobstruída da estrela. Além disso,
assegure que exista densidade óssea suficiente para a colocação. 

2. Fixe a interface de conexão da estrela ⑦ na base ③ (na direção da seta), usando a por-
ca de ajuste ⑧ para apertá-la com firmeza.

3. Faça uma incisão no paciente para inserção do tubo ①.
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Etapa

4. Insira o tubo pelo fundo da base (na direção da seta) e aperte cuidadosamente a porca
de fixação do tubo ⑥ na parte superior.

5. Coloque a Base de Referência para Crânio montada no crânio do paciente e insira o
tubo na incisão.

6. Insira um Parafuso de Fixação Óssea Descartável KLS Martin de 1,5 mm x 6 mm ⑤
através do tubo.

7. Use a chave de parafuso para apertar completamente o parafuso no osso até que ele es-
teja fixo. Não aplique pressão para baixo excessiva, pois isto pode provocar fratura do
crânio.
OBSERVAÇÃO: se o tubo que está sendo usado tiver uma janela, solte o parafuso cerca
de meia volta no sentido anti-horário. Este procedimento facilita a remoção do dispositivo
no final do procedimento. 

8. Aplique pressão suave na Base de Referência para Crânio para inserir os pinos ② no
crânio do paciente.

9. Gire a porca de fixação do tubo no sentido horário para pressionar os pinos contra o os-
so, prendendo a Base de Referência para Crânio.

Como acoplar a estrela não estéril

①

②

③

④

Figura 43  

Etapa

1. Mova a Estrela de Referência para Crânio não estéril para baixo sobre o pino da inter-
face de conexão ③ e aperte a porca de fixação da estrela ②.

2. Solte a porca de fixação do tubo ① e a porca de ajuste ④ para definir a posição da estre-
la, de modo que ela fique visível para a câmera.

3. Aperte ① e ④ com firmeza antes de iniciar o registro.

Montagem e acoplamento
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Aviso
Não solte nenhum parafuso da referência após o registro do paciente. Somente a porca de
fixação da estrela pode ser desparafusada, para troca da estrela de referência.

Como remover uma estrela não estéril e acoplar uma estrela estéril

①

Figura 44  

Etapa

1. Após o registro, desparafuse a estrela de referência não estéril.

2. Coloque as capas estéreis no paciente, seguindo o procedimento normal.

3. Faça uma fenda na capa estéril, para que a interface de conexão ① fique exposta.

4. Um assistente ou uma enfermeira paramentada deve acoplar e apertar a estrela de refe-
rência estéril na interface.

5. Quando a estrela de referência estéril estiver fixada com firmeza, a navegação do paci-
ente poderá ser iniciada.
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4.6.3 Remoção do pacote de referência para crânio

Informações gerais

Os dois próximos procedimentos mostram como remover a Base de Referência para Crânio:
• Como remover a Base de Referência para Crânio (procedimento padrão)
• Como remover a Base de Referência para Crânio (procedimento usando um tubo com

janela)

Como remover o Pacote de Referência para Crânio (procedimento padrão)

①

Figura 45  

Etapa

1. Desparafuse e remova a Estrela de Referência para Crânio.

2. Solte a porca de fixação do tubo ①.

3. Remova o parafuso com a chave de fenda.

4. Remova a Base de Referência para Crânio, puxando-a para cima.

Remoção do pacote de referência para crânio
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Como remover o Pacote de Referência para Crânio (procedimento usando um tubo com janela)

Figura 46  

Etapa

1. Desparafuse e remova a Estrela de Referência para Crânio.

2. Desparafuse e remova completamente a porca de fixação do tubo.

3. Remova a Base de Referência para Crânio, puxando-a para cima sobre o tubo.

4. Se o parafuso estiver visível, use a janela (seta) como ajuda visual para posicionar a cha-
ve no parafuso. Desparafuse e remova o parafuso com a chave e levante o tubo.

5. Se o parafuso não estiver visível, desacople e remova o tubo cuidadosamente. Despara-
fuse e remova o parafuso com a chave.
OBSERVAÇÃO: se o parafuso tiver sido solto meia volta durante a instalação, deslize o
tubo lateralmente para desencaixá-lo do parafuso e levante-o. 
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4.7 Matrizes de registro de TC

Informações gerais

As Matrizes de Registro de TC (55749-01, 55749-02, 55749-03) foram desenvolvidas para
registro automático de paciente em cirurgias navegadas de crânio e coluna. Elas são importantes
para aquisição de imagens intraoperatórias com TC 3D e Cone Beam CT.
As Matrizes de Registro de TC devem ser usadas com sistemas de navegação da Brainlab em
combinação com o software Automatic Image Registration.
O fluxo de trabalho detalhado para registro automático usando a Matriz de Registro de TC para
Crânio e Coluna é descrito no Manual do Usuário do Software Automatic Image
Registration.

Componentes

① ② ③

Figura 47  

Nº Componente Nº de Artigo

① Cirurgia aberta (coluna) 55749-01

② Pequenas incisões (coluna) 55749-02

③ Minimamente invasiva (crânio e coluna) 55749-03

Como usar

As Matrizes de Registro de TC foram desenvolvidas para registro automático de pacientes. O
fluxo de trabalho detalhado é descrito no Manual do Usuário do Software Automatic Image
Registration.
A expectativa de vida útil do dispositivo é de 500 ciclos de reprocessamento e uso.

Aviso
A funcionalidade somente poderá ser assegurada durante o período de expectativa de vida
útil. O uso contínuo após esse período pode aumentar a probabilidade de falhas ou
problemas de funcionamento (imprecisão).

Aviso
Sempre acople esferas marcadoras novas e sem uso às matrizes de registro.

Aviso
A matriz selecionada deve ser posicionada próximo à região de interesse e dentro do
volume reconstruído 3D do dispositivo de aquisição (para obter informações adicionais,
consulte o Manual do Usuário do Software Automatic Image Registration).

Matrizes de registro de TC
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Use exclusivamente uma Capa Estéril para Aquisição de Imagem de Pacientes da Brainlab,
para evitar o risco de contaminação e para assegurar que as esferas marcadoras estejam visíveis
para a câmera.
Este manual contém informações sobre o acoplamento correto de esferas marcadoras aos pinos.
Para obter informações adicionais, visite os links relacionados.

