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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

Exceto quando especificado de forma diferente, a Brainlab oferece cinco anos de manutenção
para aplicativos de software. Durante esse período, a Brainlab oferece atualizações de software e
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.
• 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.

Marcas comerciais de outros fabricantes

• DORO® é marca registrada da pmi (pro med instruments).
• 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)
• 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/)

Reconhecimentos adicionais

Stepanov e McJones, licença de “Elements of Programming”.
Copyright © 2009 Alexander Stepanov e Paul McJones.
O proprietário concede permissão para uso, cópia, modificação, distribuição e venda deste
software e da documentação relacionada, desde que o aviso de direitos autorais mostrado acima
apareça em todas as cópias e que o aviso de direitos autorais e esta permissão apareçam na
documentação relacionada. Os autores não fazem qualquer declaração sobre a adequação deste
software a qualquer propósito. O software é fornecido “como tal”, sem garantia expressa ou
implícita.
Algoritmos de “Elements of Programming” desenvolvidos por Alexander Stepanov e Paul
McJones Addison-Wesley Professional, 2009.
Licença de C++ Standard Template Library da SGI:
• Copyright © 1994 Hewlett-Packard Company.

O proprietário concede permissão para uso, cópia, modificação, distribuição e venda deste
software e da documentação relacionada, desde que o aviso de direitos autorais mostrado
acima apareça em todas as cópias e que o aviso de direitos autorais e esta permissão
apareçam na documentação relacionada. A Hewlett-Packard Company não faz qualquer
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declaração sobre a adequação deste software a qualquer propósito. O software é fornecido
“como tal”, sem garantia expressa ou implícita.

• Copyright © 1996 Silicon Graphics Computer Systems, Inc.
O proprietário concede permissão para uso, cópia, modificação, distribuição e venda deste
software e da documentação relacionada, desde que o aviso de direitos autorais mostrado
acima apareça em todas as cópias e que o aviso de direitos autorais e esta permissão
apareçam na documentação relacionada. A Silicon Graphics não faz qualquer declaração
sobre a adequação deste software a qualquer propósito. O software é fornecido “como tal”,
sem garantia expressa ou implícita.

• Licença do Software Boost - Versão 1.0 - 17 de agosto de 2003.
O proprietário concede permissão, sem qualquer custo, a qualquer pessoa ou organização que
obtenha uma cópia do software e da documentação relacionada coberta por esta licença (o
“Software”), para uso, cópia, exibição, execução e transmissão do Software e para preparação
de trabalhos derivados do Software, desde que as seguintes condições sejam atendidas:
Os avisos de direitos autorais mostrados no Software e toda esta declaração, inclusive a
concessão da licença, esta restrição e a declaração apresentada a seguir, devem ser incluídos
em todas as cópias do Software, de forma total ou parcial, e em todos os trabalhos derivados
do Software, a menos que tais cópias estejam exclusivamente na forma de código objeto
executado por máquina e gerado por um processador de linguagem fonte.
O SOFTWARE É FORNECIDO “COMO TAL”, SEM GARANTIA DE QUALQUER TIPO,
EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, ENTRE OUTRAS, AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE
COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UMA FINALIDADE ESPECÍFICA, TITULARIDADE E
NÃO VIOLAÇÃO. EM HIPÓTESE ALGUMA OS TITULARES DOS DIREITOS AUTORAIS OU
OS DISTRIBUIDORES DO SOFTWARE SERÃO RESPONSÁVEIS POR QUAISQUER
DANOS OU TEORIA DE RESPONSABILIDADE, SEJA EM CONTRATO, DE CARÁTER
PROCESSUAL OU DE OUTRA FORMA, DECORRENTE DO OU EM CONEXÃO COM O
SOFTWARE, OU O USO OU OUTRAS APLICAÇÕES DO SOFTWARE.
Copyright (c) 2009-2014 detido pelos contribuidores listados no arquivo CREDITS.TXT (http://
llvm.org/svn/llvm-project/libcxx/trunk/CREDITS.TXT).

