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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 Smith+Nephew:

Região Telefone e Fax E-mail

Suporte Global
Tel.: +1 833 766 2846
Fax: +1 763 452 4980

CustomerSupport.Robotics@smith-nephew.com

Expectativa de vida útil

O tempo estimado em serviço é de oito anos, exceto quando especificado de outro modo.

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

Contato do fabricante

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 regiões de idioma
francês Tel: +33 800 676 030

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

INFORMAÇÕES GERAIS
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Região Telefone e fax E-mail

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

Dados para contato
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1.2 Informações legais

Direitos autorais

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

Marcas comerciais da Brainlab

• Brainlab® é marca registrada da Brainlab AG na Alemanha e/ou nos Estados Unidos.
• Buzz® Navigation (Ceiling-Mounted) é marca registrada da Brainlab AG na Alemanha e/ou nos

Estados Unidos.
• Curve® é marca registrada da Brainlab AG na Alemanha e/ou nos Estados Unidos.
• Kick® é marca registrada da Brainlab AG na Alemanha e/ou nos Estados Unidos.
• iHelp® é marca registrada da Brainlab AG.

Marcas comerciais de terceiros

Smith & Nephew, Smith+Nephew e os logotipos correspondentes são marcas registradas da
Smith+Nephew plc.

Informações sobre patentes

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

Etiqueta CE

A etiqueta CE indica que o produto Brainlab cumpre com os requisitos funda-
mentais da Diretiva 93/42/EEC do Conselho Europeu, a Diretiva para Dispositi-
vos Médicos (Medical Device Directive, “MDD”).
HIP7 é um produto da Classe IIa, de acordo com as regras estabelecidas pela
MDD.

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

Relatar incidentes relacionados a este produto

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

INFORMAÇÕES GERAIS
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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 componentes de hardware

Os símbolos indicados a seguir podem ser encontrados no sistema.

Símbolo Explicação

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. 

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

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

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

Esterilizado com óxido de etileno

Não use se a embalagem estiver danificada

Mantenha longe da luz solar

Mantenha seco

INFORMAÇÕES GERAIS
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Símbolo Explicação

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 da 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

IPXX

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

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. 

Símbolos
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Símbolo Explicação

Não pirogênico

Indica que o equipamento é adequado apenas para corrente contínua

Contém um transmissor de RF para operação

Equipamento da Classe II

Identificação exclusiva do dispositivo

Consulte o manual ou o folheto de instruções

Dispositivo médico

INFORMAÇÕES GERAIS
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1.4 Uso do sistema

Indicação de uso

Este Manual do Usuário de Instrumental é indicado para uso em conjunto com o software de
quadril da Brainlab e contém informações sobre a montagem e o uso seguro dos instrumentos
necessários para cirurgias.
O HIP7 é um sistema de localização guiado por imagens intraoperatórias, desenvolvido para
proporcionar cirurgias minimamente invasivas. O sistema vincula um transdutor manual,
rastreado por um sistema passivo de marcadores, a um espaço de imagens em um computador
virtual sobre imagens pré-operatórias sendo processadas por plataformas Brainlab IGS ou sobre
um modelo 3D individual do osso do paciente. Esse modelo é gerado por meio da aquisição de
diversas referências na superfície óssea.
O sistema é indicado para qualquer condição médica em que o uso de uma cirurgia estereotática
possa ser considerada segura e efetiva, e na qual uma referência a uma estrutura anatômica
rígida, como um osso longo ou uma vértebra, possa ser identificada em relação a um modelo
anatômico com base em TC, Raios X ou RM. O sistema ajuda o cirurgião a navegar com precisão
uma endoprótese de quadril até a posição planejada de forma pré-operatória ou intraoperatória.
Estes são alguns exemplos de procedimentos cirúrgicos ortopédicos:
• Artroplastia total de articulação
• Cirurgia ortopédica minimamente invasiva

Local de uso

O aplicativo deve ser usado em salas cirúrgicas.
Condições ambientais específicas durante a operação, o armazenamento e o transporte são
definidas neste manual ou na documentação de usuário da respectiva plataforma.

Cuidados ao manusear o hardware

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

Uso do sistema
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1.5 Treinamento e documentação

Treinamento

Antes de usar o sistema, todos os usuários devem participar de um programa de treinamento
obrigatório, a ser realizado por um representante autorizado da Smith+Nephew, com o objetivo de
garantir o uso seguro e correto do produto.

Suporte supervisionado

Antes de usar o sistema para procedimentos cirúrgicos nos quais a navegação assistida por
computador é considerada crucial, execute um número suficiente de procedimentos completos
junto com um representante da Smith+Nephew.

Responsabilidade

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

Leitura dos manuais de usuário

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

Manuais do usuário disponíveis

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

Manual do Usuário Conteúdo

Manuais do Usuário do
Software

• Visão geral do planejamento do tratamento e da navegação gui-
ada por imagens

• Descrição da configuração do sistema da sala cirúrgica
• Instruções detalhadas sobre o software

Manual do Usuário de Hard-
ware

Informações detalhadas sobre hardware de radioterapia e cirurgia,
tipicamente definidos como instrumentos de grande complexidade

Manuais do Usuário de Ins-
trumental Instruções detalhadas sobre o manuseio dos instrumentos

Manual de Limpeza, Desin-
fecção e Esterilização

Detalhes sobre limpeza, desinfecção e esterilização de instrumen-
tos

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

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

INFORMAÇÕES GERAIS
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Manual do Usuário Conteúdo

Manual do Usuário do Sis-
tema e do Usuário Técnico

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

Treinamento e documentação
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2 VISÃO GERAL DO
INSTRUMENTAL

2.1 Manuseio dos instrumentos

Manuseio correto

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, entre imediatamente em contato com a
Smith+Nephew para orientação sobre o procedimento a ser adotado. A não realização
desse procedimento pode causar lesões graves ao paciente.

Aviso
Não utilize instrumentos danificados ou corroídos.

Aviso
Planeje a configuração da sala cirúrgica antes da cirurgia. A câmera deve ter uma visão
desobstruída de todas as esferas marcadoras, caso contrário podem ocorrer imprecisões
de registro e de navegação.

Esterilização

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

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

Segurança em ressonância magnética

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

VISÃO GERAL DO INSTRUMENTAL
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2.1.1 Uso de pinos de fixação

Informações gerais

A colocação de um pino de fixação em estruturas ósseas é um procedimento cirúrgico padrão,
minimamente invasivo e de baixo risco, que é necessário para fornecer uma base estável à
instalação de estrelas de referência e à navegação.
No entanto, como é preciso fazer uma incisão, leia cuidadosamente as seguintes informações
antes de prosseguir.

Riscos

Aviso
Considerando que a colocação de um pino de fixação exige uma incisão, as seguintes
complicações podem ocorrer: infecção, dor local, sangramento, lesão de vasos
sanguíneos ou nervos, fratura óssea ou trombose. A colocação de um pino de fixação no
acetábulo também pode causar lesões nas vísceras.

Precauções

Aviso
Em alguns casos, os pinos de fixação podem ser colocados por meio de uma furadeira
automática. Porém, use somente a velocidade de perfuração mais baixa, para manter o
máximo controle sobre a profundidade de perfuração.

Aviso
Use somente pinos de fixação rosqueados, com o diâmetro especificado. A utilização de
um pino de fixação com diâmetro incorreto pode desestabilizar o acoplamento.

Aviso
Para garantir a estabilidade do acoplamento, o pino de fixação deve ser posicionado de
maneira bicortical, sempre que possível.

Uso de pinos de fixação
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2.1.2 Instrumentos disponíveis

Instrumentação geral

Ilustração Nome

Esferas Marcadoras Reflexivas Descartáveis

Pinos de Schanz descartáveis

Caneta Sensível ao Toque Estéril e Descartável
OBSERVAÇÃO: este manual de usuário não contém infor-
mações detalhadas sobre este item. Para obter informa-
ções adicionais, consulte o folheto de instruções. 

Adaptador de Pino-guia para Acoplamento AO

Ponteiros

Ilustração Nome

Ponteiro Estendido para Quadril

Controle Remoto Clip-on Descartável

Dispositivo de pedais

Ilustração Nome

Dispositivo de pedais (USB)

VISÃO GERAL DO INSTRUMENTAL
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Paquímetro para Pelve

Ilustração Nome

Paquímetro para Pelve

Estrelas de Referência/Fixadores Ósseos X-Press

Ilustração Nome

Estrela de Referência X-Press, Geometria T

Fixador Ósseo X-Press de 1 Pino (tamanhos P, M e G)

Chave para Garras de Coluna e Fixador Ósseo X-
Press de 1 Pino

Fixador Ósseo de 2 Pinos, X-Press, Flip-Flop

Instrumentos disponíveis

18 Manual do Usuário de Instrumental Rev. 1.3 Quadril



Estrela de Referência para Fêmur

Ilustração Nome

Estrela de Referência sem Fixação para Fêmur

Pinos Ósseos Descartáveis de 3,5 mm/14 mm

Chave de Parafuso Hexagonal de 2,5 mm com Luva
de Retenção

Broca de 2,5 mm com Interface Padrão AO

Adaptador de instrumental

Ilustração Nome

Estrela de Referência StarLock para Introdutor Aceta-
bular Universal

Introdutores acetabulares

Ilustração Nome

Introdutor Acetabular Universal Reto

Introdutor Acetabular Universal Curvo

VISÃO GERAL DO INSTRUMENTAL
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Ilustração Nome

Adaptador para Introdutor Acetabular Universal

Instrumentos disponíveis
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3 INSTRUMENTAÇÃO
GERAL

3.1 Esferas marcadoras reflexivas descartáveis

Informações sobre esferas marcadoras reflexivas descartáveis

Figura 1  

Produto Peças Nº de artigo Fabricante

Esferas marcadoras reflexivas descar-
táveis 90 (30 x 3) 41773 Brainlab e NDI

Esferas marcadoras reflexivas descartáveis são acopladas a estrelas de referência e
instrumentos para permitir que o sistema detecte a posição do paciente e dos instrumentos no
campo cirúrgico.