Aviso
Verifique o registro antes de cada tratamento cirúrgico, para evitar lesões no paciente.
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4.8 Braço de Apoio para Matriz de Registro de TC
(53089)

Informações gerais

O Braço de Apoio para Matriz de Registro de TC foi desenvolvido para uso com o software
Automatic Image Registration em cirurgias navegadas de crânio e coluna.
O Braço de Apoio foi desenvolvido para acoplamento direto ao trilho da mesa cirúrgica e para
posicionar a Matriz de Registro de TC para Crânio e Coluna próximo à região de interesse.
OBSERVAÇÃO: o Braço de Apoio deve ser usado não estéril e sobre a Capa Estéril para
Aquisição de Imagem de Pacientes e não pode ser esterilizado em autoclave. 

Componentes

O Braço de Apoio consiste nos seguintes componentes:

①

Figura 48  

Nº Componente Artigo Nº

① Braço de Apoio para Matriz de Registro de TC 53089

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

O Braço de Apoio foi desenvolvido para posicionar a Matriz de Registro de TC para Crânio e
Coluna. O fluxo de trabalho detalhado é descrito no Manual do Usuário do Software Automatic
Image Registration.

Etapa

1. Acople o adaptador do trilho à mesa cirúrgica antes de iniciar a aquisição e assegure que
ele esteja sobre a Capa estéril de aquisição de imagem de paciente.

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 de TC para Crânio e Coluna, fechando a alavanca do
Braço de Apoio.

4. Posicione e oriente a matriz, articulando as duas juntas esféricas e o telescópio.

Aviso
O volume da câmera 3D deve conter o corpo azul da matriz para o registro automático com
a Matriz de Registro de TC para Crânio e Coluna.

Braço de Apoio para Matriz de Registro de TC (53089)
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Aviso
Use exclusivamente uma Capa Estéril para Aquisição de Imagem de Pacientes da Brainlab,
para evitar o risco de contaminação e para assegurar que as esferas marcadoras estejam
visíveis para a câmera.

Siga as instruções de manutenção incluídas no Manual do Usuário do Software Automatic
Image Registration e execute as verificações de serviço periodicamente conforme descrito,
para reconhecer possíveis danos.
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Braço de Apoio para Matriz de Registro de TC (53089)
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5 ADAPTADORES DE
INSTRUMENTAL

5.1 Estrelas e garras

Informações gerais

O Pacote de Adaptadores de Instrumental (conjunto de 2 ou 4) contém diferentes tamanhos
de garras e estrelas adaptadoras de instrumental. Isso permite a montagem de um adaptador de
instrumental adequado para o instrumento a ser navegado.

Componentes

① ② ③

Nº Nome Nº de Artigo

①

Garra Adaptadora de Instrumental tamanho S
Garra Adaptadora de Instrumental tamanho M
Garra Adaptadora de Instrumental tamanho L
Garra Adaptadora de Instrumental tamanho XL

55101
55102
55103
55104

ADAPTADORES DE INSTRUMENTAL
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Nº Nome Nº de Artigo

②

Estrela Adaptadora de Instrumental tamanho M
Estrela Adaptadora de Instrumental tamanho ML
Estrela Adaptadora de Instrumental tamanho L
Estrela Adaptadora de Instrumental tamanho XL

41798
41799
41801
41802

③ Ferramenta para Adaptador de Instrumental 55061

OBSERVAÇÃO: qualquer garra adaptadora de instrumental pode ser acoplada a qualquer
estrela. Se você trocar a estrela por outra de tamanho diferente durante o procedimento, recalibre
e verifique o instrumento antes de prosseguir. 

Manuseio adequado de adaptadores de instrumental

Aviso
Assegure que o tamanho do adaptador seja adequado para o instrumento. Quanto maior
for o instrumento, maior deve ser o adaptador utilizado. O uso de um adaptador muito
pequeno pode resultar em imprecisão na calibração ou na navegação.

Como acoplar a estrela à garra adaptadora de instrumental

①

②

③

Figura 49  

Etapa

1. Selecione a Garra de Adaptador de Instrumental e a Estrela de Adaptador de Instru-
mental necessárias.
OBSERVAÇÃO: quanto maior o instrumento, maior deve ser a estrela usada. 

2. Insira a haste da estrela ② na garra ① e alinhe os dentes dos dois componentes.

3. Aperte o parafuso de fixação ③ manualmente ou com uma Ferramenta para Adaptador
de Instrumental, assegurando que a estrela fique firmemente acoplada à garra.

Estrelas e garras
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Como acoplar a garra ao instrumento

①

②

Figura 50  

Etapa

1. Ajuste a garra ① sobre o instrumento.
OBSERVAÇÃO: para obter a mais alta precisão de rastreamento, acople a garra o mais
próximo possível da extremidade do instrumento, sem tocar o paciente. 

2. Acople a estrela de rastreamento de forma que o braço mais longo da estrela fique ali-
nhado ao eixo do instrumento.

3. Aperte o parafuso de fixação ② manualmente, para prender a garra do adaptador de ins-
trumental.
OBSERVAÇÃO: use a Ferramenta para Adaptador de Instrumental, se necessário. 

ADAPTADORES DE INSTRUMENTAL
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5.2 Garra Adaptadora de Instrumental Softgrip
(tamanho L e XL)

Informações gerais

A Garra Adaptadora de Instrumental Softgrip (tamanho L e XL) foi desenvolvida para o
registro de instrumentos cirúrgicos que normalmente não podem ser navegados.
As garras adaptadoras de instrumental podem ser adaptadas para os seguintes intervalos de
diâmetro:

Componente Nº de Artigo Intervalo de diâme-
tro

Garra Adaptadora de Instrumental Softgrip Ta-
manho L 55113 7 mm a 16 mm

Garra Adaptadora de Instrumental Softgrip Ta-
manho XL 55114 13 mm a 24 mm

Componentes

①

②

③ ④

Figura 51  

Nº Componente Nº de Artigo

①
Garra Adaptadora de Instrumental Softgrip Tamanho L
Garra Adaptadora de Instrumental Softgrip Tamanho XL

55113
55114

②

Estrela Adaptadora de Instrumental tamanho M
Estrela Adaptadora de Instrumental tamanho ML
Estrela Adaptadora de Instrumental tamanho L
Estrela Adaptadora de Instrumental tamanho XL

41798
41799
41801
41802

③ Chave de parafuso
(opcional) 55758-30

④ Chave de parafuso 41796-27A

OBSERVAÇÃO: qualquer garra adaptadora de instrumental pode ser acoplada a qualquer
estrela. Se você trocar a estrela por outra de tamanho diferente durante o procedimento, recalibre
e verifique o instrumento antes de prosseguir. 

