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1 INFORMAÇÕES GERAIS
1.1 Dados para contato

Suporte

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

Região Telefone e Fax E-mail

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

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

us.support@brainlab.com

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

Reino Unido Tel.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Espanha Tel.: +34 900 649 115

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

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

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

Expectativa de suporte para o produto

A Brainlab oferece oito anos de serviço para o software. Durante este período, a Brainlab oferece
atualizações de software, além de suporte no local.

Sugestões

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

Fabricante

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

INFORMAÇÕES GERAIS
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1.2 Informações legais

Direitos autorais

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

Marcas comerciais da Brainlab

Brainlab® é marca registrada da Brainlab AG.

Marcas comerciais de terceiros

Windows® é marca registrada da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e em outros países.

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 parcialmente baseada nos trabalhos indicados a seguir. A licença
completa e o aviso sobre direitos autorais podem ser encontrados nos links especificados a
seguir:
• Independent JPEG Group (https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE)
• OpenJPEG (https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE)
• libjpeg-turbo (https://github.com/libjpeg-turbo/libjpeg-turbo/blob/master/LICENSE.md)
• libtiff 4.0.4 beta (http://www.libtiff.org/misc.html)
• Xerces-C++, desenvolvido pela Apache Software Foundation (https://xerces.apache.org/

xercesc/)

Etiqueta CE

A etiqueta CE indica que o produto Brainlab está em conformidade com os re-
quisitos essenciais da Diretiva 93/42/EEC do Conselho Europeu, a Diretiva pa-
ra Dispositivos Médicos (Medical Device Directive, “MDD”).
O software Instrument Selection é parte integrante do Sistema de Navega-
ção de Coluna e Trauma, que é um produto da Classe IIb, de acordo com as
regras estabelecidas pela MDD.

Vendas nos Estados Unidos

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

Relatar incidentes relacionados a este produto

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

Informações legais
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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 do produto

Símbolo Explicação

Identificação Única do Dispositivo

Consulte as instruções de uso

Fabricante

Dispositivo médico

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

INFORMAÇÕES GERAIS
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1.4 Uso do sistema

Indicações de uso

O Sistema de Navegação de Coluna e Trauma é um sistema de localização guiada por
imagens intraoperatórias que possibilita a realização de cirurgias minimamente invasivas. Ele
vincula um transdutor manual, rastreado por um sistema sensor com marcadores passivos em
um espaço virtual de imagens computadorizadas em imagens tridimensionais pré-operatórias ou
intraoperatórias de um paciente.
O Sistema de Navegação de Coluna e Trauma possibilita a navegação de imagens médicas
assistida por computador, que podem ser adquiridas de forma pré-operatória ou intraoperatória
por um sistema apropriado de aquisição de imagens. O software oferece planejamento de
tamanho e navegação de implantes de parafuso em estruturas ósseas rígidas com ferramentas
cirúrgicas pré-calibradas e outras ferramentas calibradas individualmente.
O sistema é indicado para qualquer condição médica para a qual uma cirurgia estereotática
possa ser adequada e na qual se possa identificar uma referência para uma estrutura anatômica
rígida, como o crânio, a pelve, um osso longo ou uma vértebra, relacionada a uma imagem
adquirida (TC, RM, imagem por fluoroscopia 2D ou reconstrução de imagem por fluoroscopia 3D)
e/ou um modelo de anatomia baseado em dados de imagem.

Contraindicações conhecidas

Não existem contraindicações conhecidas para o uso deste dispositivo.

Local de uso

As tarefas de planejamento deverão ser realizadas em um consultório ou em uma sala cirúrgica.
As tarefas de navegação deverão ser realizadas em uma sala cirúrgica.

Perfis de usuários

Neurocirurgiões, cirurgiões ortopédicos, cirurgiões de coluna e trauma e seus assistentes que
tenham acesso a um sistema de aquisição de imagens 3D (como um tomógrafo ou um Arco em C
3D) ou que utilizem imagens de tomografia, ou semelhantes a tomografia, (e imagens de RM
potencialmente fusionadas) adquiridas pré-operatoriamente em combinação com um sistema de
navegação da Brainlab.

