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1 INFORMAÇÕES GERAIS
1.1 Dados para contato

Suporte

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

Região Telefone e Fax E-mail

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

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

us.support@brainlab.com

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

Reino Unido Tel.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Espanha Tel.: +34 900 649 115

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

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

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

Expectativa de vida útil

A Brainlab oferece cinco anos de serviços para software. Durante este período, são oferecidas as
atualizações de software e o 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

Manual do Usuário do Software Rev. 1.1 Ultrasound Navigation 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.
• Buzz® 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.
• iHelp® 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.

Marcas comerciais de terceiros

Microsoft® e Windows® são marcas registradas 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 terceiros

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/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE)
• OpenJPEG (https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE)
• Xerces-C++, desenvolvido pela Apache Software Foundation (https://xerces.apache.org/

xercesc/)
• libtiff 4.0.4 beta (http://www.libtiff.org/misc.html)

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 para
Dispositivos Médicos (Medical Device Directive, “MDD”).
Cranial IGS System Ultrasound Navigation é um produto da Classe IIb, de
acordo com as regras estabelecidas pela MDD.

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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Vendas nos Estados Unidos

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

INFORMAÇÕES GERAIS
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1.3 Símbolos

Sinais de aviso

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

Sinais de cuidado

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

Observações

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

Símbolos
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1.4 Uso do sistema

Indicações de uso

O produto Cranial IGS System da Brainlab foi concebido como um sistema intraoperatório de
localização guiado por imagens, com o objetivo de proporcionar cirurgias minimamente invasivas.
O sistema vincula um transdutor manual, rastreado por um sistema de sensor magnético ou um
sistema de marcadores passivos, a um espaço virtual de imagens em computador sobre os
dados de imagens do paciente que estão sendo processados pela estação de navegação. O
sistema é indicado para qualquer condição médica em que uma cirurgia estereotática possa ser
adequada e na qual se possa identificar uma referência para uma estrutura anatômica rígida,
como o crânio, um osso longo ou uma vértebra, relacionada a um modelo de anatomia baseado
em TC, TCA, Raios-X, RM, ARM e ultrassom.
Exemplos de procedimentos incluem, mas não se limitam a:
• Ressecções de tumores
• Cirurgia da base do crânio

Usuário pretendido

Apresentamos abaixo a definição do perfil do usuário pretendido:
Enfermeiros, neurocirurgiões e assistentes de cirurgia na sala cirúrgica
- Manobram e interagem com o software Brainlab através das interfaces humanas oferecidas

(p. ex., a tela de toque)
Pessoal da Brainlab
- Dão consulta e suporte ao produto

População de pacientes

Não há dados demográficos ou limitações culturais em relação aos pacientes. Caberá ao
cirurgião decidir se o sistema deverá ser usado para auxiliar em um tratamento determinado.

Ambiente de utilização pretendido

O aplicativo foi desenvolvido para ser executado em plataformas da Brainlab, que deverá ser
usado em ambientes hospitalares, especialmente em salas adequadas para intervenções
cirúrgicas (p. ex., salas de operação).
Os requisitos de ambiente dependem da estação de navegação usada e são especificados para
cada plataforma de navegação em suas respectivas documentações (p. ex., consulte o
respectivo Manual do Usuário Técnico).

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

Manual do Usuário do Software Rev. 1.1 Ultrasound Navigation Ver. 1.0 9



1.5 Compatibilidade com Dispositivos e Software
Médicos

Plataformas compatíveis

O software Ultrasound Navigation é compatível com as seguintes plataformas:
• Kick
• Curve
• Curve CM
• Buzz IGS

Outras plataformas da Brainlab

Outras plataformas compatíveis da Brainlab 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.

Dispositivos e transdutores de ultrassom compatíveis

Para usar o sistema Ultrasound Navigation, são necessários um sistema de navegação
Brainlab e um Sistema de Ultrassom BK Medical. Para usar o ultrassom para navegação, é
necessário um transdutor. Ao todo, três transdutores distintos podem ser integrados a cada
sistema BK Medical:

Dispositivo de Ultrassom Transdutor compatível

BK5000

N13C5 Craniotomy

N11C5s Burr-Hole

X18L5s Hockey Stick

Flex Focus 800
BK 8862 Craniotomy

BK 8863 Burr-Hole

OBSERVAÇÃO: os transdutores relacionados no manual do usuário podem não ter sido
aprovados em todos os países para procedimentos neurocirúrgicos intraoperatórios. Assegure-se
de que o uso pretendido do dispositivo e do transdutor de ultrassom inclui procedimentos
neurocirúrgicos intraoperatórios.
Para obter mais detalhes, consulte as instruções do fabricantes sobre o uso do respectivo
dispositivo/transdutor de ultrassom. 

Instrumentos compatíveis

• Estrela de Referência Padrão para Crânio com 4 Marcadores
• Estrela de Referência DrapeLink para Crânio
• Estrela de Referência para crânio
• Ponteiro Arredondado para Crânio/Otorrinolaringologia
• Fantoma para Registro de Ultrassom
• Estrela adaptadora para Integração de Ultrassom
• Base adaptadora para Integração de Ultrassom
• Esferas Marcadoras Reflexivas Descartáveis

Compatibilidade com Dispositivos e 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.

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.

Antivírus e software malicioso

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

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

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

Atualizações 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

INFORMAÇÕES GERAIS
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Atualizações

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

Compatibilidade com Dispositivos e Software Médicos
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1.6 Treinamento e documentação

Restrições

Este manual de usuário descreve como usar o software para controlar e capturar imagens de
ultrassom. Este manual de usuário não:
• Fornece instruções sobre como realizar um exame de ultrassom ou qualquer outro

procedimento médico
• Apresenta os protocolos médicos para os exames de ultrassom ou os procedimentos médicos
• Discute interpretações das imagens adquiridas

OBSERVAÇÃO: antes de usar os recursos do sistema Ultrasound Navigation, você deverá
passar por treinamento nos procedimentos clínicos para realização de exames de ultrassom. 

