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1 INFORMAÇÕES GERAIS
1.1 Dados para contato

Suporte

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

Região Telefone e Fax E-mail

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

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

us.support@brainlab.com

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

Reino Unido Tel.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Espanha Tel.: +34 900 649 115

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

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

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

Vida útil de serviço esperada

O fabricante oferece atualizações de software e suporte no local do cliente por cinco anos para
este produto.

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

Manual do Usuário do Software Rev. 1.1 Lead Localization Ver. 1.0 5

mailto://us.support@brainlab.com
mailto://brazil.support@brainlab.com
mailto://support@brainlab.com
mailto:user.guides@brainlab.com


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.

Marcas comerciais de outros fabricantes

Microsoft® e Windows® são marcas registradas da Microsoft Corporation.

Informações sobre patentes

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

Software integrado de outros fabricantes

Parte deste software é baseada nos trabalhos especificados a seguir. A licença completa e o
aviso sobre direitos autorais podem ser consultados nos links indicados a seguir:
• Independent JPEG Group (https://github.com/ucluvain/openjpeg/blob/master/LICENSE)
• OpenJPEG library (http://www.openjpeg.org) e (http://www.libjpeg-turbo.org)
• Apache Software Foundation (www.apache.org/)
• Xerces-C++ 3.1.1, desenvolvido pela Apache Software Foundation (http://xerces.apache.org/)
• libtiff 4.0.4 beta (http://www.libtiff.org/misc.html)
• Partes deste software são baseadas no trabalho da Sun Microsystems, Inc.

Etiqueta CE

• A etiqueta CE indica que o produto Brainlab está em conformidade com os re-
quisitos essenciais da Diretriz 93/42/EEC do Conselho Europeu, a Diretriz pa-
ra Dispositivos Médicos (Medical Device Directive, “MDD”).

• Lead Localization é um produto da Classe IIb, de acordo com as normas es-
tabelecidas pela MDD.

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. 

INFORMAÇÕES GERAIS
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1.4 Usando o sistema

Indicação de uso do produto Lead Localization

O conjunto de aplicativos Lead Localization deve ser usado para procedimentos pós-operatórios
em um computador/notebook, dentro ou fora de uma sala cirúrgica, para definir a posição de
eletrodos implantados em relação a imagens do paciente.

Indicações de uso

O software Lead Localization é indicado para visualização, apresentação e documentação de
imagens médicas, incluindo diferentes módulos de processamento de imagens, fusão de
imagens, visualização e segmentação assistidas por atlas e planejamento funcional
intraoperatório em que o resultado pode ser usado, por exemplo, com cirurgia estereotática
guiada por imagens ou outros dispositivos para posterior processamento e visualização.
Exemplos de procedimentos incluem, entre outros:
Revisão de procedimentos cirúrgicos no crânio, tais como intervenções estereotáticas
minimamente invasivas, biópsias, planejamento e simulação de trajetórias para estimulação e
registro por eletrodos.

Potenciais usuários

Os usuários do software Lead Localization são profissionais da saúde treinados para planejar e
executar procedimentos com eletrodos DBS. Esses usuários são geralmente neurocirurgiões ou
neurologistas.

Grupo de pacientes

Não existem limitações demográficas, regionais ou culturais para pacientes. O profissional
médico deve decidir se o sistema pode ser usado para um determinado tratamento. A seção de
indicações de uso inclui exemplos de procedimentos.

Local de uso

O ambiente indicado para uso é um computador/notebook em um hospital (em áreas
administrativas ou em salas cirúrgicas) ou consultório médico. O uso mais comum ocorre em
consultórios médicos.

Cuidados no manuseio

Aviso
Apenas profissionais treinados da equipe médica podem operar os componentes do
sistema e o instrumental acessório.

Revisão de plausibilidade

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

Usando o sistema
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1.5 Compatibilidade com dispositivos médicos e
software

Número Global de Item Comercial (GTIN)

O produto Lead Localization 1.0 é identificado pelo GTIN: 04056481006884.