Garra Adaptadora de Instrumental Softgrip (tamanho L e XL)
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Como acoplar a estrela à Garra Adaptadora de Instrumental Softgrip

①

②

③

Figura 52  

Etapa

1. Selecione a Garra adaptadora de instrumental e a Estrela Adaptadora de Instrumen-
tal.
OBSERVAÇÃO: quanto maior o instrumento, maior deve ser a estrela usada. 

2. Insira a haste da estrela ② na garra ① e alinhe os dentes dos dois componentes.

3. Aperte o parafuso de fixação ③ manualmente ou com uma Chave de parafuso, assegu-
rando que a estrela fique firmemente acoplada à garra.
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Como acoplar a garra ao instrumento

①

②

Figura 53  

Etapa

1. Ajuste a garra ① sobre o instrumento.
OBSERVAÇÃO: para obter a mais alta precisão de rastreamento, acople a garra o mais
próximo possível da terminação tocar o paciente. 

2. Acople a estrela de rastreamento de forma que o braço mais longo da estrela fique ali-
nhado com o eixo do instrumento.

3. Aperte o parafuso de fixação ② manualmente para prender a garra adaptadora de instru-
mental.
OBSERVAÇÃO: se necessário, use a chave de parafuso. 

4. Assegure que o adaptador esteja firmemente acoplado ao instrumento, não entre em
contato com o paciente e não atrapalhe o cirurgião.

Garra Adaptadora de Instrumental Softgrip (tamanho L e XL)
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5.3 Extensão de adaptador de instrumental de 50 mm

Informações gerais

Figura 54  

A Extensão de Adaptador de Instrumental de 50 mm (55016) foi desenvolvida para uso entre
uma Garra Adaptadora de Instrumental e uma Estrela Adaptadora de Instrumental quando
houver necessidade de espaço adicional.
OBSERVAÇÃO: se houver algum impacto relacionado ao instrumento navegado, é recomendável
usar a Extensão de Adaptador de Instrumental de 50 mm com a Garra Adaptadora de
Instrumental Softgrip. 

Como acoplar a extensão do adaptador

①

②

④

③

Figura 55  

Etapa

1. Selecione a Garra Adaptadora de Instrumental e a Estrela Adaptadora de Instrumen-
tal necessárias.
OBSERVAÇÃO: quanto maior o instrumento, maior deve ser a estrela usada. 

2. Insira a extensão do adaptador ② na garra ③, alinhando os dentes dos dois componen-
tes.

3. Insira a haste da estrela ① na extensão do adaptador ② e alinhe os dentes dos dois
componentes.

4. Aperte o parafuso de fixação ④ manualmente ou com uma Ferramenta para adaptador
de instrumental, assegurando que a estrela fique firmemente acoplada à garra.

ADAPTADORES DE INSTRUMENTAL
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5.4 Adaptador para Sistemas Motores Cirúrgicos

Informações gerais

O Adaptador para Sistemas Motores Cirúrgicos (41840) é indicado para a navegação de
brocas motorizadas. Ele pode ser usado para dispositivos com diâmetro de corpo entre 26 e 40
mm.

Componentes

①

②

③

Figura 56  

Nº Componente

① Parafuso de fixação

② Estrela adaptadora

③ Garra adaptadora

Aviso
Nunca use o Adaptador para Sistemas Motores Cirúrgicos com dispositivos incompatíveis.

Adaptador para Sistemas Motores Cirúrgicos
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Como acoplar o adaptador

①

③

②

Figura 57  

Etapa

1. Posicione o adaptador de modo que ele não interfira no trabalho do cirurgião durante a
cirurgia.

2. Assegure que a garra ③ envolva o corpo do dispositivo e aperte manualmente o parafu-
so de fixação ②.

3. Posicione a estrela ① de modo que a câmera possa detectar permanentemente as esfe-
ras marcadoras.

ADAPTADORES DE INSTRUMENTAL
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6 GUIAS
6.1 Conjunto de agulhas de acesso pedicular

Informações gerais

O Conjunto de Agulhas de Acesso Pedicular para Calibração Manual (55843) é um conjunto
de instrumentos cirúrgicos para a colocação minimamente invasiva de fios de Kirschner em
pedículos toracolombares.

Antes de usar

Dependendo do software instalado, realize a calibração manual ou a recalibração da extremidade
antes de usar o dispositivo.

Componentes

①

③②

④

Figura 58  

Nº Componente Nº de Artigo

① Tubo-guia de 1,8 mm para Agulha de Acesso Pedicular (Calibração
Manual) 55844

② Estrela de rastreamento (integrada)

GUIAS
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Nº Componente Nº de Artigo

③

• Introdutor para Trocarte de Agulha de Acesso Pedicular (uso único)
- Deve ser esterilizada

• Introdutor Descartável para Trocarte de Agulha de Acesso Pedicu-
lar (5 UN)
- Enviado estéril

• 55845-01
• 55846

④
• Fios de Kirschner Descartáveis 2,5 mm/200 mm (5 UN)
• Fios de Kirschner Descartáveis 2,8 mm/450 mm (5 UN)

• 52479
• 52485

Aviso
Assegure que o tubo-guia da agulha de acesso pedicular não esteja torto durante a
inserção no pedículo.

Aviso
Assegure que o tubo-guia da agulha de acesso pedicular seja calibrado com o introdutor
do trocarte.
OBSERVAÇÃO: o conjunto de agulhas somente pode ser usado com fios de Kirschner e
introdutores de trocarte especificados como compatíveis pela Brainlab. 

Como montar o conjunto de agulhas de acesso pedicular

①

Figura 59  

Etapa

1. Insira completamente o introdutor do trocarte ① no tubo-guia e gire-o no sentido horário
até que a trava com mola encaixe no lugar.

2. Aperte manualmente e com firmeza as Esferas Marcadoras Reflexivas Descartáveis
nos pinos de acoplamento da estrela de rastreamento.

Aviso
A profundidade do fio de Kirschner inserido não é controlada pelo tubo-guia da agulha de
acesso pedicular.

Conjunto de agulhas de acesso pedicular
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6.2 Guia de perfuração

Informações gerais

A guia de perfuração é usada para navegar brocas e/ou fios de Kirschner.