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 de acordo com o produto Brainlab.
Caso tenha dúvidas sobre os manuais de usuário que recebeu, entre em contato com o suporte
da Brainlab.

Manual do Usuário Conteúdo

Manual do Usuário do Software

• Visão geral do planejamento do tratamento e
da navegação guiada por imagens

• Descrição da configuração do sistema da sa-
la cirúrgica

• Instruções detalhadas sobre o software

Manual do Usuário de Hardware
Informações detalhadas sobre hardware de ra-
dioterapia e cirurgia, tipicamente definidos co-
mo instrumentos de grande complexidade

Manual do Usuário de Instrumental Instruções detalhadas sobre o manuseio de
instrumentos

Manual de Limpeza, Desinfecção e Esteriliza-
ção

Detalhes sobre limpeza, desinfecção e esterili-
zação de instrumentos

Manual do Usuário do Sistema e do Usuário
Técnico

Informações detalhadas sobre a configuração
do sistema

Manual do Usuário Técnico Informações técnicas detalhadas sobre o siste-
ma, incluindo especificações e conformidade

Manual de Planejamento da Instalação

Requisitos e especificações detalhadas para a
preparação das instalações clínicas, antes da
implementação dos equipamentos da Brainlab
e de terceiros

Protocolo de aquisição de imagens
Breve documentação usada para descrever os
requisitos e procedimentos para aquisição de
imagens

INFORMAÇÕES GERAIS
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Manual do Usuário Conteúdo

Manual de Referência Rápida

Manual de Referência Rápida plastificado que
oferece informações resumidas sobre como
usar esse produto da maneira mais eficaz pos-
sível

 

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.

Treinamento e documentação
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2 CONFIGURAÇÃO DO
SISTEMA

2.1 Como configurar o monitor e a câmera

Antes de iniciar

Figura 1  

A configuração do sistema varia segundo o sistema usado e o tipo de procedimento que estiver
sendo realizado. Considere o seguinte:
• A câmera e o monitor não devem restringir o cirurgião durante a cirurgia.
• A câmera deve ter uma visão clara da estrela de referência e dos instrumentos por todo o

procedimento, incluindo todos os procedimentos de registro e navegação.
• Posicione a câmera corretamente antes de iniciar o procedimento. Evite fazer grandes

alterações na posição da câmera durante um procedimento.

Como configurar a câmera

Etapa

1. Conecte e ligue o sistema. Consulte o Manual do Usuário do sistema (p. ex., Kick, Cur-
ve).

2. Inicialize o software.

CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA
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Etapa

3. Assegure que a estrela de referência fique visível para a câmera.
A seguinte visualização será exibida para indicar se a estrela array está visível para a câ-
mera.

①

Se a estrela array não estiver visível, ajuste a distância e o ângulo da câmera, até que a
representação da estrela array ① fique visível.

Visor da câmera

① ②

④

③

Figura 2  

Selecione a opção Camera (Câmera) para abrir a visualização com a representação da estrela.

Nº Descrição

①
Exibe a distância dos instrumentos e/ou das estrelas de referência em relação à câ-
mera. Para obter visibilidade e precisão ideais, todas as esferas marcadoras devem
estar dentro do corredor azul.

② Exibe a posição dos instrumentos e/ou as estrelas de referência em diferentes cores
(p. ex., vermelho e Verde) em relação à câmera.

③ Exibe os botões de posicionamento do controle do motor da câmera (se houver).

④
Usado para centralizar a câmera.
OBSERVAÇÃO: a centralização da câmera leva até cinco segundos. Um segundo cli-
que desativa o recurso de centralização. 

Como configurar o monitor e a câmera
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2.2 Posicionamento do paciente

Posicionamento do paciente

Figura 3  

Utilize um meio de acoplamento como uma solução salina com o ultrassom para obter uma
imagem de ultrassom clara.
Ao colocar a solução salina em uma cavidade de ressecção, ela deverá permanecer na cavidade.
Caso contrário, não será possível obter acoplamento suficiente. Para tanto, posicione o paciente
de modo que a craniotomia fique voltada para cima, se for possível.

CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA
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2.3 Posicionamento da estrela de referência

Posição da estrela de referência

Posicione a estrela de referência de modo que permaneça visível durante todo o procedimento.
Considere onde as pessoas ou os objetos podem bloquear a linha de visão da estrela de
referência. É útil posicionar a câmera e a estrela de referência do mesmo lado.
OBSERVAÇÃO: quanto mais próxima da região de interesse for montada a estrela de referência,
mais precisa será a navegação. Posicione a estrela de referência o mais próximo possível da
região de interesse, sem que ela interfira no espaço cirúrgico requerido para o procedimento. 

Posicionamento do sistema

Assegure que o posicionamento do sistema não interfira na área de trabalho do cirurgião.
A Brainlab recomenda o posicionamento do sistema aos pés da mesa de cirurgia nos
procedimentos de neurocirurgia e na cabeceira da mesa de cirurgia nos procedimentos de ORL.

Estrela de Referência não visível

①

Figura 4  

Se a estrela de referência não ficar visível para a câmera, então ela não será exibida na
visualização da câmera ① e a mensagem Patient Reference Array not visible (Estrela de
Referência não visível) aparecerá na parte inferior da tela.
Para corrigir isto, mova algum objeto ou pessoa que estiver bloqueando a linha de visão da
câmera. Não movimente a estrela de referência.