Aviso
Os sistemas de navegação da Brainlab somente podem ser utilizados com as esferas
marcadoras indicadas acima. O uso de outras esferas marcadoras pode afetar a precisão
da navegação, colocando o paciente em risco.

Quando acoplar esferas marcadoras

Acople as esferas marcadoras a instrumentos e estrelas antes da calibração ou do uso em
cirurgias.

Garantia da esterilidade

As esferas marcadoras são fornecidas esterilizadas. Elas não podem ser reesterilizadas e devem
ser descartadas após o uso.

INSTRUMENTAÇÃO GERAL
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Aviso
Não reesterilize esferas marcadoras reflexivas descartáveis, pois isso reduz sua precisão,
colocando o paciente em risco. As esferas marcadoras reflexivas são de uso único.

Esferas marcadoras reflexivas descartáveis
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3.1.1 Uso de esferas marcadoras

Como assegurar a precisão da navegação

A precisão da navegação é criticamente dependente da condição das esferas marcadoras
reflexivas em uso.

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

Aviso
Use apenas esferas marcadoras reflexivas limpas e secas. Esferas marcadoras molhadas
ou sujas devem ser limpas e secas antes do uso, ou então devem ser substituídas.

Aviso
Não use esferas marcadoras reflexivas defeituosas ou deformadas, pois podem afetar de
forma negativa a precisão da navegação e causar lesões no paciente.

Aviso
Configure a sala cirúrgica antes da operação, para garantir que a câmera tenha uma visão
desobstruída de todas as esferas marcadoras nos adaptadores de instrumental e nas
estrelas de referência. Não mascare nem cubra nenhuma esfera marcadora, caso contrário
a navegação é impossível ou pode ser imprecisa.

Como acoplar esferas marcadoras

Figura 2  

Etapa

Usando apenas as mãos, aperte com firmeza uma esfera marcadora em cada pino de fixação
do instrumento.

Garantia da firmeza do acoplamento

Aviso
Certifique-se de rosquear as esferas marcadoras nos pinos até que não haja espaçamento
algum entre a esfera e a base do pino. Não use uma esfera marcadora se ela não estiver
acoplada de maneira segura nesta posição.

INSTRUMENTAÇÃO GERAL
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Aviso
Se for necessário usar força excessiva para rosquear uma esfera marcadora em seu pino,
descarte-a e use outra esfera.

Aviso
Se usar esferas marcadoras reflexivas em instrumentos que oscilam ou vibram, ou nas
proximidades destes instrumentos, examine as esferas marcadoras em intervalos
regulares, para assegurar que continuem presas de forma segura.

Limpeza de esferas marcadoras

Aviso
Use apenas tecidos macios umedecidos com água esterilizada para limpar a superfície
suja de esferas marcadoras. Assegure que a esfera marcadora limpa esteja completamente
seca antes de usá-la.

Aviso
Se limpar ou substituir uma esfera marcadora de um instrumento ou uma estrela de
referência, verifique a precisão da navegação antes de prosseguir.

Uso de esferas marcadoras
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3.2 Pinos de Schanz descartáveis

Visão geral

Figura 3  

Produto Tipo Nº de artigo

Pinos de Schanz descartá-
veis

3,2 mm x 100 mm (10 un) 54922

(AO) 4 mm x 125 mm (10 un) 54908

(AO) 5 mm x 175 mm (10 un) 54909

3 mm / 100 mm (10 un) 54900

4 mm / 130 mm (10 un) 54901

5 mm / 150 mm (10 un) 54902

5 mm / 200 mm (10 un) 54903

Os pinos de Schanz descartáveis são usados para acoplar fixadores ósseos ou blocos de corte
diretamente ao osso do paciente.

Aviso
Somente acople pinos de Schanz a estruturas ósseas, nunca a tecidos ou partes do
sistema nervoso.

Aviso
Utilize apenas pinos de Schanz da Brainlab.

Esterilidade

Os pinos de Schanz descartáveis são fornecidos sem esterilização e devem ser esterilizados
antes do uso. Elas não podem ser reesterilizadas e devem ser descartadas após o uso.

Aviso
Não reesterilize pinos de Schanz descartáveis, pois isso coloca o paciente em risco.

INSTRUMENTAÇÃO GERAL
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3.3 Adaptador de Pino-guia para Acoplamento AO
(54932)

Visão geral

Figura 4  

O Adaptador de Pino-guia para Acoplamento AO permite a instalação rápida e simples de
pinos de Schanz compatíveis através de acoplamento AO padrão em qualquer broca.

Pinos de Schanz compatíveis

Produto Tipo Nº de artigo

Pinos de Schanz descartá-
veis 3,2 mm x 100 mm (10 un) 54922

Links relacionados

Pinos de Schanz descartáveis na página 25

Adaptador de Pino-guia para Acoplamento AO (54932)
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4 PONTEIROS
4.1 Uso de ponteiros
4.1.1 Manuseio de ponteiros

Funcionalidade dos ponteiros

Os ponteiros são usados para:
• Executar o registro de pacientes usando um dispositivo de ponteiro.
• Assegurar que a precisão do registro seja preservada.

Instruções detalhadas sobre o uso de ponteiros são fornecidas no seu Manual do Usuário do
Software.
OBSERVAÇÃO: os ponteiros são pré-calibrados. Podem ser usados sem nenhuma calibração
adicional. 

Manuseio correto de ponteiros

Aviso
As esferas marcadoras do ponteiro ativo devem estar visíveis para a câmera durante todo
o procedimento de registro e navegação.

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

Compatibilidade de software

O Manual do Usuário do Software relaciona os ponteiros compatíveis com seu software de
navegação da Brainlab.

PONTEIROS
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4.1.2 Manutenção da precisão do ponteiro

Armazenamento

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

Sempre esterilize os ponteiros e armazene-os nos encaixes designados do calibrador de
ponteiros.

Verificação da precisão do ponteiro usando o calibrador de ponteiro

① ②

Figura 5  

Se um ponteiro não estiver danificado, sua extremidade ① ficará alinhada à contraparte
correspondente no calibrador ②.

Aviso
Verifique a precisão do ponteiro antes de cada uso. Verifique se a extremidade do ponteiro
se alinha à contraparte no calibrador de ponteiro.

Manutenção da precisão do ponteiro

28 Manual do Usuário de Instrumental Rev. 1.3 Quadril



4.2 Ponteiro para quadril

Visão geral

As extremidades dos ponteiros são arredondadas como uma esfera, para evitar lesões em ossos
ou tecidos moles e permitindo movimentos mais suaves ao longo da superfície óssea durante
procedimentos de registro e planejamento.
OBSERVAÇÃO: para facilitar a identificação, cada ponteiro possui um indicador de cor diferente
na extremidade da manopla. 

Ponteiro Estendido para Quadril (53108)

Figura 6  

O Ponteiro Estendido para Quadril é um ponteiro reto com uma haste longa. Ele facilita a
aquisição de pontos em pacientes de maior compleição física e em áreas maiores, como a base
do acetábulo, durante o processo de registro. Seu indicador é vermelho.

PONTEIROS
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4.3 Controle Remoto Clip-on Descartável (53153)
4.3.1 Visão geral

Informações gerais

Figura 7  

O Controle Remoto Clip-on Descartável permite o registro ativo do paciente e o controle do
software em combinação com ponteiros existentes da Brainlab. 
O Controle Remoto Clip-on Descartável é um dispositivo ativo, não invasivo, para uma única
utilização e é fornecido esterilizado em uma embalagem estéril.

Ponteiros compatíveis

O Controle Remoto Clip-on Descartável pode ser usado com o Ponteiro Estendido para
Quadril.

Controle Remoto Clip-on Descartável (53153)
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4.3.2 Acoplamento do Controle Remoto Clip-on Descartável

Visão geral do dispositivo

① ④②③

Figura 8  

Nº Componente Função

① Botão de controle Ativa o LED infravermelho

② LED infravermelho Detectado pela câmera, mas invisível a olho nu

③ LED de status verde Indica o estado e o funcionamento da bateria

④ Abertura central Interface de acoplamento ao ponteiro

Garantia da esterilidade

Aviso
O Controle Remoto Clip-on Descartável é fornecido estéril. Se algum dos componentes
esterilizados entrar em contato com um ambiente não esterilizado durante a retirada da
embalagem ou uso clínico, descarte o dispositivo imediatamente.

Antes de usar

Etapa

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

2. Efetue uma verificação de funcionalidade, pressionando o botão de controle ① e assegu-
rando que:
• O LED de status ③ esteja ligado
• O LED infravermelho ② esteja exibido como um flash colorido no visor da câmera na

tela de navegação

Aviso
Antes de abrir a embalagem estéril, verifique se a data de vencimento não expirou e se a
embalagem não está danificada. Se a data de vencimento tiver expirado ou se existirem
danos, não use o Controle Remoto Clip-on Descartável e descarte-o imediatamente.

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

PONTEIROS
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Não use se a embalagem estiver violada.

Como acoplar o Controle Remoto Clip-on Descartável ao ponteiro

④

⑤

①

②
③

Figura 9  

Etapa

1. Acople o Controle Remoto Clip-on Descartável, colocando a abertura central ② sobre
o pino de fixação indicado ① na manopla do ponteiro.
OBSERVAÇÃO: antes de acoplar, avalie a posição, dependendo de se o usuário é ④
canhoto ou destro ⑤.
 