Componentes básicos

①

② ③
⑤

④

Figura 60  

Nº Componente Nº de Arti-
go

① Broca Vários

② Tubo-guia de perfuração Vários

③ Base da manopla n/d

④ Porca de fixação n/d

⑤

• Manopla para Guia de Perfuração com 3 Esferas Marcadoras
• Manopla para Guia de Perfuração com 4 Esferas Marcadoras
• Manopla Compacta para Guia de Perfuração com 4 Esferas Marcado-

ras (usada com o Sistema Robótico Cirq)

• 41839
• 55839
• 56203

Como montar a guia de perfuração

Etapa

1. Insira o tubo-guia ② através da base da manopla ③.
OBSERVAÇÃO: assegure que o tubo não esteja inclinado. 

2. Parafuse o tubo com firmeza no sentido anti-horário para apertá-lo.
OBSERVAÇÃO: não permita que o tubo se solte durante o uso. 

3. Apenas para a guia de perfuração padrão, ajuste a Manopla para Guia de Perfuração
com 3 ou 4 Esferas Marcadoras para o ângulo mais adequado, assegurando que os
dentes da interface da manopla fiquem travados na posição correta.

4. Prenda a manopla ⑤ usando a porca de fixação ④.

5. Parafuse as esferas marcadoras manualmente nos pinos de acoplamento da estrela de
rastreamento, assegurando que elas fiquem firmemente presas.

GUIAS
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Tubos-guia de perfuração disponíveis

Tubo-guia Perfuração robótica Nº de Artigo

Tubo-guia de perfuração de 2,4 mm x
150 mm

Compatível com o Sistema Cirq

41839-27

Tubo-guia de perfuração de 3,2 mm x
150 mm 41839-30

Tubo-guia de perfuração de 2,6 mm x
150 mm 41839-60

Tubo-guia de perfuração de 3,2 mm x
200 mm 41839-31

Tubo-guia de perfuração de 2,6 mm x
200 mm 41839-61

Tubo-guia de perfuração de 3,0 mm x
150 mm

Não compatível com o Sistema Cirq

41839-20

Tubo-guia de perfuração de 2,5 mm x
150 mm 41839-80

Tubo-guia de perfuração de 1,8 mm x
180 mm 41839-70

Tubo-guia de perfuração de 5,0 mm x
180 mm 55839-10

Tubo-guia de perfuração de 4,5 mm x
200 mm 41839-40

Aviso
O diâmetro do tubo-guia de perfuração deve corresponder ao diâmetro da broca ou do fio
de Kirschner a ser usado e deve ser adequado para a aplicação indicada. Caso contrário, a
navegação poderá não ser precisa e o paciente poderá ser colocado em risco.

Brocas disponíveis

Brocas Controle de profun-
didade

Perfuração robótica Nº de Ar-
tigo

Broca de 2,4 mm com Haste
AO

Compatível com con-
trole de profundidade

Compatível com o Sistema
Cirq

41839-28

Broca de 2,6 mm com Haste
AO 41839-65

Broca de 3,2 mm com Haste
AO 41839-36

Broca de 2,4 mm com Haste
AO

Não compatível com
controle de profundi-
dade

Não compatível com o Sis-
tema Cirq

41839-29

Broca de 2,6 mm com Haste
AO 41839-69

Broca de 3,2 mm com Haste
AO 41839-35

Broca de 4,5 mm com Haste
AO 41839-45

Guia de perfuração
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6.3 Acessórios para guia de perfuração

Informações gerais

Acessórios opcionais estão disponíveis para a Guia de Perfuração, dependendo da broca e do
tubo-guia de perfuração.

Acessórios padrão

①

②

③

④

⑤

Figura 61  

Nº Componente Nº de Artigo

① Controle de profundidade para guia de perfuração 41839-50

②
• Trocarte Afiado para Tubo-guia de Perfuração de 1,8 mm
• Trocarte Arredondado para Tubo-guia de Perfuração de 5 mm x

180 mm

• 41839-75
• 55839-50

③

Redutor para Guia de Perfuração:
• 2,0 mm x 180 mm
• 2,8 mm x 180 mm
• 3,2 mm x 180 mm

• 55839-20
• 55839-28
• 55839-32

④ Protetor de Tecidos para Tubo-guia de Perfuração 5,0 mm x 180
mm 55839-40

⑤ Manopla para Protetor de Tecidos 55839-45

Acessórios Cirq para guia de perfuração

Nº de Artigo

Controle de Profundidade para Inserção na Guia de Perfuração 41839-51

Trocarte com Extremidade Afiada:
• 2,4 mm
• 2,6 mm
• 3,2 mm

• 55839-64
• 55839-66
• 55839-62

GUIAS
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6.3.1 Controle de profundidade para guia de perfuração

Informações gerais

O Controle de Profundidade para Guia de Perfuração pode ser usado opcionalmente para
ajustar a profundidade de perfuração máxima necessária.

Aviso
Certifique-se de que a profundidade de perfuração necessária seja corretamente ajustada,
e que o tubo de controle de profundidade seja apertado antes do uso usando a
contraporca.

Como montar

①

②
③

④

⑤

Figura 62  

Etapa

1. Parafuse o Controle de Profundidade da Guia de Perfuração ② firmemente na Mano-
pla para Guia de Perfuração ① e ajuste a manopla no ângulo mais adequado.
OBSERVAÇÃO: assegure que os dentes da manopla fiquem travados na posição corre-
ta. 

2. Ajuste a profundidade de perfuração máxima usando o tubo de controle de profundidade
④ (a escala em milímetros mostra a profundidade de perfuração máxima atual).

3. Prenda o tubo de controle de profundidade com firmeza usando a contraporca ③.
OBSERVAÇÃO: as brocas apropriadas ⑤ são identificadas como “Supports Depth Con-
trol” e possuem um sinal de parada (seta), para assegurar que a broca fique corretamen-
te alinhada à escala de controle de profundidade e ao tubo-guia de perfuração. 

Aviso
Use o Controle de Profundidade da Guia de Perfuração apenas com brocas especificadas
pela Brainlab que sejam compatíveis com controle de profundidade e que possuam a
etiqueta correspondente.