Posicionamento da estrela de referência
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2.4 Exibição do software

Dicas de visualização

① ②

Figura 5  

O software Ultrasound Navigation é executado junto com o software de navegação e, com isso,
compartilha dados e registro.
O software funciona com sistemas de monitor único ou duplo.
• Se tiver um sistema com um único monitor (p. ex., o Kick), exiba o software no Ultrasound

Navigation no monitor, conforme necessário.
• Se você tiver um sistema com monitor duplo (p. ex., Curve), é recomendado exibir o software

Ultrasound Navigation no monitor principal, ① e o software de navegação no monitor
secundário ②.

CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA
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Exibição do software
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3 CONFIGURAÇÃO DO
ULTRASSOM

3.1 Sobre o Ultrassom

Antes de iniciar

O deslocamento do cérebro (brain shift) causado por retração, perda de fluido ou remoção de
tumor pode limitar a precisão da navegação baseada em imagens pré-operatórias. O ultrassom
navegado é usado para:
• Identificar o deslocamento do cérebro intraoperatoriamente
• Visualizar o tumor (residual)

Antes de iniciar, assegure que:
• O paciente esteja registrado
• O dispositivo de ultrassom esteja devidamente conectado ao sistema de navegação
• A base adaptadora do ultrassom e a estrela adaptadora do ultrassom estejam devidamente

fixadas
• O transdutor calibrado esteja devidamente conectado ao sistema

Não adequado para uso em diagnóstico

OBSERVAÇÃO: as imagens do ultrassom ao vivo exibidas na tela de navegação não são
adequadas para uso em diagnóstico. 

CONFIGURAÇÃO DO ULTRASSOM
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3.2 Sobre os transdutores calibrados

Antes de iniciar

• O software Ultrasound Navigation só funciona com transdutores calibrados.
• Todos os transdutores devem ser calibrados por pessoal da Brainlab.
• O tipo de transdutor, o número de identificação e a data e horário da última calibração são

exibidos na tela de conexão em relação a cada transdutor calibrado.

Como conectar um transdutor

Etapa

Para conectar um transdutor, conecte-o ou ative-o no aparelho de ultrassom.

OBSERVAÇÃO: você pode conectar vários transdutores ao aparelho de ultrassom, mas somente
um transdutor pode ser ativado e usado a cada vez com o sistema Ultrasound Navigation. 

OBSERVAÇÃO: para obter os melhores resultados, verifique regularmente a precisão da
navegação do transdutor. 

Informações do transdutor

①

②

③

Figura 6  

A página de informações do transdutor será exibida se ocorrer um erro na conexão com o
dispositivo de ultrassom ou um transdutor calibrado.
Você pode acessar página de informações do transdutor a qualquer momento, selecionando a
opção Info (Informações) no menu Probe (Transdutor).

Nº Descrição

①
Todos os transdutores calibrados em seu sistema. Exibe, ainda, o tipo de transdutor, nú-
mero de identificação correspondentes e a data e horário da última calibração de cada
transdutor.

Sobre os transdutores calibrados
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Nº Descrição

② O Status do transdutor calibrado e informações detalhadas sobre o tipo de transdutor, nú-
mero de identificação e data e horário da última calibração.

③ Status do dispositivo de ultrassom (p. ex., dispositivo BK está conectado).

Nenhum dispositivo ou transdutor conectado

Figura 7  

Se nenhum dispositivo de ultrassom e/ou transdutor reconhecido estiver conectado ao sistema da
Brainlab, o status será exibido em cinza e será exibida a informação NOT CONNECTED
(DESCONECTADO).

O transdutor conectado não está calibrado

Figura 8  

Se você conectar um transdutor que não tiver sido calibrado:
• O status estará em vermelho
• NOT CALIBRATED (NÃO CALIBRADO) será exibido
Para prosseguir, ative ou conecte um transdutor listado em Calibrated probes: (Transdutores
calibrados:) (Consulte acima).

CONFIGURAÇÃO DO ULTRASSOM
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①

Figura 9  

OBSERVAÇÃO: transdutores novos devem ser calibrados pelo suporte da Brainlab. 

Informações sobre o transdutor ativo

Na barra de ferramentas, você pode ver qual transdutor está conectado no momento, qual a
profundidade selecionada e o ângulo da ponta do transdutor (se aplicável).
Para visualizar mais informações sobre o transdutor conectado ou para verificar sua precisão,
abra o menu Probe (Transdutor) a qualquer momento.

Como alterar o ângulo do transdutor Hockey Stick

Figura 10  

Etapa

1. Conecte ou ative o transdutor Hockey Stick.

Sobre os transdutores calibrados
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Etapa

2. ① ②

③

A primeira vez que você ativar o transdutor Hockey Stick, aparecerá uma janela de diálo-
go.
OBSERVAÇÃO: assegure que o ângulo da ponta do transdutor exibido na ilustração ①
corresponda ao ângulo da ponta do transdutor físico. 

OBSERVAÇÃO: o ângulo pré-selecionado da ponta é de 90 º. 

3. Se você precisar de um outro ângulo na ponta do transdutor para o seu procedimento,
ajuste a ponta do transdutor para o ângulo necessário.

4. Selecione OK para prosseguir.

5. Selecione o ângulo correspondente no:
a. Menu suspenso na barra de ferramentas ③
b. Menu na caixa da janela de diálogo ②

OBSERVAÇÃO: você só pode selecionar os ângulos da ponta do transdutor que tiver si-
do calibrado em relação ao transdutor com o número de identificação correspondente. 

CONFIGURAÇÃO DO ULTRASSOM
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Etapa

6.