Potenciais pacientes

O sistema é indicado para qualquer condição médica em que o uso de uma cirurgia estereotática
seja apropriado e em que uma referência a uma estrutura anatômica rígida, como o crânio, a
pelve, um osso longo ou uma vértebra, possa ser identificada em relação à imagem adquirida
(TC, reconstrução de imagem fluoroscópica 3D).

Benefício clínico

O Sistema de Navegação de Coluna e Trauma oferece os seguintes benefícios:
• Maior precisão na colocação de implantes de parafuso, em comparação com as técnicas

convencionais
• Redução da dose de radiação para a equipe cirúrgica, em comparação com as técnicas

convencionais
• Redução da taxa de complicação (intraoperatória e pós-operatória) devido à colocação

incorreta de parafusos, em comparação com as técnicas convencionais
• Redução ou eliminação da necessidade de retorno do paciente à sala cirúrgica para cirurgia

corretiva

Uso do sistema
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Cuidados ao manusear o hardware

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

Revisão de plausibilidade

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

INFORMAÇÕES GERAIS
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1.5 Compatibilidade com dispositivos e aplicativos
de software médicos

Dispositivos de outros fabricantes

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

Instrumentos compatíveis da Brainlab

• Pacote de Acessórios de Coluna para Referência Anterior/Lateral/Oblíqua
• Pacote de Acessórios de Coluna para Cirurgia Aberta (Iniciadores e Transdutores)
• Marcadores Planos Adesivos
• Hardware de Registro Automático por Fluoroscopia 2D/3D para Arcos em C 3D
• Fixador Ósseo X-Press de 1 Pino, Tamanho S, M, L
• Fixador Ósseo X-Press de 2 Pinos
• Fantoma de Calibração para Tomógrafo
• Osteótomo Longo
• Osteótomo Curto
• Esferas Marcadoras Reflexivas Descartáveis
• Unidade de Referência DrapeLink para Arco em C Esquerdo, Direito
• Brocas com Haste AO
• Manopla para Guia de Perfuração com 3 Esferas Marcadoras
• Manopla para Guia de Perfuração com 4 Esferas Marcadoras
• Manopla Compacta para Guia de Perfuração com 4 Esferas Marcadoras
• Tubos-guias de Perfuração
• Pacote de Adaptadores de Instrumental
• Adaptador para Sistemas Motores Cirúrgicos
• Matriz de Calibração de Instrumental
• Unidade de Referência de Instrumento para Calibração Manual, Tamanho ML, L
• Unidade de Referência de Instrumento com 3 Esferas Marcadoras
• Unidade de Referência de Instrumento com 4 Esferas Marcadoras
• Estrela de Rastreamento para Microscópio
• Conjunto de Agulhas de Acesso Pedicular para Calibração Manual
• Ponteiro Afiado Estendido para Coluna/Trauma/Quadril
• Estrela de Referência para Garras de Coluna com 4 Esferas Marcadoras
• Engate Rápido para Estrela de Referência X-Press
• Estrela de Referência X-Press, Geometria Y
• Discos Reflexivos para Kit de Registro por Fluoroscopia
• Estrela de Referência para Crânio
• Estrela de Referência para Coluna para Garra de Referência de Carbono (Geometria de 4

Esferas)
• Garra de Referência para Coluna em Carbono com Trava Deslizante
• Extensão de 40 mm para Garra de Referência para Coluna X-Clamp
• Referência para Coluna X-Clamp Tamanho S, L
• Garra de Referência Radiotransparente para Coluna
• Estrela de Referência Padrão para Crânio com 4 Esferas Marcadoras

Compatibilidade com dispositivos e aplicativos de software médicos
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Outros instrumentos da Brainlab

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

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

Montagem de instrumentos

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

Software médico compatível da Brainlab

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

Software de outros fabricantes

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

Atualizações

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.

Antivírus e software malicioso

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

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

Aviso
Não faça download nem instale atualizações durante o planejamento de tratamentos.

INFORMAÇÕES GERAIS
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Para obter informações adicionais sobre essas questões, entre em contato com o suporte da
Brainlab.