Software médico compatível da Brainlab

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

Software compatível de outros fabricantes

O produto Lead Localization 1.0 é compatível com:
• Microsoft Windows Server 2008/2012
• Microsoft Windows 7
• Microsoft Windows 8.1
• Microsoft Windows 10

Para informações detalhadas e atualizadas sobre sistemas operacionais compatíveis, entre em
contato com o suporte da Brainlab.

Software de outros fabricantes

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

Atualizações de segurança da Microsoft para Windows e atualizações de drivers

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

Antivírus e software malicioso

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

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

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

Atualizações

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

Compatibilidade com dispositivos médicos e software
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1.6 Treinamento e documentação

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.

Suporte supervisionado

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

Responsabilidade

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

Aumento do tempo em sala cirúrgica

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

Público-alvo

Este manual do usuário foi produzido para cirurgiões, neurologistas e/ou para suas equipes.

Leitura dos manuais de usuário

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

Manuais do Usuário disponíveis

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

Manual do Usuário Índice

Manual do Usuário do Soft-
ware

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

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

INFORMAÇÕES GERAIS
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Manual do Usuário Índice

Manual do Usuário de Hard-
ware

Informações detalhadas sobre hardware de radioterapia e cirurgia,
que são instrumentos de grande complexidade

Manual do Usuário de Ins-
trumental Instruções detalhadas sobre o manuseio de 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, incluindo espe-
cificações e adesão a normas

Manual do Usuário do Sis-
tema e do Usuário Técnico

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

Treinamento e documentação
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2 VISÃO GERAL DO
SOFTWARE

2.1 Visão geral do software - Introdução

Informações gerais

O software Lead Localization foi desenvolvido para suportar neurocirurgiões na localização de
eletrodos em imagens médicas; esses eletrodos são implantados, por exemplo, para terapia de
Estimulação Profunda do Cérebro (DBS).

Fluxo de trabalho típico

Figura 1  

O software Lead Localization é usado tipicamente como parte do fluxo de trabalho Trajectory
(Trajetória) e inclui o uso de aplicativos adicionais obrigatórios e opcionais. Para obter
informações adicionais, consulte o Manual do Usuário do Software desses aplicativos.

Etapa

1. Iniciar o Lead Localization.

2. Selecionar dados do paciente no Patient Selection.

3. Opcional: Fusionar sequências de imagens usando o Image Fusion.

4. Opcional: Segmentar estruturas usando o Anatomical Mapping.

5. Opcional: Criar, modificar e remover feixes de fibras usando o Fibertracking.

6. Opcional: Criar, modificar e remover objetos usando o SmartBrush.

7. Localizar e definir eletrodos usando o Lead Localization.

8. Salvar como plano e fechar o Lead Localization.

VISÃO GERAL DO SOFTWARE
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2.2 Funções de visualização de imagem

Funções de visualização

Botão Função

Zoom: ativa a função de zoom na região de interesse.
OBSERVAÇÃO: como alternativa, use a tecla Ctrl e a roda do mouse. 

Scroll (Rolar): ativa as funções de rolagem na reconstrução exibida
(plano). Para cada visualização e opção de interação existe um incre-
mento de rolagem dedicado.
• Use os botões de visualização para rolar 1 mm para cima/para baixo.
• Arraste o cursor do mouse dentro da visualização principal para rolar

para cima/para baixo (depende do nível de zoom).
• Com o cursor do mouse sobre o lado Inline (Em linha) da visualiza-

ção, gire a roda do mouse para rolar 0,5 mm para cima/para baixo na
direção da trajetória.

OBSERVAÇÃO: algumas funções de rolagem estão disponíveis inde-
pendentemente da ativação da função Scroll (Rolar). 

Pan (Mover): move os planos vertical e horizontal.
OBSERVAÇÃO: como alternativa para usar essa função, pressione a
tecla Ctrl e o botão esquerdo do mouse. 