O software exibe uma imagem que mostra qual ângulo da ponta do transdutor está sele-
cionado por cerca de quatro segundo, fechando automaticamente.
• Se você alterar o ângulo da ponta do transdutor físico, também deverá alterar manual-

mente o ângulo selecionado na lista suspensa.
• Quando você altera o ângulo da ponta do transdutor na lista suspensa, o software exi-

be uma imagem mostrando o ângulo da terminação do transdutor que foi selecionado.

OBSERVAÇÃO: se os dados do ultrassom navegado mostrarem um deslocamento, verifique se o
ângulo da ponta do transdutor real e o exibido na caixa suspensa são os mesmos. 

Sobre os transdutores calibrados
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4 VISÃO GERAL DO
SOFTWARE

4.1 Introdução

Introdução

O software Ultrasound Navigation foi concebido como um sistema intraoperatório, guiado por
imagens que permite que os cirurgiões e suas equipes visualizem, comparem e sobreponham
imagens do ultrassom ao vivo e de ultrassom 3D sobre conjuntos de dados de RM/Tomografia.

Fluxo de trabalho

Etapa

1. Selecione todos os conjuntos de dados apropriados do paciente, relevantes para registro
e quaisquer objetos definidos.
Para obter mais informações, consulte o Manual do Usuário do Software Patient Data
Manager.

2. Registre o paciente (p. ex., com a opção Registration).
Para obter mais informações, consulte o Manual do Usuário do Software relevante.

3. Proceda com a cirurgia.

4.

Assim que precisar suporte de ultrassom, selecione Ultrasound Navigation.
O software Ultrasound Navigation recebe os dados do paciente (incluindo o registro) do
software de navegação da Brainlab correspondente.

VISÃO GERAL DO SOFTWARE
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Layout da tela principal

① ②

Figura 11  

Nº Componente Descrição

① Área de visualiza-
ção

Exibe os dados de imagens do paciente e quaisquer objetos dispo-
níveis, bem como a imagem do ultrassom.

② Barra de ferramen-
tas Fornece uma lista de funções.

Introdução
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4.2 Funções de navegação

Funções de navegação disponíveis

Botão Função

Alerts (Alertas): Exibe uma lista de alertas, assim que o software
detecta qualquer problema que precisar de sua atenção. 

Data (Dados): Exibe os layouts, conjuntos de dados, objetos e ou-
tros dados disponíveis. 

Home (Início): Leva você de volta à tela principal (Content Mana-
ger), onde você pode selecionar um aplicativo novo ou sair total-
mente.

Camera (Câmera): Abre o aplicativo da câmera para exibir as estre-
las de referência e quaisquer ponteiros ou instrumentos que estejam
no campo de visão da câmera. 

Screenshot (Captura): Faz uma captura de tela da visualização atu-
al. A captura de tela será automaticamente salva com os dados do
paciente.

Scan US (Ultrassom): Muda para o modo de captura de imagem pa-
ra realizar uma varredura de ultrassom 3D. 

Back (Voltar): Volta para a etapa anterior.

Done (Concluído): Minimiza o software ou continua com a próxima
etapa.

Funções adicionais

Botão Função

Alterne entre ligar/desligar a função Freeze (Congelar) para conge-
lar/retomar o layout integral da visualização, incluindo as imagens
de ultrassom.

VISÃO GERAL DO SOFTWARE
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Botão Função

Abra o menu Viewing (Visualização) para fazer o janelamento, re-
definir ou ampliar/reduzir uma imagem.

Selecione o menu Overlay (Sobreposição) para acessar as ferra-
mentas de cor, limiar e transparência.

Abra o menu Probe (Transdutor) para visualizar as informações do
transdutor ou verificar a sua precisão.

Alterne entre ligar/desligar a opção Stacking (Empilhar) para sobre-
por duas imagens de ultrassom 3D diferentes sobre um conjunto de
dados de RM/Tomografia (p. ex., para comparação ou análise).
OBSERVAÇÃO: somente disponível no layout de Comparison
(Comparação). 

Menu Visualização

Botão Função

Ajuste o brilho e o contraste de uma RM ou TC.
• Arraste para baixo ou para cima para aumentar ou diminuir o bri-

lho.
• Arraste para a direita ou para a esquerda para aumentar ou dimi-

nuir o nível de contraste.

Restaurar as configurações.
Selecione para retornar para as configurações originais de janela-
mento.

Ampliar ou reduzir um corte.
Pressione os símbolos ⊖ e ⊕ ou arraste a barra deslizante:
• Para a esquerda para reduzir.
• Para a direita para aumentar.

Menu Sobreposição

Opções

• Por padrão, a opção de Color Overlay (Sobrepor Cores) vem ati-
vada.

• Desative-a para visualizar a imagem de ultrassom em preto e
branco.

• A barra deslizante de Transparency (Transparência) ajusta a in-
tensidade da imagem de ultrassom sobreposta.

• Ativa somente quando a opção Color Overlay (Sobrepor Cores)
estiver ligada.

• A barra de ferramenta Threshold (Limiar) esmaece gradualmente
as partes mais escuras da imagem de ultrassom.

• Ativa somente quando a opção Color Overlay (Sobrepor Cores)
estiver ligada.

Funções de navegação
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Menu Transdutor

Opções

Info (Informações): Exibe informações sobre o transdutor conectado
(p. ex., data da última calibração, tipo).

Verification (Verificação): Verifique a precisão do transdutor.

VISÃO GERAL DO SOFTWARE
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4.3 Menu de dados

Dados Selecionados

Selecione o menu Data (Dados) para acessar os dados do paciente, objetos e layout disponíveis.
Por padrão, são exibidas todas as imagens pré-carregadas e ocultos todos os objetos.