Controle de profundidade para guia de perfuração
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6.3.2 Trocarte arredondado e afiado para tubo-guia de perfuração

Informações gerais

O trocarte da guia de perfuração pode ser usado opcionalmente para permitir a inserção
minimamente invasiva do tubo-guia de perfuração através de uma pequena incisão.

Antes de usar

A guia de perfuração deve primeiro ser verificada ou validada junto com o tubo-guia de
perfuração.
OBSERVAÇÃO: a verificação e a validação de um tubo-guia de perfuração somente poderão ser
realizadas se os trocartes não estiverem acoplados. 

Como inserir o trocarte

①

Figura 63  

Etapa

1. Ajuste a manopla para o ângulo mais adequado.
OBSERVAÇÃO: assegure que os dentes da manopla fiquem travados na posição corre-
ta. 

2. Prenda a manopla na posição necessária usando a porca de fixação do trocarte ①.

3. Insira o trocarte apropriado na parte traseira do tubo-guia de perfuração.

4. Parafuse firmemente o trocarte na porca de fixação (no sentido anti-horário).
OBSERVAÇÃO: certifique-se de que a extremidade do trocarte fique para fora da parte
frontal do tubo-guia de perfuração. 

5. Insira a guia de perfuração através de uma pequena incisão, até que o alvo pretendido
seja atingido.

6. Quando a guia de perfuração tiver sido corretamente posicionada, desparafuse o trocarte
no sentido horário (conforme indicado pela seta) e remova-o do tubo.
OBSERVAÇÃO: o tubo-guia de perfuração está pronto para a navegação de brocas ou
fios de Kirschner. 
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Aviso
O diâmetro do tubo-guia de perfuração deve corresponder ao diâmetro da broca ou fio de
Kirschner a ser usado na operação. Caso contrário, a precisão da navegação não poderá
ser garantida e lesões graves poderão ser causadas ao paciente.

Trocarte arredondado e afiado para tubo-guia de perfuração
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6.3.3 Protetor de tecidos para tubo-guia de perfuração

Informações gerais

O Protetor de Tecidos para Tubo-guia de Perfuração de 5 mm x 180 mm pode ser usado
opcionalmente em cirurgias minimamente invasivas de trauma ou coluna para navegação de fios
de Kirschner.

Como montar o protetor de tecidos e a manopla

①

②

③

Figura 64  

Etapa

1. Acople a Manopla para Protetor de Tecidos ③ à interface correspondente do protetor
de tecidos ①.
OBSERVAÇÃO: assegure que os pinos da manopla sejam inseridos nos encaixes cor-
respondentes do protetor de tecidos. 

2. Quando os pinos estiverem corretamente posicionados, prenda firmemente a manopla
usando a contraporca ②.

Como acoplar o protetor à guia de perfuração

Etapa

1. Monte a Guia de Perfuração.

2. Deslize o protetor de tecidos ① sobre o Tubo-guia de Perfuração.

3. Dependendo do procedimento, insira um trocarte ou um Redutor para Guia de Perfura-
ção no tubo-guia a partir da parte traseira da Manopla para Guia de Perfuração, até
que se encaixe na porca de fixação.
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7 KITS DE REGISTRO POR
FLUOROSCOPIA

7.1 Visão geral do hardware de registro
automático por fluoroscopia

Informações gerais

Um kit de registro por fluoroscopia facilita o registro de aquisições e/ou imagens fluoroscópicas
2D ou 3D com o uso de um Arco em C e um sistema de navegação da Brainlab.

Tipos de kits de registro por fluoroscopia

Registro Kit de registro Nº de Artigo

Somente dados
2D

Kit de Registro para Arcos em C 2D 55705

Dispositivo Portátil de Registro por Fluoroscopia 2D 55741

Dados 3D e 2D

Hardware de Registro Automático por Fluoroscopia
2D/3D para Arcos em C 3D
• É obrigatório ter o anel de registro 2D conectado (Kit de

Upgrade para Registro Automático por Fluoroscopia
2D/3D para Arcos em C 3D)

55720
• 55715-20

Somente dados
3D

Hardware de Registro Automático por Fluoroscopia 3D
para Arcos em C 3D 55715

Hardware de Registro Automático por Fluoroscopia 3D
para Ziehm Vision RFD 3D 19154

Aviso
Cada kit de registro por fluoroscopia somente pode ser usado em combinação com Arcos
em C compatíveis aprovados pela Brainlab. A Brainlab não assumirá nenhuma
responsabilidade se Arcos em C não aprovados forem usados.

Conexão a Arcos em C

Um especialista de suporte da Brainlab deverá calibrar o kit de registro, em combinação com o
Arco em C, para permitir o registro das imagens adquiridas.

Aviso
Se você detectar falhas ou imprecisões inaceitáveis, entre em contato com o suporte da
Brainlab para recalibrar o Arco em C com o sistema de navegação.

Aviso
O equilíbrio do Arco em C pode ser afetado pela conexão de um kit de registro. Evite
posições extremas do Arco em C quando um kit de registro for acoplado.

KITS DE REGISTRO POR FLUOROSCOPIA
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Aviso
Não gire o Arco em C com o kit de registro montado sob a mesa cirúrgica.

Discos Reflexivos para Hardware de Registro Automático por Fluoroscopia

Discos reflexivos visíveis necessá-
rios

Hardware de Registro Automático por Fluoroscopia
2D/3D para Arcos em C 3D

Mínimo de cincoHardware de Registro Automático por Fluoroscopia
3D para Arcos em C 3D

Kit de Registro para Arcos em C 2D

OBSERVAÇÃO: use apenas discos reflexivos da Brainlab com os kits de registro por
fluoroscopia. 

Como inserir discos reflexivos

Se um kit de registro não utilizar estrelas, será necessário inserir Discos Reflexivos para Kit de
Registro por Fluoroscopia (7 UN) ou (21 UN) (41775) (55775) nos receptáculos do kit de
registro.

① ② ③ ④

Figura 65  

Etapa

1. Alinhe o disco concentricamente com o receptáculo, de forma que o lado plano com a
película reflexiva fique voltado para fora ①.

2. Pressione o disco no receptáculo até encaixá-lo ②. Se o disco ficar preso, pressione a
frente do disco, perto do rolamento de atuação por mola ③.
OBSERVAÇÃO: quando um disco é inserido corretamente, você deve ouvir um som de
encaixe. Os discos não devem ser desviados. 