Atualizações de segurança da Microsoft para Windows e atualizações de drivers

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

Compatibilidade com dispositivos e aplicativos de software médicos
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1.6 Treinamento e documentação

Treinamento Brainlab

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

Suporte supervisionado

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

Responsabilidade

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

Aumento do tempo em sala cirúrgica

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

Leitura dos manuais de usuário

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

INFORMAÇÕES GERAIS
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2 USANDO O INSTRUMENT
SELECTION

2.1 Introdução

Informações gerais

O software Instrument Selection possibilita a seleção e calibração de instrumentos no Sistema
de Navegação de Coluna e Trauma.

Aviso
Apenas instrumento rígidos, que permitem o acoplamento de um adaptador de
instrumento, podem ser calibrados e usados para navegação.

Como abrir o Instrument Selection

①

Figura 1  

Etapa

1. Opcional: selecione um paciente ou adicione um novo paciente.

2. Opcional: selecione uma classificação de doença.

3. Na categoria SPINE & TRAUMA, selecione 3D Navigation.

USANDO O INSTRUMENT SELECTION

Manual do Usuário do Software Rev. 1.0 Instrument Selection Ver. 1.5 15



Etapa

4. Na categoria NAVIGATION, selecione Instrument Selection ①.
OBSERVAÇÃO: veja informações adicionais no Manual do Usuário do Software Pa-
tient Data Manager. 

Introdução
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2.2 Seleção de instrumentos

Informações básicas

Quando a janela Instrument Selection é aberta, todos os instrumentos disponíveis são listados
em Single Instruments ou em Sets clinicamente relevantes.
OBSERVAÇÃO: as listas de instrumentos e conjuntos disponíveis são pré-configuradas. Entre em
contato com o suporte da Brainlab para solicitar alterações na lista. 

Filtro de Área

Figura 2  

Filtro Função

Area

Opcionalmente, selecione uma área anatômica para filtrar os instrumentos e conjun-
tos de instrumentos relevantes.
OBSERVAÇÃO: se você tiver definido a classificação da doença durante o processo
de inicialização, a função Area realizará automaticamente a filtragem com base na-
quela classificação. 

USANDO O INSTRUMENT SELECTION
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Como selecionar um instrumento individual

③

②

①

Figura 3  

Etapa

1. Selecione Single Instruments ①.

2. Selecione um tipo de instrumento ②.
Os instrumentos são listados por MANUFACTURER, TYPE, DESCRIPTION, ART. No e
STATUS.

3. Selecione o instrumento desejado na lista ③.
OBSERVAÇÃO: se o instrumento não possuir nenhum status, o fluxo de trabalho de cali-
bração será mostrado na tela. Se o status do instrumento for Calibrated, a etapa de veri-
ficação será mostrada na tela. 

Seleção de instrumentos
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Como selecionar um instrumento em conjuntos

③

②

①

Figura 4  

Etapa

1. Selecione Sets ①.
Uma lista de conjuntos disponíveis é exibida ②, agrupada por relevância clínica.

2. Quando aplicável, utilize a lista suspensa ③ para selecionar o tamanho do instrumento.

3. Selecione o botão do instrumento.
A página de montagem é mostrada na tela e os instrumentos e as estrela de rastreamen-
to correspondentes são exibidos.

USANDO O INSTRUMENT SELECTION
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2.3 Montagem

Estrelas de rastreamento

Antes da calibração, você deve montar o instrumento usando os componentes compatíveis
relevantes.
• Se você selecionar um instrumento da guia Single Instruments, sempre utilize a maior estrela

de rastreamento possível, para otimizar a precisão da calibração.
• Se você selecionar instrumentos da guia Sets, o sistema abrirá uma página com instruções de

montagem e informações sobre a estrela de rastreamento que deverá ser utilizada com o
instrumento.

Como montar instrumentos

Se você selecionar um instrumento de um conjunto, uma página de montagem será exibida.

① ②

Figura 5  

Etapa

1. Certifique-se de que o instrumento selecionado ① seja o instrumento que está sendo uti-
lizado.

2. Monte o instrumento usando os componentes compatíveis, conforme indicado nas instru-
ções.
Sempre utilize a estrela de rastreamento mostrada na página de montagem ②, na mes-
ma orientação exibida.