Layout do menu de dados

① ②

Figura 12  

Nº Componente Descrição

① SELECTED DATA (DA-
DOS SELECIONADOS)

• Images (Imagens): Alterna entre os conjuntos de dados
carregados.

• Objects (Objetos): Lista todos os objetos pré-carregados.

② LAYOUTS Alterna entre os diferentes layouts.

Menu de dados
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Sobre os Conjuntos de dados

① ② ③

Figura 13  

Todos os conjuntos de dados pré-carregados e de dados de ultrassom 3D são exibidos em
Images (Imagens).
• A coluna da esquerda exibe uma miniatura, a modalidade, o número e a espessura do corte.

Se selecionado, terá uma borda azul e o símbolo de olho ①.
• A coluna da direita exibe o nome do conjunto de dados, bem como a data e horário em que

foram adquiridos. Se o conjunto de dados estiver selecionado como conjunto de dados
principal, terá uma borda amarela ② e será identificado com o nome Master ③. Este conjunto
de dados será usado em cada visualização e determinará o nível padrão de ampliação.

Sobre os Objetos

①

②

③

Figura 14  

Abra o menu respectivo para ver os objetos pré-carregados e outros conteúdos.
• A coluna da esquerda exibe uma miniatura e o volume (se houver). Se definido como visível,

terá uma borda azul e o símbolo de olho ①.
• A coluna da direita exibe o nome do objeto, bem como a data e horário em que foi adquiridos
②.

• Para mostrar/ocultar todos os objetos em um menu, selecione os botões de olho aberto/
fechado ③.

VISÃO GERAL DO SOFTWARE
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Janela de diálogo de dados

Figura 15  

Assim que novos dados intraoperatórios fusionados à sequência de imagens registrada estiverem
disponíveis, esta janela de diálogo será exibida.

Opção Descrição

Yes (Sim) Mostra a sequência de imagens indicada na janela de diálogo

No (Não) Prossegue com a sequência de imagens atual

Paciente não registrado

Figura 16  

Se o paciente não estiver registrado quando o software Ultrasound Navigation for aberto,
nenhuma imagem de paciente será mostrada e a mensagem Patient not registered (Paciente
não registrado) será exibida na parte inferior da tela.
Selecione a opção Home (Início) para retornar para o Content Manager e registre o paciente. 

Menu de dados
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4.4 Layouts

Layouts disponíveis

O software Ultrasound Navigation oferece os seguintes layouts para visualização de dados de
ultrassom e de ultrassom 3D em tempo real. Os dados serão automaticamente abertos no layout
apropriado depois de sua aquisição ou você pode selecionar um layout no menu LAYOUTS.

Layout Explicação

Lado direito: A imagem de ultrassom em tempo real é sobreposta
aos dados pré-operatórios do paciente na orientação do transdu-
tor.
Lado esquerdo: O cone do ultrassom é exibido em relação aos da-
dos pré-operatórios do paciente nas visualizações axial, coronal e
sagital.

Linha superior: Exibe os dados de ressonância/tomografia.
Linha inferior: Exibe o ultrassom 3D sobreposto nas imagens de
RM/TC.
As duas linhas também mostram as visualizações axial, coronal e
sagital.

Linha superior: Exibe os dados de ressonância/tomografia.
Linhas central e inferior: Exibem os dois conjuntos de dados de ul-
trassom 3D mais recentes sobrepostos em imagens de RM/TC.
As duas linhas também mostram as visualizações axial, coronal e
sagital.

OBSERVAÇÃO: a exibição do ultrassom em tempo real e das imagens reconstruídas pode ficar
atrasada se o sistema estiver sendo usado em plena capacidade. 

Links relacionados

Layout do ultrassom em tempo real na página 42
Layout de Comparação na página 47
Layout de andamento da ressecção na página 48
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5 COMO VERIFICAR A
PRECISÃO

5.1 Sobre a precisão da calibração

Sobre como verificar a precisão

Para assegurar a precisão do transdutor, é importante verificar seus transdutores de ultrassom
regularmente.

Frequência de verificação

Aviso
Toda vez que realizar uma navegação guiada por ultrassom, verifique a precisão da
calibração ao longo da sessão.

Janela de diálogo de Precisão da calibração

Figura 17  

Quando esta janela de diálogo aparece, você tem as seguintes opções.

Opções

Now (Ago-
ra) Selecione Now (Agora) para prosseguir até a página de verificação.

Later (De-
pois)

Selecione Later (Depois) para verificando a precisão em outro momento. A janela
de diálogo continuará a aparecer a cada sessão de ultrassom, até que a precisão
seja verificada.

COMO VERIFICAR A PRECISÃO
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Como verificar o transdutor calibrado

①

②③
Figura 18  

Nº Componente

①

Ao segurar o transdutor de ultrassom contra o Fantoma de Registro de Ultrassom, o
software exibe uma imagem de ultrassom do fantoma.
• Pequenas regiões brancas na imagem representam pontos de calibração (interse-

ção dos fios no fantoma).
• Cruzes verdes indicam a posição calculada dos pontos de calibração, com base na

posição do transdutor.
• Movimente o transdutor sobre o fantoma para verificar a linha até as cruzes com

áreas brancas.

② Selecione Yes (Sim) se a calibração for satisfatória.

③ Selecione No (Não) se a calibração for insatisfatória.

Links relacionados

Como verificar a precisão usando o fantoma na página 39

Sobre a precisão da calibração
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Exibir o fantoma de registro para a câmera

Figura 19  

Se você estiver tentando verificar a precisão e o fantoma de registro não estiver visível para a
câmera, o software exibirá uma imagem do fantoma. Traga o fantoma para dentro do campo de
visão da câmera e tente novamente.