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

3. Acople as Esferas Marcadoras ③ ao ponteiro.

OBSERVAÇÃO: durante o uso, é recomendável segurar o ponteiro com o Controle Remoto
Clip-on Descartável entre os dedos polegar, indicador e médio, pressionando o botão de
controle com o polegar. 

Garantia da qualidade do acoplamento

Antes da cirurgia, planeje a posição do Controle Remoto Clip-on Descartável de maneira
adequada, considerando se o usuário é canhoto ou destro, bem como a configuração da
sala cirúrgica. A câmera deve ter uma visão desobstruída das esferas marcadoras
reflexivas e do LED infravermelho.

Certifique-se de acoplar adequadamente o Controle Remoto Clip-on Descartável ao pino de
fixação no ponteiro e de rosquear totalmente as Esferas Marcadoras Reflexivas
Descartáveis até não haver nenhum espaçamento entre a esfera e a base do pino.

Acoplamento do Controle Remoto Clip-on Descartável
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4.3.3 Uso do Controle Remoto Clip-on Descartável

Informações gerais

Quando você pressiona o botão de controle, o LED infravermelho é ativado e pode ser rastreado
pela câmera no sistema de navegação.
O LED infravermelho é exibido como um flash colorido no monitor da câmera na tela de
navegação. Dependendo do aplicativo de software, o sinal do LED infravermelho pode ser usado
para várias funções como, por exemplo, aquisição de pontos de superfície durante o registro.
OBSERVAÇÃO: durante o uso, certifique-se de que o LED infravermelho fique visível para a
câmera e que não esteja contaminado (p.ex., com sangue). 

Verifique o funcionamento do LED infravermelho antes do uso, verificando o status do LED
no Controle Remoto Clip-on Descartável e no display da câmera na tela de navegação.

Informações adicionais

Consulte o seu Manual do Usuário do Software correspondente para obter informações
adicionais sobre como usar o Controle Remoto Clip-on Descartável em combinação com o
software.

Manuseio correto do instrumento

Aviso
Durante a aquisição de pontos, certifique-se sempre de que a extremidade do ponteiro
esteja em contato com o paciente ou o osso quando ativar o Controle Remoto Clip-on
Descartável.

Não faça pressão sobre o corpo Controle Remoto Clip-on Descartável onde ficam os LEDs.

Considerações sobre segurança

Aviso
Não olhe diretamente para o LED infravermelho do Controle Remoto Clip-on Descartável a
pequena distância quando o botão de controle estiver ativado.

PONTEIROS
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4.3.4 Depois do uso

Manuseio correto durante o descarte

Aviso
Não reutilize nem substitua a bateria e não autoclave o Controle Remoto Clip-on
Descartável após o uso. Isto destruiria o dispositivo e poderia levar a danos graves do
equipamento de autoclave ou a lesões ao paciente e ao usuário.

Aviso
Nenhuma modificação do dispositivo é permitida.

Não mergulhe totalmente o Controle Remoto Clip-on Descartável em nenhum líquido.

O Controle Remoto Clip-on Descartável contém uma bateria primária de lítio. Considere a
possibilidade de desinfetar o dispositivo depois do uso e eliminá-lo separadamente. Para
descarte dos componentes eletrônicos e da bateria de lítio primaria, entre em contato com
a agência de proteção ambiental e de resíduos de sua localidade, para verificar se existem
restrições especiais de descarte.

Desacoplamento e descarte do Controle Remoto Clip-on Descartável

Aviso
O Controle Remoto Clip-on Descartável é um dispositivo de uso único e não pode ser
esterilizado. Retire-o do ponteiro e descarte-o após o uso.

Etapa

1. Após o uso, remova o Controle Remoto Clip-on Descartável do ponteiro.

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

3.

①
③
②

Se necessário, abra o corpo do dispositivo pelo entalhe ①, usando uma ferramenta pe-
quena e afiada, e remova a bateria ③ e os componentes eletrônicos ② para descarte em
separado.

Depois do uso
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4.3.5 Especificações técnicas

Dimensões e peso

Dimensões Valor

Altura 17,3 mm

Comprimento 53,9 mm

Largura 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 in-
tensidade de 50% 120° 120°

Segurança fotobiológica Conformidade com IEC 62471 Conformidade com IEC 62471

Corpo do dispositivo

Especificação Descrição

Classificação IP IP44, de acordo com a IEC 60529 (protegido contra partículas > 1
mm e contra respingos de líquidos)

Materiais Poliamida 12

Especificações ambientais

Especificação Condições de armazenamento 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 condensação

Pressão 700 hPa a 1.060 hPa 700 hPa a 1.060 hPa

Descarte Conforme as regulamentações locais sobre resíduos e proteção do
ambiente

PONTEIROS
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Esterilidade e usabilidade

Especificação Descrição

Estado de esterilidade Estéril

Método Óxido de etileno

Prazo de validade Três anos

Usabilidade Uso único

Especificações técnicas
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4.3.6 Compatibilidade e emissões eletromagnéticas

Compatibilidade eletromagnética: Declaração

Para dispositivos elétricos médicos, devem ser consideradas medidas especiais de segurança
com relação à compatibilidade eletromagnética. Os dispositivos somente podem ser instalados e
usados em conformidade com as diretrizes de compatibilidade eletromagnética correspondentes,
conforme descrito neste manual do usuário.
Os dispositivos portáteis ou móveis de comunicação por RF podem influenciar o funcionamento
dos equipamentos médicos elétricos.

Ambiente eletromagnético

O Controle Remoto Clip-on Descartável foi desenvolvido para utilização no ambiente
eletromagnético especificado nas tabelas fornecidas nesta seção.
O cliente ou usuário deve garantir que o Controle Remoto Clip-on Descartável seja usado
nesse tipo de ambiente.

Interferências de emissões de RF

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 provavelmente não devem causar
nenhuma interferência em equipamentos eletrônicos próximos.

Declaração

Orientação e declaração do fabricante em relação a emissões eletromagnéticas:

Teste de emissões Conformidade Ambiente eletromagnético - Diretrizes

Emissões de RF
CISPR 11

Grupo 1, Classe
B

O Controle Remoto Clip-on Descartável é adequa-
do para uso em todos os estabelecimentos, incluindo
os domésticos e aqueles diretamente conectados à
rede pública de fornecimento de energia de baixa ten-
são que abastece edifícios usados para propósitos
domésticos.

Emissões harmôni-
cas IEC 61000-3-2 Não aplicável

Flutuações de ten-
são/emissões de os-
cilações, IEC
61000-3-3

Não aplicável

PONTEIROS
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4.3.7 Imunidade eletromagnética

Ambiente eletromagnético

O Controle Remoto Clip-on Descartável foi desenvolvido para utilização no ambiente
eletromagnético especificado nas tabelas fornecidas nesta seção.
O cliente ou usuário deve garantir que o Controle Remoto Clip-on Descartável seja usado
nesse tipo de ambiente.

Declaração de imunidade eletromagnética

As tabelas das próximas seções fornecem a orientação e a declaração do fabricante em relação
à imunidade eletromagnética.

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

Teste de imunida-
de

Nível de teste IEC
60601 e teste de con-
formidade

Ambiente eletromagnético - Diretrizes

Descarga eletro-
stática (ESD) -
IEC 61000-4-2

Contato de 6 KV
±8 kV do ar

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

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

3 A/m

Os campos magnéticos da frequência de alimen-
tação devem apresentar as características de
uma localização típica em um típico ambiente co-
mercial ou hospitalar.

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

Teste de imuni-
dade

Nível de Tes-
te IEC 60601

Nível de con-
formidade

Ambiente eletromagnético - Diretrizes

Equipamentos de comunicação por RF
portáteis e móveis não devem ser usados
a uma distância menor que a distância re-
comendada em relação a qualquer parte
do Controle Remoto Clip-on Descartá-
vel, incluindo cabos, calculada a partir da
equação aplicável à frequência do trans-
missor. Distância de separação recomen-
dada:

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)

Imunidade eletromagnética
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Teste de imuni-
dade

Nível de Tes-
te IEC 60601

Nível de con-
formidade

Ambiente eletromagnético - Diretrizes

em que P é a classificação de potência de saída máxima do transmissor em Watts (W), de acor-
do com o fabricante do transmissor, e d é a distância de separação recomendada em metros
(m).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

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

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

OBSERVAÇÃO: essas diretrizes podem não se aplicar a todas as situações. A propagação ele-
tromagnética é afetada pela absorção e reflexão geradas por estruturas, objetos e pessoas. 
a As intensidades de campo originadas por transmissores, como estações base para telefones
via rádio (celular/telefone sem fio) e rádios móveis terrestres, rádios amadores, difusão de rádio
AM e FM e difusão de TV, não podem ser previstas teoricamente com precisão. Para avaliar o
ambiente eletromagnético devido a transmissores de RF fixos, deve-se considerar a possibilida-
de de realizar uma pesquisa de local eletromagnético. Se a intensidade do campo medida no
local em que o Controle Remoto Clip-on Descartável é usado exceder o nível de conformida-
de de RF aplicável indicado acima, deve-se observar a operação do Controle Remoto Clip-on
Descartável para garantir que esteja normal. Em caso de desempenho anormal, medidas adi-
cionais podem ser necessárias, como a reorientação ou o reposicionamento do Controle Re-
moto Clip-on Descartável.
b Acima do intervalo de frequência de 150 kHz a 80 MHz, as intensidades de campo devem ser
inferiores a [V1] V/m.
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4.3.8 Equipamento de comunicação por RF

Efeitos no dispositivo

Os equipamentos portáteis e móveis de comunicação por RF podem afetar o Controle Remoto
Clip-on Descartável.