3. Após a montagem, selecione Calibrate.

Montagem
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2.4 Calibração

Informações gerais

Para calibrar o instrumento, o software solicitará que você:
• Utilize uma técnica de calibração de instrumento específica ou
• Selecione uma das duas técnicas de calibração (um receptáculo selecionado ou o entalhe).

Antes de iniciar

• Assegure que todos componentes do instrumento e os parafusos da estrela de rastreamento
estejam firmemente apertados.

• Apenas as esferas marcadoras do instrumento selecionado e a Matriz de Calibração de
Instrumental devem estar dentro do campo de visão da câmera.

OBSERVAÇÃO: o software emitirá uma notificação se o instrumento ou a Matriz de Calibração
de Instrumental não estiver visível para a câmera. Selecione Camera para verificar a visibilidade
no campo de visão da câmera. 

Artefatos de infravermelho

Artefatos de infravermelho causados por reflexos podem influenciar a precisão do sistema de
navegação óptica. Certifique-se de que itens altamente reflexivos e fontes de luz infravermelha
não obstruam o campo de visão da câmera em nenhum momento, pois os artefatos causados por
reflexos podem reduzir a precisão.

Instrumentos flexíveis

Instrumentos flexíveis devem ser calibrados e navegados com uma cânula-guia; caso contrário, a
calibração será altamente imprecisa. Se um instrumento fletir durante a navegação, sua
calibração será muito imprecisa. Interrompa a navegação e calibre outro instrumento.

Como calibrar usando um receptáculo

Figura 6  

USANDO O INSTRUMENT SELECTION
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Etapa

1. Insira o instrumento no menor receptáculo possível.
É importante que o menor receptáculo possível seja utilizado, para evitar alto nível de im-
precisão na calibração.

2. Insira completamente o instrumento, até que ele toque o fundo do receptáculo.

3. Segure o instrumento e a Matriz de Calibração de Instrumental de forma que os mar-
cadores apontem diretamente na direção da câmera.

4. Mantenha o instrumento imóvel até o final da calibração. Se a calibração for bem-sucedi-
da, a notificação Calibration Successful será mostrada na tela.
O software solicita a verificação da precisão.

Como calibrar usando o entalhe

Figura 7  

Etapa

1. Coloque o instrumento no entalhe, conforme ilustrado no software.
OBSERVAÇÃO: não calibre ferramentas cônicas no entalhe, pois a representação do ei-
xo da ferramenta será imprecisa. 

2. Segure o instrumento e a Matriz de Calibração de Instrumental de forma que os mar-
cadores apontem diretamente na direção da câmera.

3. Segure o instrumento no entalhe com seu polegar e gire o instrumento conforme indicado
no software.

4. Se o procedimento for bem-sucedido, o software solicitará a calibração da extremidade
do instrumento.

Como executar a calibração da extremidade

Se o entalhe tiver sido usado para calibração, você deverá calibrar a extremidade do instrumento.

Calibração
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Figura 8  

Etapa

1. Segure a extremidade do instrumento no Plano de Referência ou gire-a no Ponto de Pi-
votamento mostrado no software.
OBSERVAÇÃO: para calibrar a extremidade com sucesso, use-a exclusivamente na regi-
ão indicada da Matriz de Calibração de Instrumental. 

2. Após a conclusão bem-sucedida da calibração, o software solicitará a verificação da pre-
cisão.

Como calibrar a extremidade de um osteótomo

Figura 9  
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Etapa

1. Segure a extremidade do osteótomo no plano de referência mostrado no software, em
um ângulo de 30°.

2. Mantenha o osteótomo imóvel até o final da calibração.
O software solicita a verificação da calibração.
OBSERVAÇÃO: não é possível calibrar osteótomos com precisão utilizando um receptá-
culo. Osteótomos devem ser calibrados exclusivamente no entalhe. 

Calibração
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2.5 Verificação da calibração

Informações gerais

Após a conclusão da calibração, o software exibirá uma página de verificação. Você deverá então
verificar a precisão da calibração, conforme indicado no software.
É importante verificar a precisão da calibração em intervalos regulares durante o procedimento,
para garantir a precisão.