Como verificar a precisão usando o fantoma

Etapa

1. Segure o transdutor verticalmente no centro do Fantoma para Registro de Ultrassom.

2. Verifique se as cruzes verdes correspondem com a posição das áreas brancas.
A calibração estará precisa se cada cruz estiver diretamente acima da área branca (fios).

3. Verifique a precisão, movendo o transdutor lentamente para verificar se o movimento das
cruzes na tela corresponde ao movimento dos fios.

4. Se a precisão for satisfatória, selecione a opção Yes (Sim) para confirmar.
Agora, você poderá prosseguir com seu procedimento.

5. Se a precisão for insatisfatória, selecione a opção No (Não).
Uma janela de diálogo se abre e oferece dicas de como melhorar a precisão. Selecione a
opção Try again (Tente novamente) para retornar para a página Verification (Verifica-
ção).

COMO VERIFICAR A PRECISÃO
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Como aprimorar a precisão

Figura 20  

Se a precisão for insatisfatória, verifique os seguintes fatores:
• Assegure que as esferas marcadoras estejam limpas
• Confirme se as esferas marcadoras estão devidamente posicionadas nos suportes
• Confirme se o adaptador de ultrassom está devidamente fixado
• Assegure que a garra esteja firmemente fechada

Se ainda assim a precisão for insatisfatório, entre em contato com o suporte técnico da Brainlab
para recalibrar os transdutores.

Sobre a precisão da calibração
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6 COMO ADQUIRIR E
VISUALIZAR DADOS DE
ULTRASSOM

6.1 Fluxo de trabalho típico

Sobre os dados de ultrassom

O software Ultrasound Navigation é um sistema intraoperatório, guiado por imagens, que
permite que os usuários visualizem, comparem e sobreponham imagens do ultrassom ao vivo ou
conjuntos de dados de ultrassom 3D com conjuntos de dados de RM/Tomografia.
Com o software, você pode visualizar o vídeo do ultrassom em tempo real ou novos conjuntos de
dados de ultrassom 3D.

Fluxo de trabalho típico

Durante um procedimento, o software Ultrasound Navigation gerencia automaticamente muitas
etapas de um fluxo de trabalho. Um fluxo de trabalho típico poderia ser como o exemplo abaixo:

Etapa

1. Verifique a precisão do transdutor.

2. Realizar a navegação com ultrassom em tempo real e visualizar os resultados em tempo
real no layout Live Ultrasound (Ultrassom ao Vivo).

3. Selecione a opção Scan US (Ultrassom) na barra de ferramentas.
Uma página de aquisição é exibida.

4. Adquira uma imagem de ultrassom 3D.
Os resultados da captura de imagens de ultrassom 3D são automaticamente abertos no
layout Comparison (Comparação).
Analise os dados do ultrassom 3D junto com os dados pré-operatório de RM.

5. Adquira uma nova captura de imagens de ultrassom, selecionando novamente a opção
Scan US (Ultrassom).
Os resultados da captura de imagens de ultrassom 3D são automaticamente abertos no
layout Resection Progress (Progresso da Ressecção).
Analise as capturas mais recentes de imagens de ultrassom 3D junto com a aquisição
anterior e a RM pré-operatória.

COMO ADQUIRIR E VISUALIZAR DADOS DE ULTRASSOM
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6.2 Dados de ultrassom em tempo real

Sobre o ultrassom em tempo real

O ultrassom em tempo real fornece imagens de ultrassom da área de aquisição em tempo real,
conforme são transmitidas pelo dispositivo de ultrassom.
• Se necessário, você pode congelar o vídeo para criar imagens estáticas ou fazer capturas de

tela.
• Você pode visualizar o layout do ultrassom em tempo real a qualquer momento.

Layout do ultrassom em tempo real

①

②

Figura 21  

O layout Live Ultrasound (Ultrassom ao Vivo) exibe as informações do ultrassom em tempo real,
transmitidas a partir do dispositivo de Ultrassom. Exibe, ainda, os dados de ressonância/
tomografia correspondentes.
• Lado esquerdo: A sequência de imagens nas visualizações axial, coronal e sagital ①,

incluindo a orientação do transdutor.
• Lado direito: O vídeo do ultrassom em tempo real é mostrado em amarelo ② sobreposto aos

dados de ressonância/tomografia. 

Como exibir o ultrassom ao vivo

Etapa

1. Segure o transdutor contra a área de interesse.

2. Movimente o transdutor lentamente sobre a área de interesse, proporcionando acopla-
mento satisfatório e tomando cuidado para não machucar o tecido do paciente.
O feed de vídeo é transmitido em tempo real a partir do dispositivo de ultrassom e auto-
maticamente exibido no layout Live Ultrasound (Ultrassom ao Vivo).
Se você selecionar a opção Screenshot (Captura), a captura de tela será automatica-
mente salva com os dados do paciente.

Dados de ultrassom em tempo real
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6.3 Dados de Ultrassom 3D

Sobre o Ultrassom 3D

O software pode adquirir novos conjuntos de dados de ultrassom 3D intraoperatórios. Ele faz a
varredura do volume da cabeça do paciente e reconstrói as imagens de ultrassom em tempo real
para uma sequência de imagens 3D e as exibe sobrepostas às imagens de RM pré-operatórias.
A nova sequência de imagens poderá ser usada para navegação.
• Para adquirir imagens de ultrassom 3D, inicie uma aquisição no modo de aquisição.
• Posteriormente você poderá comparar os dados de ultrassom com os dados de ressonância/

tomografia originais ou visualizar o ultrassom sobreposto a uma ressonância/tomografia.