Ambiente eletromagnético

O Controle Remoto Clip-on Descartável foi desenvolvido para utilização em um ambiente
eletromagnético, no qual as perturbações de RF irradiadas sejam controladas.
O cliente ou o usuário do Controle Remoto Clip-on Descartável pode ajudar a evitar a
interferência eletromagnética.
Para isso, é necessário manter uma distância mínima entre o Controle Remoto Clip-on
Descartável e os equipamentos de comunicação por RF portáteis e móveis (transmissores),
conforme recomendado a seguir, de acordo com a potência de saída máxima do equipamento de
comunicação.

Distâncias de separação

Distâncias de separação entre equipamentos portáteis e móveis de comunicação por RF e o
Controle Remoto Clip-on Descartável:

Potência de saída nomi-
nal máxima do transmis-
sor

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

W
150 kHz a 80 MHz
1,2 * √P

80 MHz a 800 MHz
1,2 * √P

800 MHz a 2,5 GHz
2,3 * √P

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,38 0,38 0,73

1 1,20 1,20 2,30

10 3,80 3,80 7,30

100 12,00 12,00 23,00

Para transmissores cujos valores de potência de saída nominal não estejam relacionados aci-
ma, a distância de separação recomendada d, em metros (m), pode ser determinada por meio
da equação aplicável à frequência do transmissor, em que P é a potência nominal de saída má-
xima do transmissor em Watts (W), de acordo com o fabricante do transmissor.
OBSERVAÇÃO: em 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a distância de separação para o intervalo de
frequência mais alto. 

OBSERVAÇÃO: essas diretrizes podem não se aplicar a todas as situações. A propagação ele-
tromagnética é afetada pela absorção e reflexão geradas por estruturas, objetos e pessoas. 

Equipamento de comunicação por RF
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4.4 Dispositivo de pedais (USB) (18460)

Visão geral

Figura 10  

O Dispositivo de pedais (USB) permite que o registro do paciente seja realizado com menor
interação com o monitor touchscreen. 
O Dispositivo de pedais (USB) utiliza a conexão USB com o sistema de navegação (p.ex.,
Curve ou Kick).
OBSERVAÇÃO: o dispositivo de pedais é automaticamente ativado quando é ligado. 

Funções do dispositivo de pedais

Pedal Função

Azul Registra as referências ou seleciona o elemento marcado em azul.

Amarelo Seleciona os elementos marcados em amarelo.

Preto Percorre os elementos controláveis na navegação e no planeja-
mento.

Como usar um dispositivo de pedais

Consulte o Manual do Usuário do Software correspondente para obter informações adicionais
sobre como usar o Dispositivo de pedais (USB) em combinação com o software.
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Dispositivo de pedais (USB) (18460)
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5 PAQUÍMETRO PARA PELVE
5.1 Paquímetro para Pelve (52876)

Informações sobre o Paquímetro para Pelve

Figura 11  

O Paquímetro para Pelve da Brainlab é usado para definir a distância em pontos diferentes nas
EIAS (Espinhas Ilíacas Anterossuperiores) para a cirurgia de quadril navegada, usando um
sistema de navegação da Brainlab. Estas informações são necessárias para a definição da pelve
e a navegação de implantes de quadril.
O Paquímetro para Pelve deve ser utilizado antes da cirurgia em pele íntegra. O grau de
precisão do dispositivo é determinado como sendo de ±1 mm.
O Paquímetro para Pelve não deve ser usado para nenhuma outra aplicação ou medição.

O dispositivo deve ser usado somente em pele íntegra. Esterilize o dispositivo caso entre
em contato com sangue.

PAQUÍMETRO PARA PELVE
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Como usar o paquímetro para pelve

①

②

Figura 12  

Etapa

1. Apalpe as duas referências EIAS ①.
OBSERVAÇÃO: a EIAS do lado tratado precisa ser adquirida com o ponteiro durante o
registro de referências. Certifique-se de referenciar exatamente o mesmo ponto que foi
referenciado durante o registro usando o Paquímetro para Pelve. 

2. Coloque os marcadores do Paquímetro para Pelve na parte superior das referências EI-
AS definidas ①.

3. Observe o valor exibido na janela de inspeção ②.
Insira esse valor durante a configuração do fluxo de trabalho.

O Paquímetro para Pelve é um dispositivo de alta precisão e sensibilidade. Para manter a
precisão da calibração, o dispositivo deve ser manuseado com extremo cuidado. Se o
dispositivo sofrer uma queda ou apresentar algum dano, entre imediatamente em contato
com a Smith+Nephew para receber orientação sobre o procedimento a ser adotado.

Paquímetro para Pelve (52876)
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6 ESTRELAS DE
REFERÊNCIA X-PRESS

6.1 Visão geral de instrumentos

Informações sobre Estrelas de Referência X-Press

As Estrelas de Referência X-Press são sistemas de acoplamento de estrelas de referência que
possuem:
• Uma articulação de ajuste para orientar, de maneira bastante eficiente, a estrela de referência

para o campo de visão da câmera.
• Um mecanismo de engate rápido para remover a Estrela de Referência X-Press durante a

cirurgia sempre que ela não for ativamente necessária para a navegação e recolocá-la na
mesma orientação, de modo que nenhuma informação de registro seja perdida.

Uma Estrela de Referência X-Press funcional completa possui os seguintes componentes:
• Uma estrela de referência (geometria T), que ativa o rastreamento do osso do paciente
• Um fixador ósseo (com 1 ou 2 pinos), que fornece a interface entre a estrela de referência e o

osso
• Um ou dois pinos de Schanz

Aviso
Os componentes X-Press são dispositivos médicos de alta sensibilidade. Não aplique
força nem torque nos fixadores ósseos X-Press ou nas estrelas de referência após o
acoplamento ao paciente.

Aviso
Manuseie a Estrela de Referência X-Press com extremo cuidado em caso de
desacoplamento durante a cirurgia. Qualquer dano aos pinos da esfera marcadora pode
resultar em imprecisão da navegação e em lesões ao paciente.

ESTRELAS DE REFERÊNCIA X-PRESS
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Estrelas de Referência X-Press montadas

①

Figura 13  

Nº Estrela de Referência X-Press

① Geometria T, presa no osso com um fixador de 2 pinos

OBSERVAÇÃO: a estrela de referência pode ser usada em combinação com o Fixador Ósseo X-
Press de 1 Pino ou com o Fixador Ósseo de 2 Pinos, X-Press, Flip-Flop. 

Visão geral de instrumentos
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6.1.1 Kits de Estrelas de Referência X-Press

Sobre os kits

Os componentes da Estrela de Referência X-Press podem ser pedidos separadamente ou
como parte de um kit de aplicação específica.
Os componentes exatos de um kit de Estrelas de Referência X-Press dependem do
procedimento cirúrgico ao qual se destinam.

Componentes do Kit de Estrelas de Referência X-Press

③

①

②

④

Figura 14  

Nº Componente

① Chave para Garras de Coluna e Fixador Ósseo X-Press de 1 Pino (52424)

② Fixador Ósseo X-Press de 1 Pino: P (52421), M (52422) e G (52423)

③

Estrela de Referência X-Press, Geometria T (52410)
• Estrela de Referência X-Press, Geometria T (52412)
• Unidade de Fixação de Estrela de Referência para Estrela de Referência X-Press

(52414)

④ Fixador Ósseo X-Press de 2 Pinos Flip-Flop (52429)

ESTRELAS DE REFERÊNCIA X-PRESS
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6.2 Fixadores Ósseos X-Press
6.2.1 Visão geral

Informações gerais

Os fixadores ósseos são a interface entre as estrelas de referência X-Press e o osso. Eles são
fixados no osso com pinos de Schanz.

O Fixador Ósseo de 1 ou 2 Pinos, X-Press, Flip-Flop deve ser usado com uma estrela de
referência X-Press.

Coloque os fixadores ósseos de forma que o alinhamento da estrela de referência não
interfira com o uso de outro instrumental, como o acoplamento de um bloco de corte e
respectivo adaptador.

Sempre considere o tamanho dos componentes de implante quando estiver posicionando
o pino de Schanz na estrela de referência. Se houver uma colisão durante a colocação do
implante, as estrelas precisarão ser removidas. Deve existir espaço suficiente disponível
para permitir a incisão, o posicionamento do implante e a fresagem ou a perfuração do
componente acetabular sem que seja necessário mover as estrelas de referência.

Fixadores ósseos disponíveis

① ②

Figura 15  

Nº Fixador Ósseo

① 1 pino, X-Press

② 2 pinos, Flip-Flop, X-Press

Fixadores Ósseos X-Press
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6.2.2 Uso de pinos de Schanz com fixadores ósseos

Antes de usar

O procedimento relacionado ao uso dos pinos de fixação é descrito detalhadamente na seção
“Links relacionados”.

Rotação de fixadores ósseos nos pinos de Schanz

① ②

Figura 16  

Nº Fixador Ósseo A rotação é possível?

① 1 pino X-Press Sim, antes da fixação

② 2 pinos, Flip-Flop, X-Press Não

Aviso
Somente acople pinos de Schanz a estruturas ósseas, nunca a tecidos ou partes do
sistema nervoso.

O Fixador Ósseo X-Press de 2 pinos Flip-Flop não suporta a rotação ao redor do pino de
Schanz. Portanto, considere a orientação do fixador ósseo e a estrela de referência antes
de inserir os pinos de Schanz no osso, para garantir que as esferas marcadoras estejam
visíveis para a câmera.

Como o Fixador Ósseo X-Press de 1 Pino pode ser girado em torno do eixo do pino de
Schanz, posicione o tubo de perfuração diretamente sobre a superfície óssea, sem
penetrar o tecido mole. Isso deve ser considerado durante a incisão, antes da fixação do
pino de Schanz.