3. Repita os passos 1 e 2 até que todos os discos estejam no lugar e nivele com a superfí-
cie do kit de registro ④.

OBSERVAÇÃO: se a câmera do sistema não detectar o kit de registro, verifique se a capa estéril
do Arco em C está corretamente fixada e se os discos reflexivos estão em boas condições. 

Visão geral do hardware de registro automático por fluoroscopia
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7.2 Kit de Registro para Arcos em C 2D

Informações gerais

O Kit de Registro para Arcos em C 2D (55705) é usado para adquirir imagens fluoroscópicas
2D para registro e somente pode ser usado em combinação com Arcos em C que possuem um
intensificador de imagem de 9 polegadas.

Componentes

①

②

③

Figura 66  

Nº Componente

① Kit de registro

② Parafuso de fixação

③ Placa de calibração removível

Como montar o kit de registro

Etapa

1. Cubra o Arco em C com uma capa estéril, assegurando que a capa não seja danificada
nem obstrua a visibilidade dos discos reflexivos no campo de visão da câmera.
OBSERVAÇÃO: se você colocar a capa estéril no kit de registro, não será necessário co-
brir o intensificador de imagem. 

2. Acople o kit de registro ① ao intensificador de imagem e posicione o Arco em C (com o
kit de registro acoplado) de tal forma que não entre em contato com o paciente ou a es-
trela de referência durante o uso.
OBSERVAÇÃO: certifique-se de que o kit esteja nivelado e centralizado no plano de su-
perfície do intensificador de imagem. 

3. Aperte com firmeza o parafuso de fixação ②, assegurando que ele não fique posicionado
no campo de visão da câmera.

4. Assegure que a placa de calibração removível esteja montada.

KITS DE REGISTRO POR FLUOROSCOPIA
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Esterilidade

O kit de registro pode ser esterilizado para uso ou pode ser coberto por uma capa estéril
transparente aprovada pela Brainlab.

Como acoplar a placa de calibração

① ② ③

Figura 67  

Etapa

1. Posicione a placa de calibração removível sob o kit de registro ①.

2. Enquanto segura a placa de calibração com uma das mãos para evitar sua queda, alinhe
o entalhe localizado no kit de registro com o entalhe localizado na placa de calibração
removível ②.
OBSERVAÇÃO: certifique-se de que a placa de calibração esteja uniformemente acopla-
da e alinhada e que não haja folga entre a placa de calibração e o kit de registro. 

3. Feche as três travas e assegure que a placa de calibração esteja firmemente presa no kit
de registro ③.

Armazenamento

Depois de adquirir as imagens, não altere a posição do kit de registro no intensificador de
imagem. Assim que a placa de calibração removível tiver sido removida, certifique-se de que ela
permaneça esterilizada e armazenada em um ambiente estéril.

Kit de Registro para Arcos em C 2D
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7.3 Dispositivo Portátil de Registro por Fluoroscopia
2D

Informações gerais

O Dispositivo Portátil de Registro por Fluoroscopia 2D (55741) é uma ferramenta móvel para
aquisição intraoperatória de imagens fluoroscópicas, para uso em combinação com um Arco em
C de 9 ou de 12 polegadas. O dispositivo de registro não é conectado a um Arco em C e deve ser
segurado pelo cirurgião durante a aquisição de imagens.

Componentes

①

② ③

④

Figura 68  

Nº Componente Nº de Artigo

① Dispositivo de registro para cabeça n/d

② Para n/d

③ Dispositivo de registro para corpo n/d

④ Manopla para Dispositivo de Registro por Fluoroscopia 2D 55742

Esterilidade

Esterilize o dispositivo de registro e a manopla antes do uso ou quando forem removidos do
campo estéril.

Uso da tira elástica

Inicialmente, os dois receptáculos plásticos são instalados na tira elástica pequena. Se você
precisar da tira elástica grande, reinstale ambos os receptáculos de plástico na tira elástica
grande. Verifique se a tira elástica selecionada e a placa de correção são compatíveis com o Arco
em C.

Tira elástica Diâmetro mínimo do Arco em
C

Diâmetro máximo do Arco em C

Pequeno (S) 290 mm (11,4 in) 350 mm (13,8 in)

Grande (L) 350 mm (13,8 in) 390 mm (15,4 in)

KITS DE REGISTRO POR FLUOROSCOPIA
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As tiras elásticas devem ser substituídas pelo menos uma vez por ano. As tiras elásticas
são fornecidas como parte do pacote de descartáveis (DePuy Synthes). Para obter
informações sobre pedidos, entre em contato com o suporte da Brainlab.

Componentes acessórios

①

②③④⑤
Figura 69  

Componente Nº de Artigo

① Adesivos Descartáveis (50 UN) e Tiras Elásticas (2 UN) para Re-
gistro por Fluoroscopia 2D 55746

②
Placa de Correção para Dispositivo Portátil de Registro por Fluo-
roscopia 2D (Intensificador de Imagem de 9 ou 12 polegadas) com
presilhas de fixação

55744, 55745

③ Tiras elásticas (S, L) n/d

④ Receptáculos plásticos n/d

⑤ Adesivos descartáveis n/d

Como acoplar a placa de correção

Quando usada com Arcos em C convencionais, a placa de correção deve ser acoplada ao Arco
em C.
OBSERVAÇÃO: arcos em C de painel plano não devem ser usados com acessórios do
Dispositivo Portátil de Registro por Fluoroscopia 2D. 

①

②

③

④

Figura 70  

Etapa

1. Limpe a tira elástica com isopropanol. Deixe-a secar.

Dispositivo Portátil de Registro por Fluoroscopia 2D
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Etapa

2. Aperte os freios do Arco em C ou segure o Arco em C com as mãos se não puder usar
os freios.

3. Coloque a tira elástica no Arco em C ③, até que fique suficientemente longe da extremi-
dade do tubo.

4. Limpe a superfície da placa de correção com isopropanol. Deixe secar.

5. Remova a película protetora dos dois lados do adesivo e fixe-o no centro da placa de
correção ②.
OBSERVAÇÃO: use apenas adesivos de dupla face fornecidos pela Brainlab para aco-
plar a placa de correção ao intensificador de imagem. 

6. Pressione a placa de correção no Arco em C. Assegure que o adesivo fixado mantém um
bom nível de contato com a placa e o Arco em C, garantindo a segurança da fixação.

7. Insira os dois grampos de fixação ① nos receptáculos plásticos ④ na tira elástica, ajus-
tando-os conforme necessário, até que fiquem corretamente posicionados.