Ferramentas de visualização

Utilize os controles disponíveis na barra de ferramentas para ajustar a visualização.
Para ajustar a exibição da extremidade, utilize os controles Diameter, Width ou Length.
OBSERVAÇÃO: esses ajustes modificam a visualização do instrumento no software. Eles não
aprimoram a precisão da calibração. 

Como verificar a precisão da calibração

①

Figura 10  

Etapa

1. Segure o instrumento e a Matriz de Calibração de Instrumental de forma que os mar-
cadores apontem diretamente na direção da câmera.

2. Posicione o instrumento em várias partes da Matriz de Calibração de Instrumental.
Se a calibração for bem-sucedida:
• O posicionamento do instrumento na matriz será mostrado com precisão na tela do

software.
• O valor de Tip Distance ① deve ser o menor possível.

3. Se aceitar a precisão da calibração, selecione Yes.
O software exibirá uma mensagem Verification Successful. O software abrirá a última
página visitada.
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Etapa

4. Se a precisão da calibração do instrumento não for satisfatória, selecione No e depois
escolha:
• Re-Calibrate para retornar à página Calibration e recalibrar o instrumento.
• Discard Calibration para retornar à página anterior do software.
• Cancel para retornar à página de verificação.

Verificação da calibração
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2.6 Calibração e recalibração de chave de parafuso

Sobre a calibração de chave de parafuso

Você pode se mover entre a Spine & Trauma 3D Navigation e o Instrument Selection durante
a navegação de uma chave de parafuso.
Você pode calibrar uma chave de parafuso com parafuso acoplado, navegar a chave até a
posição correta e então calibrar e navegar parafusos subsequentes sem a necessidade de
interação direta com a tela.

Fluxo de trabalho típico para chave de parafuso

Veja a seguir a descrição do fluxo de trabalho típico para calibração e navegação de múltiplos
parafusos utilizando uma chave de parafuso.
Sempre que um novo parafuso é acoplado à chave de parafuso, ele deve ser recalibrado.

Etapa

1. Acople um parafuso.

2. Realize a calibração, se necessário.

3. Calibração da extremidade.

4. Verificação.

5. Colocação de parafuso com Spine and Trauma 3D Navigation.

6. Acople um novo parafuso.

7. Segure a Matriz de Calibração de Instrumental e a chave de parafuso no campo de
visão da câmera.

8. Recalibração da extremidade.

9. Verificação.

10. Remova a Matriz de Calibração de Instrumental e a chave de parafuso no campo de
visão da câmera.
OBSERVAÇÃO: repita a partir da etapa de colocação do parafuso, conforme necessário. 
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Como executar a calibração com a chave de parafuso

①

②

③

Figura 11  

Etapa

1. Se a Spine & Trauma 3D Navigation estiver aberta: Coloque a chave de parafuso e a
Matriz de Calibração de Instrumental no campo de visão da câmera para abrir o Ins-
trument Selection.

2. Gire a chave de parafuso com o parafuso acoplado no ponto de pivotamento 1 da Matriz
de Calibração de Instrumental ①.

Calibração e recalibração de chave de parafuso
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Etapa

3. Na página de verificação: Se necessário, ajuste o comprimento e o diâmetro do parafuso
utilizando os controles da barra de ferramentas ②.
OBSERVAÇÃO: o comprimento do parafuso é calculado automaticamente durante a cali-
bração. Assegure que o comprimento do parafuso esteja correto. Um diâmetro padrão de
parafuso é exibido. 

4. Para verificar a calibração, segure a extremidade do parafuso em vários pontos da Ma-
triz de Calibração de Instrumental, assegurando a precisão da distância e da posição
da extremidade.
Para o primeiro parafuso:
• Para aceitar a precisão da calibração, selecione Yes.
• Para rejeitar a precisão da calibração, selecione No e escolha uma destas opções:

- Re-Calibrate para retornar à página Calibration e recalibrar o instrumento ou
- Discard Calibration para retornar à página anterior do software.

5. Nenhuma interação de tela é necessária para os parafusos subsequentes. Segure o pa-
rafuso em vários pontos da Matriz de Calibração de Instrumental, assegurando a preci-
são da distância e da posição da extremidade e mantenha o contato por pelo menos dois
segundos.
• Para aceitar precisão da calibração, remova a chave de parafuso e a Matriz de Cali-

bração de Instrumental do campo de visão da câmera, para abrir a contagem regres-
siva para a tela de aceitação ③.