Tamanho exigido do pino de Schanz

Fixador Ósseo Diâmetro necessário do pino de Schanz e número do ar-
tigo

1 pino X-Press 5 mm (54902/54903/54909)

ESTRELAS DE REFERÊNCIA X-PRESS
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Fixador Ósseo Diâmetro necessário do pino de Schanz e número do ar-
tigo

2 pinos, Flip-Flop, X-Press

• 3 mm (54900)
• 3,2 mm (54922)
• 4 mm (54901/54908)

Também é possível usar uma combinação desses tipos de
pinos.

OBSERVAÇÃO: os pinos de Schanz de 3,2 mm são compatíveis com o Adaptador de Pino-guia
para Acoplamento AO (54932). 

Aviso
Somente use fixadores ósseos com pinos de Schanz rosqueados que tenham os
diâmetros especificados acima. O comprimento da rosca deve permitir fixação bicortical.

Aviso
A fixação unicortical ou o uso de pinos de Schanz mais finos do que o especificado pode
desestabilizar o acoplamento ou fazer com que o pino de Schanz seja removido
acidentalmente do osso quando o fixador ósseo for apertado.

Aviso
Não use pinos de Schanz mais compridos nem mais finos do que o especificado, pois eles
podem entortar ou arquear, levando a imprecisões de navegação e potenciais lesões ao
paciente.

Aviso
Evite múltiplas tentativas de perfuração ao posicionar os pinos de Schanz, pois
enfraquece o osso e pode aumentar o risco de fraturas por estresse no pós-operatório.
Interrompa a perfuração com o pino de Schanz ao chegar ao osso cortical oposto.

Links relacionados

Uso de pinos de fixação na página 16

Uso de pinos de Schanz com fixadores ósseos
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6.2.3 Uso do Fixador Ósseo X-Press de 1 Pino

Componentes

O Fixador Ósseo X-Press de 1 Pino é fornecido em três tamanhos: P (52421), M (52422) e G
(52423). Certifique-se de selecionar o tamanho apropriado para o procedimento.

① ② ③ ④ ⑤

Figura 17  

Nº Componente

① Base

②
Parafuso de fixação
OBSERVAÇÃO: o parafuso de fixação está disponível como peça de reposição e deve
ser substituído caso não possa ser manuseado com suavidade. 

③ Porca de tração

④ Tubo de perfuração

⑤ Placa de interface

ESTRELAS DE REFERÊNCIA X-PRESS
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Como montar o fixador ósseo

Os fixadores ósseos devem ser desmontados apenas para limpeza. Monte-os novamente para
esterilização e armazene-os montados nas respectivas bandejas de esterilização.

①

②

③

④

Figura 18  

Etapa

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

2. Parafuse a porca de tração ③ na base ①.

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

OBSERVAÇÃO: cada peça traz impresso um número de peça para fácil identificação. 

Uso do Fixador Ósseo X-Press de 1 Pino
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Como acoplar o fixador ósseo

①
②

③

Figura 19  

Etapa

1. Deslize o fixador ósseo montado sobre o pino de Schanz ③.

2. Acople a estrela de referência ao fixador ósseo.
Certifique-se de que não haja nenhum espaço entre a porca de tração ② e a base.
Assegure que a orientação necessária da estrela de referência seja possível a partir da
posição atual do fixador ósseo.

3. Prenda o fixador ósseo, apertando o parafuso de fixação ① com a chave inglesa.

4. Aperte a porca de tração ② com a chave inglesa.

Acoplamento seguro

Aviso
Se você fizer uma pequena incisão no osso para acoplamento do fixador, coloque primeiro
o pino de Schanz na incisão. Você pode então deslizar o fixador ósseo sobre o pino de
Schanz para baixo, na superfície do osso. Isso evita que o tubo de perfuração provoque
abrasão desnecessária do tecido mole adjacente.

Como prender o fixador ósseo de 1 pino

Aviso
Antes de apertar o Fixador Ósseo X-Press de 1 Pino no pino de Schanz, acople a Estrela de
Referência X-Press e ajuste-a, para assegurar que a câmera tenha visualização completa
da estrela de referência.

ESTRELAS DE REFERÊNCIA X-PRESS
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Aviso
Nunca solte o pino de Schanz enquanto o Fixador Ósseo X-Press de 1 Pino estiver
acoplado, pois isto poderá causar abrasão extrema das corticais. Somente considere esta
possibilidade se o dispositivo não puder ser removido usando o procedimento padrão.

Aviso
Verifique se todas as conexões de pinos estão ajustadas com segurança antes de iniciar o
registro do paciente. Qualquer movimento do fixador ósseo durante ou após o registro do
paciente resultará em imprecisão da navegação.

Uso do Fixador Ósseo X-Press de 1 Pino
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6.2.4 Fixador Ósseo X-Press de 2 Pinos Flip-Flop (52429)

Informações gerais

O Fixador Ósseo X-Press de 2 pinos Flip-Flop possui:
• Um dispositivo de garra em forma de cunha, que permite prendê-lo com firmeza a dois pinos

de Schanz inseridos no osso.
• Uma placa de interface com dois lados para acoplamento de uma Estrela de Referência X-

Press.

Componentes

②

③

①

Figura 20  

Nº Componente

① Manopla fixa

② Orifícios para acoplamento aos pinos de Schanz

③ Placa de interface

Colocação de pinos de Schanz

Aviso
Não use a placa de interface ③ no fixador ósseo como um modelo para colocação de
pinos de Schanz. Caso contrário, o desgaste irá causar imprecisão na navegação,
resultando em lesões ao paciente.

Quando usar o Fixador Ósseo X-Press de 2 pinos Flip-Flop, certifique-se de posicionar os
pinos de Schanz separados pela distância correta. Você pode usar os orifícios do fixador
ósseo para estimar a colocação correta. Se estiverem muito próximos ou muito distantes
uns dos outros, os pinos de Schanz poderão ser estendidos durante o acoplamento do
fixador, causando danos irreparáveis aos pinos.

ESTRELAS DE REFERÊNCIA X-PRESS

Manual do Usuário de Instrumental Rev. 1.3 Quadril 55



6.2.5 Uso do Gabarito de Perfuração de 2 Pinos X-Press (52425) (opcional)

Informações sobre o gabarito de perfuração

O gabarito de perfuração permite inserir pinos de Schanz no osso separados pela distância
correta para o acoplamento do Fixador Ósseo X-Press de 2 Pinos.
Existem três pares de orifícios perfurados para uso com pinos de Schanz, nas seguintes
combinações:
• 3 mm e diâmetro de 3 mm
• 3 mm e diâmetro de 4 mm
• 4 mm e diâmetro de 4 mm

Gabarito de perfuração

① ②

Figura 21  

Nº Componente

① Gabarito de perfuração com pinos de Schanz inseridos

② Orifícios perfurados correspondentes no gabarito de perfuração (orifícios de 3 mm indi-
cados por um círculo na ilustração)

Como usar o gabarito de perfuração

Etapa

1. Planeje a orientação necessária da estrela de referência, tendo em mente que as esferas
marcadoras devem estar permanentemente visíveis para a câmera.

2. Usando um par de orifícios correspondentes ② no Gabarito de Perfuração de 2 Pinos
X-Press como guia, insira dois pinos de Schanz ① no osso, quase paralelos entre si.

Aviso
Não use o gabarito de perfuração com pinos de Schanz que possuem uma interface de
engate rápido (p.ex., engate rápido AO). As extremidades desses pinos são maiores que os
orifícios do gabarito, tornando impossível remover o gabarito de perfuração.

Uso do Gabarito de Perfuração de 2 Pinos X-Press (52425) (opcional)
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6.2.6 Acoplamento do Fixador Ósseo X-Press de 2 pinos Flip-Flop

Antes de usar

O Fixador Ósseo de 2 Pinos, X-Press, Flip-Flop pode ser suficientemente apertado com a
mão.

Para evitar danos aos pinos de Schanz, assegure que a manopla fixa esteja aberta ao
inserir os pinos de Schanz através dos respectivos orifícios do Fixador Ósseo de 2 Pinos,
X-Press, Flip-Flop.

Como acoplar o fixador ósseo

①

②

Figura 22  

Etapa

1. Deslize o fixador montado sobre os pinos de Schanz ①.
OBSERVAÇÃO: se necessário, o fixador pode ser virado, uma vez que a interface de re-
ferência pode ser usada de ambos os lados. 

2. Assegure que a orientação necessária da estrela de referência seja possível com o fixa-
dor ósseo em sua posição atual.

3. Aperte manualmente a manopla fixa ②.

Acoplamento seguro

Aviso
O Fixador Ósseo X-Press de 2 Pinos Flip-Flop deve ser acoplado aos pinos de Schanz
presos nas estruturas ósseas cobertas com fina camada de tecido. Use somente pinos de
Schanz da Brainlab. Se os pinos forem muito curtos, o tecido de cobertura poderá ser
muito espesso para permitir uma fixação estável.

Aviso
Não acople o Fixador Ósseo X-Press de 2 Pinos Flip-Flop a áreas ósseas cobertas por
músculos resistentes. Evite perfurar tecido muscular ao acoplar o fixador ósseo.
Movimentos musculares amplos podem entortar o pino. Isto pode danificar de forma
irreparável o pino de Schanz e reduzir a precisão da navegação.

ESTRELAS DE REFERÊNCIA X-PRESS
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Como prender o fixador ósseo de 2 pinos

Aviso
Acople o Fixador Ósseo X-Press de 2 Pinos Flip-Flop o mais próximo possível da
superfície óssea ou tecidual, para obter uma condição ideal de estabilidade.