Windowing (Janelamento):
• Arraste à esquerda ou à direita pela área de visualização para ajustar

o contraste.
• Arraste para cima ou para baixo para ajustar o brilho.

• Seleciona o eletrodo ativo.
• Use os botões de setas para alternar os eletrodos.

Center (Centralizar): rola e move a reconstrução automaticamente para
exibir o alvo ou a entrada (no centro da visualização).

Rotate (Girar): gira a visualização atual.
• Gira a reconstrução 2D em relação às outras visualizações.
• Gira o plano da reconstrução 3D.

Undo (Desfazer): desfaz a última alteração feita ou várias etapas con-
secutivas.

Funções de visualização de imagem
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Funções de Trajectories (Trajetórias)

Botão Função

Create New (Criar Novo): cria uma nova trajetória. Arraste o ponto-alvo
e o ponto de entrada para alinhar a trajetória.

Adjust (Ajustar): permite o ajuste do ponto-alvo e do ponto de entrada.

Delete (Excluir): exclui o eletrodo ou a trajetória selecionada.

Undo (Desfazer): desfaz alterações consecutivas realizadas na posição
do ponto-alvo ou do ponto de entrada.

VISÃO GERAL DO SOFTWARE
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2.3 Menu Data (Dados)

Usando o menu Data (Dados)

Para acessar os dados de paciente e outros conteúdos disponíveis (p.ex., Objects (Objetos),
Trajectories (Trajetórias) e Fiber Bundles (Feixes de Fibras)) ou para alterar layouts, selecione
Data (Dados) para abrir o menu Data (Dados).

Layout do menu de dados

①

② ③

Figura 2  

Nº Descrição

① O status e o nome do plano selecionado são exibidos no menu Data (Dados)

② Visualizar e selecionar os dados de paciente disponíveis

③ Alternar os layouts disponíveis

Menu Data (Dados)
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Menu de dados: Images

①

Figura 3  

O menu suspenso Images (Imagens) ① permite a seleção de imagens para exibição nas
visualizações.

Menu de dados: Objects

②

①

④

③

Figura 4  

Os objetos podem ser autossegmentados ou desenhados.

Nº Componente

① Seleção de Color (Cores)

VISÃO GERAL DO SOFTWARE
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Nº Componente

②

Características de objetos:
• Basis (Base)
• Name (Nome) atribuído ao objeto
• Type (Tipo)
• Comment (Comentário)

③

Mostra/oculta todos os objetos (na visualização 3D)
OBSERVAÇÃO: também é possível mostrar/ocultar objetos individuais. Quando contor-
nado em azul, um objeto é definido como visível. 

④ Alterna objetos 2D/3D (na visualização 3D)

Menu de dados: Trajectories

③

①

②

Figura 5  

Nº Componente

①

Características de eletrodos:
• Basis (Base)
• Name (Nome)
• Comment (Comentário)

② Mostra/oculta eletrodos/trajetórias

③ Alterna eletrodos/trajetórias 2D/3D (na visualização 3D)

Menu de dados: Fiber Bundles

①

③
②

Figura 6  

Menu Data (Dados)
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Nº Componente

①

Características de feixes de fibras:
• Basis (Base)
• Comment (Comentário)

② Mostra/oculta feixes de fibras

③ Alterna feixes de fibras 2D/3D (na visualização 3D)

VISÃO GERAL DO SOFTWARE
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2.4 Layouts

Layouts disponíveis

Selecione Data (Dados) para abrir o menu Layouts (LAYOUTS) e alternar as visualizações de
layout.
Alterne os layouts Overview (Visão geral), Inline (Em linha) e ACS para ter diferentes opções de
visualização para revisão dos eletrodos. 

Layout Descrição

Overview (Visão geral):
O layout Overview (Visão geral) combina uma grande visualização,
que mostra uma reconstrução axial, coronal ou sagital em conjunto com
uma visualização Inline (Em linha) e uma visualização Perpendicular.