• libc++, University of Illinois/NCSA.
A biblioteca libc++ é duplamente licenciada, sob a licença “BSD-Like” da University of Illinois e
a licença do MIT. Você pode optar pelo uso da biblioteca sob qualquer uma dessas licenças.
Como contribuidor, você permite que seu código seja usado sob as duas licenças.
O texto completo das licenças relevantes está incluído a seguir.
University of Illinois/NCSA.
Licença de Código Aberto.
Copyright (c) 2009-2014 detido pelos contribuidores listados no arquivo CREDITS.TXT (http://
llvm.org/svn/llvm-project/libcxx/trunk/CREDITS.TXT).
Todos os direitos reservados.
Desenvolvido por:
- Equipe LLVM
- University of Illinois at Urbana-Champaign
- http://llvm.org

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”).
Cranial IGS System Automatic Registration iMRI é um produto da Classe IIb,
de acordo com as normas 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.
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Vendas nos Estados Unidos

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

Informações legais
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1.3 Símbolos

Sinais de aviso

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

Sinais de cuidado

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

Observações

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

INFORMAÇÕES GERAIS
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1.4 Uso do sistema

Indicação 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 sensor magnético ou um
sistema sensor com 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 o uso de cirurgia
estereotática seja adequado e em que seja possível identificar uma referência para uma estrutura
anatômica rígida, como o crânio, um osso longo ou uma vértebra, relacionada a uma TC, uma
TCA, um filme de Raios X, uma RM, uma MRA e um modelo anatômico baseado em ultrassom.

Ambiente indicado para uso

O dispositivo é indicado para uso em ambientes de salas cirúrgicas.
Os requisitos de ambiente dependem da estação de navegação usada e são especificados para
cada plataforma de navegação em sua respectiva documentação (consulte a documentação
técnica correspondente da plataforma).

Perfil dos potenciais usuários

O perfil de usuário indicado é definido a seguir:
• Neurocirurgiões ou seus assistentes que trabalhem com sistemas de aquisição de iMRI
• Profissionais treinados da Brainlab

- Responsáveis pela manutenção e pelo suporte de produtos

Potenciais pacientes

Não existem limitações demográficas, regionais ou culturais para pacientes. O cirurgião deve
decidir se o sistema pode ser usado para um determinado tratamento.

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.

Uso do sistema
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1.5 Compatibilidade com dispositivos e software
médicos

Instrumentos compatíveis da Brainlab

Automatic Registration Hardware iMRI (consistindo na Matriz de Registro Automático de iMRI e
Adaptador de Referência DrapeLink para Automatic Registration iMRI):
• Estrela de Referência DrapeLink para Crânio
• Ponteiro Softouch
• Ponteiro com Extremidade Arredondada

Plataformas compatíveis

O produto Automatic Registration Hardware iMRI é compatível com as seguintes plataformas:
• 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 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.

Dispositivos compatíveis de terceiros

• DORO Lucent iXI Headrest System
• DORO Lucent iMRI Headrest System TRUMPF
• DORO Lucent iMRI Headrest System Maquet

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.

INFORMAÇÕES GERAIS
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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.
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 software médicos

12 Manual do Usuário do Software Rev. 1.0 Automatic Registration iMRI Ver. 1.0

https://www.brainlab.com/updates/


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

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

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

INFORMAÇÕES GERAIS
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Manual do Usuário Índice

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

Informações gerais

Figura 1  

O produto Automatic Registration iMRI permite o registro de dados de pacientes adquiridos
intraoperatoriamente sem o uso de marcadores de paciente e/ou referências. Portanto, o registro
padrão que requer marcadores do paciente e/ou referências não é necessário.
OBSERVAÇÃO: o Automatic Registration iMRI não pode registrar dados adquiridos no pré-
operatório. Se os dados pré-operatórios forem destinados ao uso na fase inicial da cirurgia, você
deverá usar outro procedimento de registro. 