Aviso
Prenda firmemente a manopla fixa antes do registro do paciente.

Aviso
Ao usar pinos de Schanz com uma interface especial de acoplamento rápido (p.ex.,
acoplamento rápido com a AO), não use o gabarito de perfuração pois a extremidade do
pino é maior do que os orifícios do gabarito de perfuração, impossibilitando a remoção do
gabarito após a perfuração.

Para obter uma conexão estável e evitar danos ao fixador ósseo, somente acople o mesmo
a partes de pinos de Schanz que tenham uma seção circular.

Remoção segura

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.

Acoplamento do Fixador Ósseo X-Press de 2 pinos Flip-Flop

58 Manual do Usuário de Instrumental Rev. 1.3 Quadril



6.3 Estrelas de Referência X-Press
6.3.1 Visão geral da Estrela de Referência X-Press

Estrela de referência montada

①

Figura 23  

Nº Estrela de referência

① Geometria T (52410)

Assegure que a geometria T seja colocada corretamente e somente na pelve.

ESTRELAS DE REFERÊNCIA X-PRESS
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Como montar a Estrela de Referência X-Press

②

①

Figura 24  

Etapa

Aperte o parafuso de extensão ② no mecanismo de engate rápido ①.

Estrelas de Referência X-Press
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6.3.2 Acoplamento e desacoplamento da Estrela de Referência

Visão geral

Para conectar a estrela de referência, alinhe os pinos da haste e os ganchos de fixação no
fixador ósseo e trave o conjunto na posição usando os engates rápidos.

Como acoplar a estrela de referência ao fixador ósseo

①

②

③

Figura 25  

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

Etapa

1. Aperte os lados da garra do mecanismo de engate rápido ① para abrir os dentes da gar-
ra.

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

3. Solte a garra do mecanismo 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 Smith+Nephew para receber orientação sobre o
procedimento a ser adotado. O uso de equipamento danificado pode ferir gravemente o
paciente.

Depois do acoplamento

OBSERVAÇÃO: não aplique força nem torque nos fixadores ósseos ou nas estrelas de referência
após o acoplamento ao paciente. 

ESTRELAS DE REFERÊNCIA X-PRESS
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Desacoplamento da estrela de referência

Para desacoplar a estrela, abra os dentes da garra e remova a estrela diretamente por cima da
placa de interface.

Aviso
Ao remover a estrela de referência durante a cirurgia, use somente o mecanismo de engate
rápido. Não solte a porca do parafuso no fixador ósseo.

Aviso
Manuseie a Estrela de Referência X-Press com extremo cuidado em caso de
desacoplamento durante a cirurgia. Danos aos pinos da esfera marcadora podem resultar
em imprecisão da navegação e em lesões ao paciente.

Aviso
As estrelas de referência podem ser removidas antes da atividade de corte, minimizando o
risco de movimento.

Aplicar força excessiva sobre o pino (p.ex., usando alicates) poderia provocar sua quebra.

Acoplamento e desacoplamento da Estrela de Referência
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6.3.3 Preparação para o registro

Otimização da visibilidade da estrela

O sistema reconhece um instrumento pela disposição geométrica das esferas marcadoras na
estrela de referência do instrumento.
Para que o sistema possa identificar um instrumento, a câmera deve ter uma visão nítida das
esferas marcadoras. Para obter o melhor reconhecimento da estrela, o ângulo de exibição da
câmera deve ser perpendicular ao plano que passa pelos centros de todas as esferas
marcadoras da estrela.

Figura 26  

A capacidade de a câmera reconhecer uma estrela é maior quando o plano das esferas
marcadoras da estrela é perpendicular à direção de visualização da câmera.

Como ajustar a orientação da estrela

Use a articulação de ajuste da Estrela de Referência X-Press para orientar a estrela de forma
que a câmera tenha a melhor visibilidade da estrela para fins de rastreamento.

①

②

Figura 27  

Etapa

1. Solte o parafuso da garra do mecanismo de engate rápido ①.

ESTRELAS DE REFERÊNCIA X-PRESS
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Etapa

2. Ajuste a inclinação da estrela de referência, erguendo ou baixando a estrela ao redor da
articulação da garra do mecanismo de engate rápido.

3. Ajuste a estrela de referência lado-a-lado e incline-a, girando-a em torno de seu eixo.

4. Aperte manualmente o parafuso da garra do mecanismo de engate rápido. Verifique se
os dentes da articulação estão posicionados dentro dos sulcos.

Para fixar adequadamente a articulação ajustável, aperte manualmente o parafuso de
travamento. Não use ferramentas, pois isto pode danificar os componentes.

Antes do registro

Acople as esferas marcadoras à estrela de referência. Veja informações adicionais na seção
“Links relacionados”.

Aviso
Verifique regularmente se as esferas marcadoras permanecem firmemente acopladas à
estrela de referência.

Aviso
Aperte os parafusos das articulações ajustáveis antes do registro do paciente. A
movimentação da Estrela de Referência X-Press durante ou após o registro do paciente
resultará em imprecisão na navegação.

Aviso
Antes do registro, verifique se a amplitude de movimento é suficiente e se o fixador ósseo
não encontra nenhum tecido espesso. Se a colisão com tecidos for provável, aumente a
incisão para reduzir a tensão no fixador ósseo. Se isso não for feito, o fixador ósseo
poderá dobrar ou soltar-se, tornando a navegação imprecisa.

Links relacionados

Uso de esferas marcadoras na página 23

Como evitar o alinhamento dentes sobre dentes

Figura 28  

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.

Preparação para o registro
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Evitando alinhamento instável de junta

① ②

Figura 29  

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.

ESTRELAS DE REFERÊNCIA X-PRESS
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Preparação para o registro
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7 ESTRELA DE REFERÊNCIA
SEM FIXAÇÃO PARA
FÊMUR

7.1 Visão geral de instrumentos

Informações sobre a estrela

A Estrela de Referência sem Fixação para Fêmur permite que alterações no comprimento e no
desvio lateral da perna sejam determinadas durante a cirurgia. Essas medições são obtidas sem
pinos nem incisões adicionais.

Estrela de Referência sem Fixação para Fêmur (52400)

①

②

③

Figura 30  

Nº Componente Explicação

① Estrela de referência Permite o rastreamento do paciente.

② Placa de base Fornece a base para acoplar a estrela na perna.

③
Parafuso de fixação
com extremidade afi-
ada

Perfura a capa estéril e fixa a estrela na placa de base

ESTRELA DE REFERÊNCIA SEM FIXAÇÃO PARA FÊMUR
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Componentes

Nº de artigo Componente Explicação

52400-01

Estrela de Referência sem Fixação pa-
ra Fêmur (apenas estrela)

A estrela de referência é usada para
rastrear o paciente.

52477

Pinos Ósseos Descartáveis de 3,5
mm/14 mm

Os pinos são usados como referência
para o registro da referência do fêmur
proximal.

54916

Chave de Parafuso Hexagonal de 2,5
mm com Luva de Retenção

A chave de parafuso é usada para
prender os Pinos Ósseos Descartá-
veis de 3,5 mm/14 mm.

54919

Broca de 2,5 mm com Interface Padrão
AO

Usada para perfurar um orifício no
osso para inserção dos Pinos Ós-
seos Descartáveis de 3,5 mm/14
mm.

Visão geral de instrumentos
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7.2 Acoplamento da placa de base e da estrela de
referência

Preparação

Antes de acoplar a Estrela de Referência sem Fixação para Fêmur, prepare o paciente para a
cirurgia e posicione-o adequadamente na sala cirúrgica.
Ao planejar a orientação da estrela de referência, tenha em mente que as esferas marcadoras
reflexivas devem estar permanentemente visíveis para a câmera.

Acoplamento da esfera marcadora

Se o acoplamento ainda não tiver sido feito, parafuse manualmente e com firmeza as esferas
marcadoras reflexivas nos pinos de fixação da estrela de referência. Veja informações adicionais
na seção “Links relacionados”.

Posicionamento da placa de base

①

②

Figura 31  

Nº Componente

① Ambiente estéril após o registro da pelve

② Lado a ser tratado

Links relacionados

Uso de esferas marcadoras na página 23

ESTRELA DE REFERÊNCIA SEM FIXAÇÃO PARA FÊMUR
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Como acoplar a estrela de referência sem fixação para fêmur

①

Figura 32  

Etapa

1. Crie um ambiente estéril na área da pelve e da coxa do paciente no lado em tratamento.

2. Coloque a placa de base na coxa distal no lado em tratamento, para permitir que a estre-
la de referência seja acoplada da forma mais distal possível.

3. Use a capa estéril autoadesiva ① para fixar a placa da base na coxa.

4. Enrole a capa estéril em volta da perna até que a placa de base fique presa com segu-
rança na coxa.

5. Perfure a capa estéril com a extremidade afiada do parafuso de fixação e prenda a estre-
la com o parafuso.
OBSERVAÇÃO: perfure a capa estéril nas proximidades da rosca da placa de base. Co-
mo a placa de base é estéril, a esterilidade não fica comprometida. 

Uso da capa estéril autoadesiva

A placa da base é inicialmente fixada no paciente com tiras de fita adesiva. Para a fixação final, a
capa estéril da perna pode ser puxada sobre a placa da base.
O objetivo da capa estéril autoadesiva não é criar um ambiente estéril, mas fixar a placa da base
na coxa do paciente.

Como garantir o acoplamento da estrela de referência

Aviso
A placa da base deve ser fixada com firmeza no paciente, para evitar qualquer inclinação.
A inclinação pode causar imprecisão na navegação.