8. Assegure que a placa de proteção esteja posicionada com precisão e não esteja torta.

9. Coloque o Arco em C na capa estéril normalmente.

10. Para proteger a capa estéril contra danos, aplique fita adesiva estéril no aro em que o
Dispositivo Portátil de Registro por Fluoroscopia 2D é pressionado contra o intensifi-
cador de imagem.

Como remover a placa de correção

Etapa

1. Aperte os freios do Arco em C ou segure o Arco em C com as mãos se não puder usar
os freios.

2. Desacople os dois grampos de fixação ① dos receptáculos plásticos ④.

3. Para facilitar a remoção da placa de correção ② gire a placa. Use os dois orifícios para
segurar a placa de correção.

4. Gire levemente a placa de correção, até removê-la do Arco em C.

5. Remova o adesivo da placa de correção ou do Arco em C.
OBSERVAÇÃO: você pode usar isopropanol para remover resíduos da almofada adesi-
va. 

6. Remova a tira elástica do Arco em C ③.

KITS DE REGISTRO POR FLUOROSCOPIA
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7.4 Hardware de Registro Automático por
Fluoroscopia 2D/3D e 3D para Arcos em C 3D

Informações gerais

O Hardware de Registro Automático por Fluoroscopia 2D/3D para Arcos em C 3D (55720) é
usado para adquirir imagens 2D e 3D para registro, enquanto o Hardware de Registro
Automático por Fluoroscopia 3D para Arcos em C 3D (55715) é usado para adquirir imagens
3D para registro.
OBSERVAÇÃO: o hardware de registro automático deve ser coberto por uma capa estéril antes
do uso. 

Componentes

①

②

Figura 71  

Nº Componente Nº de Artigo

①

• Hardware de Registro Automático por Fluoroscopia 2D/3D para
Arcos em C 3D

• Hardware de Registro Automático por Fluoroscopia 3D para Ar-
cos em C 3D

• 55720
• 55715

② Anel de registro 2D (Kit de Upgrade para Registro Automático por
Fluoroscopia 2D/3D para Arcos em C 3D) 55715-20

Arcos em C compatíveis

Fabricante Arco em C compatível Interface

Siemens
Siremobil ISO-C 3D

Interface NaviLink
Arcadis Orbic 3D

Hardware de Registro Automático por Fluoroscopia 2D/3D e 3D para Arcos em C 3D
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Fabricante Arco em C compatível Interface

Ziehm Vision Vario 3D Interface NaviPort-HW

Como montar o kit de registro

① ② ④③

Figura 72  

Etapa

1. Deslize os três orifícios do kit de registro sobre os pinos correspondentes no intensifica-
dor de imagem ①.
OBSERVAÇÃO: os pinos no intensificador de imagem devem encaixar, de forma suave e
completa, nos orifícios no kit de registro. 

2. Assegure que o kit esteja posicionado uniformemente no Arco em C ②.

3. Para obter um acoplamento seguro e reproduzível, alinhe o entalhe localizado no kit de
registro com o entalhe localizado no intensificador de imagem ③.

4. O kit de registro deve ser fixado com firmeza, nivelado e centralizado no plano da super-
fície do intensificador de imagem. Aperte com firmeza os três parafusos de travamento
④.
OBSERVAÇÃO: posicione o kit de registro de modo que não entre em contato com o pa-
ciente ou a estrela de referência durante o uso. 
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7.4.1 Uso do dispositivo de alvo a laser para arcos em C Siemens

Informações gerais

Você pode montar um dispositivo de alvo a laser da Siemens para Arcos em C 3D no kit de
registro para uso durante a aquisição de imagens 3D.

Aviso
Use um dispositivo de alvo a laser para aquisição de imagens 3D somente se o Arco em C
tiver sido calibrado com um dispositivo de alvo a laser.

Como montar o dispositivo de alvo a laser

① ③②

④

⑤

Figura 73  

Etapa

1. Na parte interna do Arco em C, monte o dispositivo de laser no entalhe largo ① do Hard-
ware de Registro Automático por Fluoroscopia 2D/3D para Arcos em C 3D.

2. Parafuse a correia de aperto ③ do dispositivo de alvo a laser através do kit de registro e
em torno do intensificador de imagem.

3. Feche a trava de encaixe ② para fixar a correia de aperto.

4. Ajuste a posição do dispositivo de alvo a laser ④, de forma que os dois feixes de laser
sejam direcionados através das aberturas correspondentes no kit de registro e entre si no
centro do Arco em C, até que esteja adequadamente posicionado para uso ⑤.

Uso do dispositivo de alvo a laser para arcos em C Siemens
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7.4.2 Uso do kit de upgrade

Informações gerais

O Kit de Upgrade para Registro Automático por Fluoroscopia 2D/3D para Arcos em C 3D é
um anel de registro 2D que permite a aquisição de imagens fluoroscópicas 2D com o Hardware
de Registro Automático por Fluoroscopia 2D/3D para Arcos em C 3D.

Imagens de calibração

O kit de upgrade também é necessário para criar imagens de calibração. Se o kit for necessário,
o software de navegação solicitará que ele seja acoplado.

Como acoplar o kit de upgrade

②①

Figura 74  

Etapa

1. Para garantir que o peso máximo dos dispositivos acoplados não será excedido, remova
qualquer dispositivo de alvo a laser antes de acoplar o kit de upgrade.

2. Posicione o Kit de Upgrade para Registro Automático por Fluoroscopia 2D/3D para
Arcos em C 3D (anel de registro 2D) sob o kit de registro.

3. Segurando o anel de registro com uma das mãos para evitar sua queda, posicione-o de
forma que os entalhes localizados no anel se alinhem com os entalhes localizados no kit
de registro (①).
OBSERVAÇÃO: assegure que os entalhes sejam alinhados de forma que não haja folga
entre o kit de upgrade e o kit de registro e que o anel esteja uniformemente acoplado. 

4. Feche as três travas do kit de upgrade ② e assegure que o anel de registro esteja aco-
plado com firmeza.

Aviso
Antes de iniciar a aquisição de imagens fluoroscópicas 2D, certifique-se de que o anel de
registro 2D esteja firmemente acoplado ao Hardware de Registro Automático por
Fluoroscopia 2D/3D para Arcos em C 3D.