VISÃO GERAL DO SOFTWARE
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Fluxo de trabalho típico

Etapas

1. Planejar a cirurgia.

2. Preparar o sistema de navegação, o paciente e o Automatic Registration Hardware
iMRI.

3. Realizar o registro manual e a cirurgia navegada.

4. Aquisição intraoperatória.

5. Automatic Registration iMRI.

6. Finalizar a cirurgia navegada.

Antes de iniciar

Certifique-se de que o dispositivo de aquisição e as estações de trabalho foram inicializados,
estão prontos para usar e que o dispositivo de aquisição e o sistema da Brainlab estão
conectados. 
OBSERVAÇÃO: para assegurar que o produto Automatic Registration iMRI seja usado de
forma apropriada, certifique-se de que o sistema seja manuseado apenas por pessoal treinado. A
não observância dessa orientação pode resultar em ferimentos. 

Certifique-se de montar corretamente o hardware que acompanha o produto, conforme detalhado
no Manual do Usuário de Hardware para Aquisição Intraoperatória de Imagens do Crânio.

Alteração de dados

Não altere dados de imagens no dispositivo de aquisição de forma alguma (p.ex., rotação,
inversão, contraste, ampliação etc.). Cerifique-se de que as informações DICOM originais sejam
enviadas diretamente ao sistema de navegação para registro, usando DICOM Push
intraoperatório ou o Servidor PACS.

Aplicativo Camera

Figura 2  

O aplicativo Camera (Câmera) é um recurso opcional. As mesmas funções e os mesmos botões
para controle do motor da câmera, bem como as grandes visualizações da câmera para ajustar a
câmera ou a posição dos marcadores, estão disponíveis no Automatic Registration iMRI.
Selecione Camera (Câmera) no Content Manager para visualizar em tempo real qualquer
dispositivo conectado que esteja visível para a câmera (p.ex., rastreador, marcadores, refletores).
Selecione Camera (Câmera) novamente e feche o aplicativo.
No Curve 1.1, a Camera (Câmera) monitora os movimentos da câmera e inclui um botão de
centralização. Para visualizar os dispositivos visíveis em um gráfico de distância, expanda a
Camera (Câmera).
Para obter informaçõs relacionadas ao aplicativo Camera (Câmera), consulte o Manual do
Usuário do Software Cranial/ENT.

Visão geral

16 Manual do Usuário do Software Rev. 1.0 Automatic Registration iMRI Ver. 1.0



Seleção de dados

①

②

Figura 3  

Nº Função

① Por padrão, a sequência de imagens destacada exibe a aquisição com os melhores pa-
râmetros disponíveis para uso com o Automatic Registration iMRI.

②

O produto Automatic Registration iMRI contém um filtro de seleção de dados.
Os Conjuntos de filtros de imagem, quando ativos, realizam a filtragem com base nos
seguintes critérios:
• Modalidade: RM
• Submodalidade: T1
• Deformação: não deformado
• Espessura do corte: inferior a 3 mm
• Tempo: sequência de imagens mais recente a cada 60 minutos

Quando o filtro está inativo:
• Modalidade: RM
• Deformação: não deformado
• Espessura do corte: inferior a 3 mm

VISÃO GERAL DO SOFTWARE
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2.2 Funções de navegação e visualização

Funções de navegação básicas

Botão Função

Exibe uma lista de alertas se o software detectar qualquer problema que exija
atenção.

Exibe as sequências de imagens e os layouts disponíveis.

Retorna o usuário ao Content Manager, onde é possível selecionar um novo
aplicativo ou sair totalmente do software.

Faz uma captura de tela de sua visualização atual. A captura de tela será au-
tomaticamente gravada com os dados do paciente.

Funções de visualização

Botão Função Descrição

Mover um corte em
uma janela.

Arraste o corte para a localização de-
sejada.

Girar a reconstrução
3D.

Arraste à esquerda, à direita, para ci-
ma e para baixo.

Ampliar ou reduzir um
corte.

• Arraste para cima (reduzir) ou para
baixo (ampliar).