Aviso
Para evitar escaras perto da área em que o dispositivo foi acoplado à coxa do paciente,
não aperte excessivamente a capa estéril.

Acoplamento da placa de base e da estrela de referência
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8 ADAPTADORES PARA
INSTRUMENTAL

8.1 Uso de adaptadores

Otimização do ângulo da estrela para rastreamento

O sistema reconhece um instrumento pela disposição geométrica das esferas marcadoras em
sua estrela de rastreamento.
Para que o sistema possa identificar um instrumento, a câmera deve ter uma visão nítida das
esferas marcadoras. Para obter o melhor reconhecimento da estrela, o ângulo de exibição da
câmera deve ser perpendicular ao plano que passa pelos centros de todas as esferas
marcadoras da estrela.

①

②

Figura 33  

Você pode otimizar a visibilidade dos instrumentos da seguinte forma:
• Posicione a câmera da melhor maneira possível na sala cirúrgica (consulte o Manual do

Usuário do Software).
• Oriente as estrelas nos instrumentos de modo que toda a geometria fique visível para a

câmera durante a navegação.

Nº Componente

① Ângulo de visualização ótimo

② Ângulo de visualização menos eficiente

ADAPTADORES PARA INSTRUMENTAL
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8.2 Estrela de Referência StarLock para Introdutor
Acetabular Universal (55085)

Informações sobre a Estrela de Referência StarLock para Introdutor Acetabular Universal

A Estrela de Referência StarLock para Introdutor Acetabular Universal usa um conector tipo
baioneta para proporcionar rapidez no acoplamento e na remoção da estrela de rastreamento.
Ela é compatível com instrumentos pré-calibrados ou instrumentos de terceiros aos quais uma
Base Adaptadora StarLock tenha sido acoplada.

Estrela de Referência StarLock para Introdutor Acetabular Universal

①

②

Figura 34  

Nº Componente

① Estrela de rastreamento

② Trava

Como acoplar a Estrela de Referência StarLock para Introdutor Acetabular Universal

①

②

③

④

Figura 35  

Etapa

1. Insira a haste da Estrela de Referência StarLock para Introdutor Acetabular Univer-
sal ② na base ③, garantindo que as setas gravadas fiquem alinhadas.

Estrela de Referência StarLock para Introdutor Acetabular Universal (55085)
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Etapa

2. Empurre para baixo a trava ①, gire-a no sentido horário e solte-a, de forma que os pinos
de retenção se encaixem nas fendas da baioneta ④.

3. Assegure que não exista nenhum espaçamento visível entre o instrumento e o adapta-
dor.

Aviso
A Base Adaptadora StarLock não deve estar suja com sangue ou tecido celular.

ADAPTADORES PARA INSTRUMENTAL
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Estrela de Referência StarLock para Introdutor Acetabular Universal (55085)
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9 INSTRUMENTOS
CIRÚRGICOS

9.1 Introdutor Acetabular Universal Curvo
(52856)

Visão geral

Figura 36  

O Introdutor Acetabular Universal Curvo permite o posicionamento navegado de um implante
acetabular através de uma pequena incisão. Seu design curvo permite a transmissão
minimamente invasiva da força de inserção diretamente no acetábulo. 
O Introdutor Acetabular Universal Curvo é fornecido com extremidades substituíveis dotadas
de roscas e ponteiras, para adaptá-lo para uso com diferentes tipos de implantes acetabulares.
Para obter informações adicionais, verifique a compatibilidade de interfaces na seção “Links
relacionados”.
O introdutor possui uma base de suporte para acoplamento da Estrela de Referência StarLock
para Introdutor Acetabular Universal, para permitir o rastreamento do instrumento durante a
cirurgia assistida por computador.

Manuseio dos instrumentos

Aviso
Se estiver danificado ou tiver sido derrubado no chão, o Introdutor Acetabular Universal
Curvo não poderá ser utilizado. Entre imediatamente em contato com a Smith+Nephew
para orientação sobre o procedimento a ser adotado.

INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS
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Links relacionados

Adaptador para Introdutor Acetabular Universal (52855) na página 91

Garantia da compatibilidade

Aviso
Para garantir a compatibilidade das extremidades rosqueadas e das ponteiras com novos
implantes, entre em contato com a Smith+Nephew quando receber um novo introdutor
padrão (e novos implantes).

Componentes

① ② ④⑤⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩③

⑪ ⑫

Figura 37  

Nº Componente

① Nariz: ponto de inserção para as ponteiras específicas do implante

② Entalhe para pinos de alinhamento da haste de acionamento

③ Alavanca de liberação para haste de acionamento da extremidade

④ Haste de acionamento com manopla ergonômica (azul)

⑤ Roquete

⑥ Alavanca de liberação para roquete

⑦ Base de suporte para a Estrela de Referência StarLock para Introdutor Acetabular
Universal

⑧ Manopla

⑨ Ponteira

⑩ Extremidade rosqueada

⑪ Rosca

⑫ Porca de retenção

Introdutor Acetabular Universal Curvo (52856)
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9.1.1 Montagem e desmontagem do Introdutor Acetabular Universal Curvo

Uso geral

As extremidades rosqueadas intercambiáveis do Introdutor Acetabular Universal Curvo foram
projetadas para uso com implantes específicos.
O procedimento para substituir a extremidade rosqueada é descrito detalhadamente na seção
“Links relacionados”.
Certifique-se de que a extremidade rosqueada compatível com o implante esteja acoplada ao
Introdutor.

Aviso
Certifique-se de acoplar a extremidade rosqueada e a ponteira corretas para o implante. O
uso de uma extremidade rosqueada ou ponteira incompatível pode fazer com que o
implante não se solte do introdutor.

Como liberar o roquete

①

②

Figura 38  

Etapa

1. Pressione a alavanca de liberação do roquete ① e levante a haste acionadora da extre-
midade para liberar o roquete da haste.

2. Deslize o cilindro do roquete ② na direção da manopla azul da haste acionadora até que
o roquete esteja livre e possa ser movido livremente para cima e para baixo na haste
acionadora.

Como liberar a haste acionadora

②

③

Figura 39  

INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS
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Etapa

1. Mantendo a alavanca de liberação da haste de acionamento para baixo ②, empurre a
haste acionadora para trás (na direção da manopla do introdutor) e para cima, para libe-
rar os pinos de alinhamento dos entalhes ③.

2. Levante a haste de acionamento e dobre-a na sua primeira articulação (seta) para soltar
a extremidade do nariz e liberar a haste de acionamento do corpo do introdutor. A extre-
midade deve agora estar separada do nariz.

Como remover e substituir a extremidade rosqueada

Figura 40  

Etapa

1. Solte a porca de retenção da extremidade rosqueada.

2. Deslize a extremidade antiga para fora da articulação final da haste acionadora.

3. Introduza a nova extremidade na articulação final da haste acionadora.

4. Quando a extremidade estiver totalmente inserida, aperte manualmente a porca de reten-
ção.

Como reinserir a extremidade no introdutor

Etapa

1. Dobre a haste acionadora nas duas articulações e insira a extremidade no nariz do intro-
dutor.

2. Endireite a haste acionadora e pressione-a para baixo na direção da haste do introdutor
até que os pinos de retenção fiquem travados nos entalhes de alinhamento.
A extremidade deve agora estar projetada para fora do nariz do introdutor.

3. Acople a ponteira específica do implante, pressionando-a no nariz do introdutor até ouvir
um clique que indica o travamento na posição.
O introdutor está pronto para a fixação do implante.

Como remover e substituir a ponteira

Etapa

1.

Para remover a ponteira, puxe-a suavemente para fora do nariz do introdutor.

Montagem e desmontagem do Introdutor Acetabular Universal Curvo
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Etapa

2.

Para substituir a ponteira, pressione-a no nariz do introdutor até ouvir um clique.

INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS
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9.1.2 Fixação e travamento do implante no introdutor

Antes de começar

Aviso
Não aperte excessivamente. Um aperto excessivo pode destruir a rosca da extremidade do
introdutor e pode dificultar a liberação do implante.

Como fixar o implante

Etapa

1. Se o roquete não estiver liberado, libere-o.

2.

Introduza a extremidade do introdutor no orifício central (rosqueada) do implante.

3. Parafuse a extremidade do introdutor no implante, girando a manopla azul no final da
haste de acionamento da extremidade no sentido horário.

4.

Com o implante na extremidade do introdutor, reintroduza o roquete no orifício correspon-
dente.

5.

Pressione suavemente para baixo a haste de acionamento para engatar o roquete. Você
deverá ouvir três cliques.
Depois dos três cliques, o implante deve estar ainda livre para rotação quando a manopla
azul da haste de acionamento for girada.

Fixação e travamento do implante no introdutor
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9.1.3 Etapas antes da inserção

Antes da inserção

A ordem dos próximos passos depende do tipo de implante que está sendo usado.

Opções

Se não for necessário girar o implante para alinhamento, os próximos passos são:
• Trave o implante no introdutor.
• Acople a Estrela de Referência StarLock para Introdutor Acetabular Universal no introdu-

tor.
• Introduza o implante no paciente.
• Efetue a inserção.

Se estiver usando um implante com orifícios rosqueados e precisar girar o implante para alinhá-
lo, os próximas passos são:
• Acople a Estrela de Referência StarLock para Introdutor Acetabular Universal no introdu-

tor.
• Introduza o implante no paciente e alinhe os orifícios rosqueados conforme necessário, giran-

do a manopla azul no sentido horário.
• Trave o implante no introdutor.
• Efetue a inserção.

Aviso
Se encontrar alguma dificuldade para parafusar o implante no introdutor, continue com o
procedimento usando o introdutor padrão (não de navegação) e informe a Smith+Nephew
imediatamente.