Inline (Em linha):
Use o layout Inline (Em linha) para rolar pela sequência de dados com
propósitos de verificação.

ACS:
O layout ACS exibe as visualizações axial, coronal e sagital e também
a visualização perpendicular.

Layouts
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Layout de visão geral

②①

Figura 7  

Nº Componente

①

Visualização 3D: alterna as visualizações axial, coronal e sagital.
OBSERVAÇÃO: use a função Rotate (Girar) para alternar de forma dinâmica as visuali-
zações axial, coronal e sagital. 

②

• Visualização Inline (Em linha): a linha de profundidade em amarelo é ajustável. As al-
terações são refletidas na visualização Perpendicular.

• Visualização Perpendicular.

VISÃO GERAL DO SOFTWARE
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Intenção da visualização

①

②

③

④

Figura 8  

Nas visualizações Inline (Em linha) e Perpendicular:
• A rotação efetuada em uma visualização é refletida na outra.
• Os objetos são mostrados em 2D.
• As direções medial e lateral são identificadas na visualização Perpendicular.

Na visualização 3D:
• O ponto ① representa a interseção da linha amarela ② com o eletrodo na visualização Inline

(Em linha).
• A régua ④ somente é visível na visualização 3D quando você está no mesmo plano das

orientações axial, coronal e sagital.
Para eletrodos direcionais, a orientação é representada por um marcador direcional ③.

Exibição de eletrodos

Um ponto de interseção é o ponto no espaço 3D em que o eixo do eletrodo intercepta o plano de
reconstrução exibido.
Um ponto de interseção é exibido:
• Além da entrada
• Entre o alvo e a entrada
• Além do alvo

Quando a posição de profundidade é colocada no ponto-alvo, a seleção de Center (Centralizar)
faz com que o ponto de interseção indique a posição exata do alvo.

Layouts
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① ② ③ ④ ⑤

Figura 9  

Nº Explicação

① O ponto de interseção está além da entrada.

② O ponto de interseção é a entrada.

③ O ponto de interseção está entre o alvo e a entrada.

④ O ponto de interseção é o alvo.

⑤ O ponto de interseção está além do alvo.

Layout Inline

Figura 10  

O layout Inline (Em linha) permite comparar a trajetória em duas visualizações alinhadas à
trajetória, em que as visualizações são ortogonais.

VISÃO GERAL DO SOFTWARE
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Layout ACS

Figura 11  

Quando as visualizações são movimentadas, uma cruz branca indica o centro da visualização.
Durante a rolagem das visualizações, uma cruz amarela mostra a interseção da trajetória atual
com o plano de reconstrução.

Layouts
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3 USANDO O SOFTWARE
LEAD LOCALIZATION

3.1 Introdução ao software Lead Localization

Introdução

Para que seja possível ajustar a posição do eletrodo ou da trajetória ou criar formas 3D, você
deve primeiro detectar eletrodos e definir a orientação.

Como detectar eletrodos

Etapa

1.

Selecione Detect (Detectar) no menu principal.

2.

A barra de progresso é preenchida.
O software detecta os eletrodos e atribui nomes e cores a eles.

USANDO O SOFTWARE LEAD LOCALIZATION
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Opcional: Como definir eletrodos

①

②

③

④

⑤

Figura 12  

Você pode definir modelos de eletrodos específicos, atribuindo o tipo do modelo e vários
parâmetros adicionais. Com base nesses parâmetros, um modelo de eletrodo correspondente é
visualizado e o eletrodo pode ser utilizado em outros aplicativos que podem interpretar essas
informações.

Etapa

1.

Selecione Properties (Propriedades).

2. Opcional: Edite o valor de Name (Nome) ① automaticamente atribuído ao eletrodo.

3. Opcional: Edite o valor de Implant Date (Data do Implante) ② automaticamente atribuído
ao eletrodo.

4. Opcional: Insira um Comment (Comentário) ③.

5. Obrigatório: Selecione o Type (Tipo) ④ do eletrodo.

6. Obrigatório: Selecione a Location (Localização) ⑤ do eletrodo.

7. Opcional: Selecionar outro eletrodo e repetir a definição do eletrodo.

OBSERVAÇÃO: a Brainlab recomenda atribuir um nome e diferentes cores para distinguir
diferentes eletrodos, trajetórias, objetos, etc. 