• Para rejeitar a calibração: Selecione Cancel na tela de aceitação. O software solicita
que a chave de parafuso seja verificada novamente.
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2.7 Após a calibração

Aba Calibrated Instruments

Figura 12  

Todos os instrumentos calibrados são mostrados na aba Calibrated Instruments durante a
realização do procedimento.

Como calibrar outros instrumentos

Etapa

1. Para calibrar outros instrumentos, selecione o instrumento desejado e execute as etapas
de calibração.

2.

Se você tentar calibrar um novo instrumento com uma geometria de estrela de rastrea-
mento idêntica à de um instrumento calibrado anteriormente, uma mensagem será exibi-
da. Você deverá selecionar:
• Yes para descartar a calibração anterior e prosseguir com a calibração do novo instru-

mento ou
• No para retornar à página de seleção e utilizar uma estrela diferente.

3. Quando todos os instrumentos estiverem calibrados, selecione Navigate para prosseguir
para a navegação.
Para retornar ao Content Manager, selecione Home.

Após a calibração
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2.8 Mensagens de erro possíveis

Mensagem de erro Change Array

Figura 13  

Uma estrela de rastreamento incompatível foi acoplada ao instrumento.
Selecione Back para retornar à página de montagem e acoplar a estrela de rastreamento
indicada na página.

Mensagem de erro Array too small

Figura 14  

A estrela de rastreamento acoplada ao instrumento é muito pequena para permitir a calibração
com precisão.
Acople uma estrela de rastreamento maior e selecione Re-Calibrate.
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Mensagem de erro Below required accuracy

Figura 15  

A precisão é muito baixa para que seja possível prosseguir com o instrumento selecionado. Para
prosseguir:
• Analise as sugestões da mensagem de erro.
• Faça os ajustes necessários.
• Selecione Re-Calibrate para prosseguir.

Mensagem de erro Accuracy can be improved

Figura 16  

Accuracy can be improved. Pode ter havido erros durante a montagem do instrumento.
Para prosseguir:
• Analise as sugestões da mensagem de erro.
• Faça os ajustes necessários.
• Selecione Re-Calibrate para prosseguir ou
• Selecione Ignore para aceitar o instrumento com possíveis imprecisões de calibração.

Mensagens de erro possíveis
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2.9 Favoritos

Instrumentos favoritos

① ②

Figura 17  

É possível designar instrumentos calibrados como favoritos. Isto é importante para instrumentos
que são utilizados regularmente ou que são utilizados de forma intermitente durante um
procedimento.
Depois de serem salvos, os favoritos permanecem na aba Favorites, mas devem ser calibrados
novamente para cada novo procedimento (ou seja, após o fechamento do software), para garantir
a precisão.
Ao abrir a aba, você pode ver quais favoritos são Not Calibrated ① ou Calibrated ②.

Como salvar favoritos

①
Figura 18  

Etapa

1. Selecione a aba Calibrated Instrument.
Os instrumentos que já foram calibrados são listados aqui.

2. Selecione o ícone de estrela ① do instrumento que você deseja adicionar como favorito.

3. Na próxima vez que desejar utilizar o instrumento, selecione a aba Favorites.
OBSERVAÇÃO: se nenhum favorito tiver sido salvo, a aba Favorites ficará desabilitada
e indisponível. 
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Etapa

4. Selecione o instrumento.
• Se o instrumento já tiver sido calibrado durante o procedimento atual, o software soli-

citará a verificação da precisão.
• Se o instrumento ainda não tiver sido calibrado durante este procedimento, o software

solicitará a montagem do instrumento e depois a sua calibração e verificação.

Links relacionados

Como verificar a precisão da calibração na página 25

Como remover um favorito

①

②

Figura 19  

Etapa

1. Na aba Calibrated Instruments, desmarque o ícone de estrela ① próximo ao instrumen-
to relevante.
O instrumento será removido da aba Favorites.

2. Como alternativa, selecione na aba Favorites o X correspondente ao instrumento que
deseja remover ②.
O instrumento fica desabilitado e será removido quando a aba Favorites for fechada.

Favoritos
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