Dicas para aquisição de dados do Ultrassom 3D

Para obter os melhores resultados:
• Limpe a cavidade para eliminar a presença de sangue, especialmente se estiver coagulado
• Preencha a cavidade com uma solução salina e aguarde até que as bolhas se assentem
• Movimente o transdutor em uma varredura longa, lenta e constante (aproximadamente

10 segundos)
• Realize a aquisição, movimentando o transdutor em uma direção anatômica (p. ex., sagital)

para obter melhor qualidade na reconstrução
• A estrela de rastreamento deve estar voltada para a câmera tanto quanto for possível
• Não mova o transdutor sobre a mesma área duas vezes

Precisão dos dados 3D adquiridos

OBSERVAÇÃO: se o transdutor de ultrassom ficar frouxo, isso poderá afetar a correspondência
entre a sequência de imagens de ultrassom 3D adquirida intraoperatoriamente e a sequência de
imagens pré-operatórias. 

OBSERVAÇÃO: depois de um período de tempo, as imagens de ultrassom 3D podem diferir da
anatomia real do paciente (p.ex., devido a um deslocamento do cérebro ou a ressecções
realizadas). 

OBSERVAÇÃO: a aquisição de ultrassom 3D somente pode ser realizada com precisão de
tecidos que permanecem posicionados de maneira estável em relação à Estrela de Referência
para Mayfield. 
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Como usar o Modo de Aquisição para Adquirir imagens de Ultrassom 3D

Figura 22  

Etapa

1.

Para iniciar uma aquisição, selecione a opção Scan US (Ultrassom) na
barra de ferramentas.

2.

Leve o transdutor até a posição e selecione a opção Start (Iniciar).

Dados de Ultrassom 3D
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Etapa

3.

①

A opção Scan Mode ON (Aquisição ativa) ① fica verde e a aquisição se inicia.

4. Para realizar uma aquisição, mova o transdutor lentamente em um movimento único de
varredura.
O software emite um tom audível à medida que o transdutor se move sobre a área de
aquisição.

5.

Quando tiver terminado, selecione a opção Stop (Parar).

6.

O software processa as imagens e uma barra de progresso vai se preenchendo.
Para parar a reconstrução, selecione a opção Cancel (Cancelar). Os dados recém-adqui-
ridos serão descartados.
Você poderá, então, iniciar uma nova aquisição.

7. Quando a reconstrução for concluída, será aberto o layout Comparison (Comparação)
ou Resection Progress (Progresso da Ressecção) (p. ex., dependendo do número de
aquisições adquiridas anteriormente).
Agora, você poderá analisar o ultrassom 3D junto com as imagens de RM pré-operatóri-
as e/ou com de ultrassom anteriores.
Para mudar para um outro layout, selecione a opção Data (Dados).

OBSERVAÇÃO: para obter qualidade de imagem ideal movimente o transdutor lenta e
suavemente. Para obter a máxima precisão, adquira as imagens de ultrassom em uma varredura
lenta, preferencialmente em uma única direção anatômica. 
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Vídeo da técnica de aquisição

Figura 23  

A primeira vez que você realizar uma aquisição, o software exibirá um vídeo mostrando a técnica
adequada.

Botão

Você pode acionar esse vídeo a qualquer momento, selecionando a opção
Instructions (Instruções) na barra de ferramentas.

Dados de Ultrassom 3D
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Layout de Comparação

②

①

Figura 24  

O layout Comparison (Comparação) exibe:
• Linha superior: Os dados de RM/Tomografia selecionados ① nas visualizações axial, coronal e

sagital
• Linha inferior: As imagens de ultrassom 3D sobrepostas aos dados de RM/Tomografia ② nas

visualizações axial, coronal e sagital
OBSERVAÇÃO: por padrão, o layout Comparison (Comparação) exibe as aquisições mais
recentes, mas você pode escolher diferentes imagens de ultrassom 3D para comparação em
Data (Dados). 
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Layout de andamento da ressecção

①

②

Figura 25  

O layout Resection Progress (Progresso da Ressecção) exibe:
• Os dados de RM/Tomografia selecionados ② nas visualizações axial, coronal e sagital (Linha

superior).
• As duas imagens de ultrassom 3D mais recentes ① sobrepostas aos dados de RM/Tomografia

nas visualizações axial, coronal e sagital. A aquisição mais recente é exibida na linha inferior.
OBSERVAÇÃO: por padrão, o layout Resection Progress (Progresso da Ressecção) exibe as
duas aquisições mais recentes, mas você pode escolher diferentes dados de ultrassom 3D para
comparação em Data (Dados). 

Como solucionar problemas no Modo de aquisição

Figura 26  

Dados de Ultrassom 3D
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As mensagens de erro a seguir podem aparecer se o software Ultrasound Navigation não
conseguir realizar uma aquisição. 

Mensagem Ação

Deactivate Freeze mode on Ul-
trasound device (Desativar modo
Congelar no ultrassom)

Para prosseguir, você deve desativar o modo Congelar no
sistema de ultrassom BK Medical e não no software.

Deactivate Flip mode on Ultra-
sound device (Desativar modo In-
versão no ultrassom)

Para prosseguir, você deve desativar o Modo Inverter
(identificado com L/R ou esquerda/direita) no sistema de
ultrassom BK Medical.

Deactivate Split mode on Ultra-
sound device (Desativar modo Di-
visão no ultrassom)

Para prosseguir, você deve desativar o modo Dividir no sis-
tema de ultrassom BK Medical.

Ultrasound Probe not visible
(Transdutor não visível)

O transdutor do ultrassom está fora de alcance. Traga o
transdutor para dentro do campo de visão da câmera e
tente novamente.

Patient Reference Array not visi-
ble (Estrela de Referência não visí-
vel)

Assegure que a estrela de referência esteja dentro do
campo de visão da câmera e que as esferas estejam lim-
pas.