Introdução ao software Lead Localization
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Definir orientação

①

Figura 13  

Se você tiver definido um eletrodo direcional, a visualização Define Orientation (Definir
Orientação) será exibida. Arraste o marcador de orientação ① para girar a orientação.
Mantenha selecionada a opção Toggle Numbering (Alternar Numeração) para mostrar como
seria a numeração de contato em caso de conexão à outra porta IPG.
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3.2 Criando formas 3D

Função Memorize

Botão Função

Salva os parâmetros modificados como configurações padrão para uso futuro.

Como criar formas 3D

Você pode designar o tipo, a forma e as características de um instrumento como uma ajuda
visual para posicionar o alvo e a entrada de uma trajetória abstrata.

Etapa

1.

Abra o menu Data (Dados).

2.

Abra o menu suspenso Trajectories (Trajetórias).

3. Selecione uma trajetória e selecione a seta para baixo para abrir a trajetória.

4.

Selecione Shape (Formato).

Criando formas 3D

28 Manual do Usuário do Software Rev. 1.1 Lead Localization Ver. 1.0



Etapa

5.

①

Selecione um tipo de 3D Shape (Formato 3D) no menu suspenso ①.
O 3D Shape (Formato 3D) mostrado à esquerda é alterado para adequar-se à sua sele-
ção.

6. Selecione Ok (OK).

Links relacionados

3.1.1 Opcional: Como definir eletrodos na página 26

Como ajustar parâmetros de forma

①

Figura 14  

Todos os tipos de 3D Shape (Formato 3D) possuem parâmetros ajustáveis.
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Etapa

1. Selecione um tipo de 3D Shape (Formato 3D) no menu suspenso ①.

2.

Use Add Section (Adicionar Seção) para adicionar uma nova seção mar-
cada ao 3D Shape (Formato 3D).

3. Corrija os parâmetros conforme apropriado para sua aplicação cirúrgica, por exemplo:
• Diameter (Diâmetro)
• Tip Offset (Distância da Extremidade)
• Offset (Distância)
• Length (Comprimento)

4. Selecione Ok (OK).

Criando formas 3D
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3.3 Ajuste da posição de eletrodo/trajetória

Visão geral

Você pode reposicionar o ponto-alvo e o ponto de entrada do eletrodo interativamente dentro das
visualizações, arrastando o ponto para a posição desejada.

Como ajustar o ponto-alvo e o ponto de entrada

①

Figura 15  

Etapa

1.

Selecione Adjust (Ajustar) para permitir o ajuste do ponto-alvo e do ponto
de entrada.

2. Arraste o ponto-alvo e o ponto de entrada ① para reposicioná-los.

Como remover trajetórias

Figura 16  

Etapa

1. Selecione a trajetória na barra de ferramentas ou no menu Data (Dados).
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Etapa

2.

Selecione Delete (Excluir).
A trajetória é removida.

Ajuste da posição de eletrodo/trajetória
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3.4 Salvando e fechando o software

Salvando e fechando

Para salvar ou fechar o software, realize uma das seguintes tarefas.

Salvar ou fechar o software

Botão Função

Retorna à etapa anterior e descarta as alterações.

Selecione Done (Concluído) para executar estas tarefas:
• Salvar sua tarefa existente
• Fechar o software Lead Localization
• Abrir outro aplicativo

OBSERVAÇÃO: uma mensagem de aviso será exibida se você selecionar
Done (Concluído) antes de revisar todos os eletrodos. 

Selecione Home (Início) para salvar as alterações e retornar ao Content
Manager.
Como o aplicativo é executado em segundo plano, você retorna ao ponto ini-
cial.
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Salvando e fechando o software
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