Aviso
Certifique-se de que o anel de registro 2D esteja acoplado ao adquirir imagens
fluoroscópicas 2D intraoperatórias ou imagens de calibração pré-operatórias. Quando as
imagens de calibração tiverem sido adquiridas, o anel de registro 2D deverá permanecer
acoplado durante toda a aquisição de imagens fluoroscópicas 2D e não deverá ser
removido, mesmo que, por exemplo, exista a necessidade de mais espaço.
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Aviso
Certifique-se de que o anel de registro 2D seja desacoplado ao realizar aquisições de
imagens 3D.

Uso do kit de upgrade
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7.4.3 Colocação de capa estéril no kit de registro

Antes de começar

O kit de registro deve ser coberto por uma capa estéril para uso com um Arco em C. Ao usar o
Hardware para Registro Automático por Fluoroscopia 2D/3D para Arcos em C 3D em uma
configuração estéril com o Kit de Upgrade para Registro Automático por Fluoroscopia 2D/3D
para Arcos em C 3D acoplado, cubra também o kit de upgrade com uma capa estéril.

Como cobrir o kit de registro com uma capa estéril

Etapa

1. Coloque a capa estéril sobre o kit de registro e os trilhos do Arco em C, de acordo com
as instruções fornecidas pelos fabricantes do Arco em C e da capa estéril, certificando-se
de não danificar a capa estéril.

2. Prenda a capa estéril no Arco em C, usando uma tira elástica estéril e/ou fita adesiva es-
téril na parte traseira do kit de registro.
OBSERVAÇÃO: os discos reflexivos não devem ser cobertos por dobras ou partes não
transparentes da capa, como vedações ou adesivos. 

Capas estéreis compatíveis

Arco em C Fabricante e número de referência Distribuidor

Siemens Siremobil ISO-C 3D • CFI Medical Solutions, Nº de ref. 5464
• Heisig GmbH, Nº de ref. 32600
• Heisig GmbH, Nº de ref. 30079

Siemens
Siemens Arcadis Orbic 3D

Ziehm Vision Vario 3D
• Heisig GmbH, Nº de ref. 34132
• Ziehm Art. Nº 131179

Ziehm

Aviso
Cubra o kit de registro somente com uma capa estéril transparente aprovada pela Brainlab
e especificada para o modelo de Arco em C que está sendo usado.
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7.5 Hardware de Registro Automático por
Fluoroscopia 3D para Ziehm Vision RFD 3D

Informações gerais

O Hardware de Registro Automático por Fluoroscopia 3D para Ziehm Vision RFD 3D
(19154) é usado para adquirir imagens 3D para registro.

Como montar

①

②

③④

Figura 75  

Etapa

1. Cubra o Arco em C com uma capa estéril compatível.
OBSERVAÇÃO: sempre substitua a capa estéril em caso de troca das unidades de refe-
rência durante a cirurgia, mas não prenda a capa estéril ao adaptador usando fita adesi-
va. 

2. Escolha a unidade de referência correta ①, dependendo da etiqueta à direita ou à es-
querda no adaptador ④ em que a estrela será instalada.

3. Instale as Esferas Marcadoras Reflexivas Descartáveis ② nas duas estrelas.

4. Abra completamente o parafuso de retenção ③ (duas voltas completas) na direção anti-
horário.

5. Empurre a unidade de referência contra o adaptador.

6. Aperte completamente o parafuso de travamento, até obter firmeza na conexão.
OBSERVAÇÃO: não aplique força nas unidades de referência e não as use como alças
para alinhamento do Arco em C. 

7. Repita as etapas 2 a 6 o outro lado do Arco em C.

Capas estéreis compatíveis

Use apenas as capas estéreis disponíveis na Ziehm (Conjunto de Capas Descartáveis Ziehm)
para dispositivos Vision RFD.

Hardware de Registro Automático por Fluoroscopia 3D para Ziehm Vision RFD 3D
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Aviso
As unidades de referência devem ser montadas em adaptadores estéreis cobertos por uma
capa estéril e as instruções do fabricante da capa estéril devem ser cuidadosamente
observadas para assegurar a manutenção do campo estéril. Nunca cubra as unidades de
referência com uma capa estéril.
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7.6 Hardware de Registro Automático por
Fluoroscopia 3D para Siemens Cios Spin

Informações gerais

O Hardware de Registro Automático por Fluoroscopia 3D para Siemens Cios Spin (19168) é
usado para registrar imagens 3D.

Compatibilidade de dispositivos

Use apenas capas estéreis recomendadas como compatíveis pela Siemens com o Hardware de
Registro Automático por Fluoroscopia 3D para Siemens Cios Spin.

Como montar

Etapa

1. Cubra o Arco em C com uma capa estéril compatível.
Certifique-se de que a capa em torno do adaptador não contenha dobras nem esteja mui-
to esticada durante o procedimento.

2. Escolha a unidade de referência correta ①, dependendo da etiqueta à direita ou à es-
querda do adaptador ④ em que a estrela será instalada.
OBSERVAÇÃO: os adaptadores deverão ter sido acoplados ao Arco em C pelo suporte
da Brainlab. 

3. Instale as Esferas Marcadoras Reflexivas Descartáveis ② na unidade de referência.
OBSERVAÇÃO: as esferas não podem estar danificadas ou contaminadas e a câmera
deve ter um visão permanentemente desobstruída das esferas. 

4. Abra completamente o parafuso de retenção ③ (duas voltas completas) na direção anti-
horário.

5. Empurre a unidade de referência contra o adaptador, assegurando que ela não seja co-
berta pela capa.

6. Aperte completamente o parafuso de travamento, até obter firmeza na conexão.
Não aplique força na unidade de referência e nem a use como uma alça para alinhamen-
to do Arco em C.

7. Repita as etapas 2 a 6 para a outra unidade de referência.

Hardware de Registro Automático por Fluoroscopia 3D para Siemens Cios Spin
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Boas práticas

• Não gire o Arco em C com as unidades de referência montadas sob a mesa cirúrgica.
• Sempre substitua a capa estéril em caso de troca das unidades de referência durante a

cirurgia, mas não prenda a capa estéril ao adaptador usando fita adesiva.
• Informe a Brainlab sobre todos os eventos quando o gabinete do painel plano ou o adaptador

for aberto ou substituído por motivo de manutenção.
• É recomendável realizar a inspeção e calibração anual do Arco em C, para manter sua

precisão.
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