Image panned on ultrasound de-
vice. Reset to continue naviga-
tion. (Imagem deslocada no dispo-
sitivo de ultrassom. Restaure para
prosseguir.)

Para prosseguir, restaure a visualização no sistema de ul-
trassom BK Medical.
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6.4 Outras funcionalidades

Funcionalidades dentro das visualizações

Dependendo do layout em que estiver, há diferentes Funções disponíveis.

Links relacionados

Como ajustar a transparência na página 51
Como ajustar o Limiar na página 52
Como usar o Empilhamento na página 53

Como ajustar a sobreposição

③

④

①
②
③

④

①
②

Figura 27  

Nº Função

① Menu Overlay (Sobreposição). Selecione a seta para ver as opções.

②

Por padrão, a opção de Color Overlay (Sobrepor Cores) vem ativada. Desative-a para vi-
sualizar a imagem de ultrassom em preto e branco.
• No layout Live Ultrasound (Ultrassom ao Vivo), a cor da sobreposição é amarela.
• Nos layouts Comparison (Comparação) e Resection Progress (Progresso da Ressec-

ção), a cor da sobreposição é azul.

③ A barra deslizante de Transparency (Transparência) ajusta a intensidade da imagem de
ultrassom sobreposta.

④ A barra deslizante Threshold (Limiar) ajusta a maneira como as partes mais claras ou
mais escuras da imagem do ultrassom são exibidas.

Como ligar e desligar a sobreposição a cores

Utilize a função Color Overlay (Sobrepor Cores) para sobrepor o ultrassom em tons de amarelo
ou azul sobre a RM.

Outras funcionalidades
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Etapa

1. Abra o menu Overlay (Sobreposição).
Por padrão, a função Color Overlay (Sobrepor Cores) está ativada e você pode ajustar
as barras deslizantes Transparency (Transparência) e Threshold (Limiar) conforme ne-
cessário.

2. Para visualizar o ultrassom em preto e branco, desligue a opção Color Overlay (Sobre-
por Cores).
As barras deslizantes Transparency (Transparência) e Threshold (Limiar) estão desati-
vadas.

OBSERVAÇÃO: a imagens de ultrassom em tempo real podem ocultar estruturas importantes no
conjunto de dados subjacente. Ajuste a transparência ou o limiar para verificar estruturas ocultas. 

Como usar as barras de Transparência e Limiar

① ② ③

Figura 28  

Você pode ajustar a transparência e/ou o limiar de uma aquisição ② para ver melhor objetos e
contornos.
• Ajuste a Transparency (Transparência) para deixar a aquisição do ultrassom mais opaca ①.
• Ajuste o Threshold (Limiar) para esmaecer gradualmente as áreas escuras ③.

Como ajustar a transparência

Figura 29  
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Etapa

1. Abra o menu Overlay (Sobreposição).

2. Pressione os símbolos ⊖ e ⊕ ou arraste a barra deslizante Transparency (Transparên-
cia):
• Para a esquerda para reduzir a transparência da imagem do ultrassom
• Para a direita para aumentar a transparência da imagem do ultrassom

Como ajustar o Limiar

Figura 30  

Etapa

1. Abra o menu Overlay (Sobreposição).

2. Pressione os símbolos ⊖ e ⊕ ou arraste a barra deslizante Threshold (Limiar):
• Para a esquerda para reduzir o limiar da imagem do ultrassom
• Para a direita para aumentar o limiar da imagem do ultrassom

Outras funcionalidades
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Como usar o Empilhamento

①

Figura 31  

No layout Comparison (Comparação), você pode usar a função Stacking (Empilhar) para
sobrepor duas imagens de ultrassom diferentes em um conjunto de dados de RM/Tomografia (p.
ex., para aumentar o volume de aquisições ou comparar conjuntos de dados de ultrassom 3D
com várias profundidades).

Etapa

Ligue a função Stacking (Empilhar) ①.
Duas aquisições serão sobrepostas na imagem de RM.
OBSERVAÇÃO: por padrão, as duas aquisições mais recentes são selecionadas. 

Como Selecionar manualmente os dados para empilhamento

Você pode selecionar manualmente outras aquisições de ultrassom 3D ou de RMs para o
Stacking (Empilhar).

Etapa

1.
Para alterar as aquisições ou o conjunto de dados de RM/Tomografia, se-
lecione Data (Dados).
O menu de seleção de dados será aberto.

2. Selecione manualmente quais conjuntos de dados de ultrassom 3D você gostaria de vi-
sualizar na coluna da esquerda.
Os itens selecionados são mostrado com uma borda azul.

Como usar a função Congelar

Você pode congelar a imagem do ultrassom em qualquer layout (p. ex., para análise ou
comparação). Quando a função Freeze (Congelar) estiver disponível, ela estará ativa na barra de
ferramentas.
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Etapa

1. ①

②

Ligue a função Freeze (Congelar) ② na barra de ferramentas.
A visualização completa, incluindo a imagem do ultrassom ao vivo se congela.
Um pequeno símbolo de cadeado ① aparece no canto superior direito dos dados de ima-
gens.

2. Desligue a função Freeze (Congelar) para retomar as imagens em tempo real no layout
Live Ultrasound (Ultrassom ao Vivo).

OBSERVAÇÃO: no layout Live Ultrasound (Ultrassom ao Vivo), você também pode congelar
uma imagem de ultrassom, selecionando Freeze (Congelar) no dispositivo da BK. 

OBSERVAÇÃO: se a mensagem Deactivate Freeze mode on Ultrasound device (Desativar
modo Congelar no ultrassom) for exibida no layout Ultrassom 3D, você deve desativar a função
Freeze (Congelar) no dispositivo da BK, antes de continuar. 

Outras funcionalidades
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