Travamento do implante no introdutor

O travamento do implante no introdutor retira a pressão das roscas do implante, para que não
sejam danificadas durante a inserção.

Aviso
Certifique-se de travar o implante no introdutor antes da inserção. Se o implante não
estiver travado, a força da inserção poderá destruir as roscas do introdutor ou o implante,
dificultando ou mesmo impossibilitando a remoção do implante do introdutor.

Etapa

Para travar o implante no introdutor, pressione firmemente a haste de acionamento na direção
do corpo do introdutor, até que não seja possível girar o implante com a manopla azul.
Quando o implante estiver travado, você poderá realizar a inserção.

Uso da Estrela de Referência StarLock para Introdutor Acetabular Universal

Para permitir o rastreamento do introdutor assistido por computador durante a cirurgia, você deve
acoplar a Estrela de Referência StarLock para Introdutor Acetabular Universal.

INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS
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Aviso
Todas as esferas marcadoras reflexivas da Estrela de Referência StarLock para Introdutor
Acetabular Universal devem estar visíveis para a câmera durante a navegação do
instrumento.

Antes de iniciar a navegação, certifique-se de que a Estrela de Referência StarLock para
Introdutor Acetabular Universal esteja corretamente acoplada ao introdutor e que as
esferas marcadoras reflexivas possam ser detectadas pelas duas lentes da câmera.

Etapas antes da inserção
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9.1.4 Liberação do implante após a inserção

Sobre

As próximas etapas mostram como liberar o implante após a inserção.

Como liberar o implante

Etapa

1. Pressione a alavanca de liberação do roquete. O mecanismo do roquete é liberado.

2. Desparafuse completamente a extremidade do introdutor do implante, girando a manopla
azul da haste de acionamento no sentido anti-horário.

3. Empurre o introdutor para fora.

INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS
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9.2 Introdutor Acetabular Universal Reto (52858)

Visão geral

Figura 41  

O Introdutor Acetabular Universal Reto permite o posicionamento navegado de múltiplos
implantes acetabulares através de uma incisão.
O Introdutor Acetabular Universal Reto é fornecido com extremidades intercambiáveis dotadas
de roscas e ponteiras, para adaptá-lo ao uso com diferentes tipos de implantes acetabulares.
Para obter informações adicionais, verifique a compatibilidade de interfaces na seção “Links
relacionados”.
O introdutor possui uma base de suporte desacoplável para conexão com a Estrela de
Referência StarLock para Introdutor Acetabular Universal, permitindo o rastreamento do
instrumento durante a cirurgia assistida por computador.

Manuseio dos instrumentos

Aviso
Se estiver danificado ou tiver sido derrubado no chão, o Introdutor Acetabular Universal
Reto não poderá ser utilizado. Entre imediatamente em contato com a Smith+Nephew para
orientação sobre o procedimento a ser adotado.
As ponteiras e as extremidades rosqueadas do Introdutor Acetabular Universal Reto adaptam
o introdutor para uso com vários tipos de implante.
Antes de usar o introdutor, acople a extremidade e a ponteira corretas para o implante que deseja
usar.

Links relacionados

Adaptador para Introdutor Acetabular Universal (52855) na página 91

Garantia da compatibilidade

Aviso
Para garantir a compatibilidade das extremidades rosqueadas e das ponteiras com novos
implantes, entre em contato com a Smith+Nephew quando receber um novo introdutor
padrão (e novos implantes).

Introdutor Acetabular Universal Reto (52858)
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Componentes

① ② ④ ⑤ ⑥ ⑦

⑧ ⑨

③
Figura 42  

Nº Componente

① Ponto de inserção do nariz para ponteiras específicas de implantes

② Porca de aperto manual (azul)

③ Parafuso borboleta

④ Base de suporte para a Estrela de Referência StarLock para Introdutor Acetabular
Universal

⑤ Manopla (azul)

⑥ Ponteira

⑦ Extremidade rosqueada

⑧ Porca de retenção

⑨ Rosca

Como montar o Introdutor Acetabular Universal Reto

Etapa

1.

Solte a porca de aperto manual completamente, girando-a no sentido anti-horário e desli-
zando a haste de acionamento até que a parte final esteja completamente visível.
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Etapa

2.

Introduza a extremidade rosqueada específica para o implante na articulação final da
haste de acionamento.

3.

Quando a extremidade estiver totalmente inserida na articulação final, aperte manual-
mente a porca de retenção para prender a extremidade.

4.

Gire a porca de aperto manual azul no sentido horário.

5.

Acople a ponteira específica do implante, pressionando-a no introdutor até ouvir um cli-
que.

6.

Posicione a base de suporte do Introdutor Acetabular Universal Reto na orientação
correta e trave o parafuso borboleta.

Introdutor Acetabular Universal Reto (52858)
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9.2.1 Adição e remoção da ponteira do introdutor

Informações gerais

As ponteiras e as extremidades rosqueadas do Introdutor Acetabular Universal Reto adaptam
o introdutor para uso com vários tipos de implante. 
Antes de usar o introdutor, acople a extremidade e a ponteira corretas para o implante que deseja
usar.

Como adicionar e remover a ponteira do introdutor

Etapa

1.

Acople a ponteira específica do implante, pressionando-a no introdutor até ouvir um cli-
que (apenas para ponteiras simétricas).

2.

Para remover a ponteira, puxe-a suavemente para fora do nariz do introdutor.

INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS
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9.2.2 Fixação e travamento do implante no introdutor (ponteira simétrica)

Antes de começar

Aviso
Não aperte excessivamente. Um aperto excessivo pode destruir a rosca da extremidade do
introdutor e pode dificultar a liberação do implante.

Como fixar o implante

Etapa

1.

Assegure que a rosca da extremidade esteja totalmente visível, ajustando a porca de
aperto manual.

2.

Insira a extremidade do introdutor no orifício central (rosqueado) do implante.

3.

Com o implante na extremidade do introdutor, trave o implante girando a porca de aperto
manual no sentido horário.

Fixação e travamento do implante no introdutor (ponteira simétrica)
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9.2.3 Etapas antes da inserção

Uso da Estrela de Referência StarLock para Introdutor Acetabular Universal

Para permitir o rastreamento do introdutor assistido por computador durante a cirurgia, você deve
acoplar a Estrela de Referência StarLock para Introdutor Acetabular Universal.

Aviso
Todas as esferas marcadoras reflexivas da Estrela de Referência StarLock para Introdutor
Acetabular Universal devem estar visíveis para a câmera durante a navegação do
instrumento.

Antes de iniciar a navegação, certifique-se de que a Estrela de Referência StarLock para
Introdutor Acetabular Universal esteja corretamente acoplada ao introdutor e que as
esferas marcadoras reflexivas possam ser detectadas pelas duas lentes da câmera.

Antes da inserção

Etapa

1. Acople a Estrela de Referência StarLock para Introdutor Acetabular Universal na ba-
se do introdutor.

2. Insira o implante no paciente.

3. Alinhe os orifícios do implante, girando o introdutor conforme necessário.

4. Se a Estrela de Referência StarLock para Introdutor Acetabular Universal não esti-
ver visível para a câmera, solte levemente o parafuso borboleta, gire a base de suporte
com o instrumento StarLock para melhorar a visibilidade e aperte o parafuso borboleta.

Aviso
Trave o implante no introdutor antes da inserção. Se o implante não estiver travado, a
força da inserção poderá destruir as roscas do introdutor ou o implante, dificultando ou
impossibilitando a remoção do implante do introdutor.

Aviso
Se encontrar alguma dificuldade para parafusar o implante no introdutor, continue com o
procedimento usando o introdutor padrão (não de navegação) e informe a Smith+Nephew
imediatamente.

Aviso
Antes da inserção, assegure que a porca de aperto manual esteja totalmente apertada. Se
o instrumento não estiver travado, a precisão da navegação será prejudicada.
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9.2.4 Liberação do implante após a inserção

Sobre

As próximas etapas mostram como liberar o implante após a inserção.

Como liberar o implante após a inserção

Etapa

1.

Destrave o implante, girando a porca de aperto manual no sentido anti-horário.

2.

Desparafuse completamente a extremidade do introdutor do implante, girando o introdu-
tor no sentido anti-horário.

3.

Remova o introdutor.

Liberação do implante após a inserção
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9.3 Adaptador para Introdutor Acetabular Universal
(52855)

9.3.1 Visão geral

Figura 43  

Um Adaptador para Introdutor Acetabular Universal é um adaptador intercambiável para uso
com o Introdutor Acetabular Universal Reto e o Introdutor Acetabular Universal Curvo e
com componentes acetabulares específicos, dependendo do fabricante.

Compatibilidade da interface

Dispositivo médico/Fabricante Número do artigo Brainlab Rosca/Ponteira

DePuy: 52855-03 n/d

• Pinnacle
52855-33/
52855-61

7/16-20UNF/
Cônico, 12 mm

Smith & Nephew: 52855-04 n/d

• Reflection
• R3

52855-34/
52855-65

3/8-16UNC/
PPSU hemisférico

• EP-FIT 52855-40/
52855-65 M6/PPSU hemisférico

Garantia da compatibilidade

Se estiver usando componentes acetabulares de teste em combinação com o Introdutor
acetabular padrão, use esses testes para verificar a compatibilidade da extremidade rosqueada e
do nariz com o implante correspondente.

Aviso
Antes de usar o introdutor, você deve acoplar a extremidade e a ponteira corretas para o
implante que deseja usar.

Aviso
Para garantir a compatibilidade das extremidades rosqueadas e das ponteiras com novos
implantes, entre em contato com a Smith+Nephew quando receber um novo introdutor
padrão (e novos implantes).
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Adaptador para Introdutor Acetabular Universal (52855)
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