• Se estiver usando uma tela sensí-
vel ao toque, pressione a imagem
com dois dedos e faça um gesto
de pinçamento para dentro (redu-
zir) ou para fora (ampliar).

Restaura todos os cortes para as configurações originais de vi-
sualização.

Funções de navegação e visualização
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Botão Função Descrição

Ajustar o brilho e o con-
traste de um corte.

• Arraste para baixo ou para cima
para aumentar ou diminuir o brilho.

• Arraste à direita ou à esquerda pa-
ra aumentar ou diminuir o nível de
contraste.

Ampliar ou reduzir um
corte.

Pressione os símbolos ⊖ e ⊕ ou ar-
raste a barra deslizante:
• À esquerda para reduzir
• À direita para aumentar

VISÃO GERAL DO SOFTWARE
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2.3 Preparação para aquisição e aquisição de
imagens

Considerações sobre a aquisição de imagens

É necessário tomar as devidas precauções para evitar colisões dos componentes com o
dispositivo de aquisição durante a aquisição de imagens.
• Realize todas as aquisições de acordo com os parâmetros fornecidos no Protocolo de

aquisição.
• Adquira sequências de imagens ponderadas em T1.
• Para evitar imprecisões, ative o recurso de Correção de Distorções em 3D e utilize a largura

de banda mínima, conforme especificado no Protocolo de aquisição.
OBSERVAÇÃO: execute sempre um teste de colisão e remova a estrela de referência antes de
cada aquisição.. 

Preparação do paciente

Siga as instruções de colocação da capa estéril especificadas no Manual do Usuário de
Instrumental Óptico para Crânio/ORL.
OBSERVAÇÃO: utilize apenas capas que sejam compatíveis com iMRI, conforme listado no
Manual do Usuário de Hardware para Aquisição Intraoperatória de Imagens do Crânio. 

Assegure que não ocorra nenhum movimento relativo entre a cabeça do paciente e a estrela de
referência após o registro, por exemplo, devido aos seguintes aspectos:
• Movimento da cabeça do paciente no suporte de cabeça
• Movimento da estrela de referência
• Movimento da matriz de registro

Preparação para aquisição e aquisição de imagens

20 Manual do Usuário do Software Rev. 1.0 Automatic Registration iMRI Ver. 1.0



2.4 Registro de imagens

Preparação

Assegure que os dados adquiridos sejam enviados à plataforma de navegação; como alternativa,
use a função Q/R do PACS.

Fluxo de trabalho de registro automático

Etapa

1. Inicie o fluxo de trabalho Cranial Navigation no Content Manager.

2.

Selecione Automatic Registration.

3.

Se os dados de aquisição ainda não estiverem visíveis no sistema de navegação, aguar-
de alguns minutos.

4.

Selecione os dados e selecione Register (Registrar).

VISÃO GERAL DO SOFTWARE
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Etapa

5.

O software calcula o registro.

Registro de imagens
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2.5 Verificação da precisão

Informações básicas

Quando o registro automático estiver concluído, a tela de verificação do registro será exibida.

Aviso
A verificação do registro é obrigatória.

Execução da verificação do registro

Etapa

Para verificar o registro automático, toque em pelo menos três referências com o ponteiro e ve-
rifique sua posição no software.
Se a precisão for aceitável, selecione Yes (Sim).
Se a precisão não for aceitável, selecione No (Não) e escolha um item na janela de diálogo
Options (Opções) que é exibida.

Opções

Figura 4  
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A janela de diálogo Options (Opções) será exibida quando ocorrer uma falha no registro ou
quando a precisão do registro dos dados exibidos não tiver sido verificada.

Função Explicação

Select Data (Selecionar) Redireciona para a área de seleção de dados.

Discard & Exit (Descartar
e sair) Exclui o registro e retorna ao Content Manager.

Verificação da precisão
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2.6 Funções de software adicionais

Visão geral

Se ocorrerem problemas durante o fluxo de trabalho de Registro Automático, o sistema abrirá
janelas de diálogo de alerta. As próximas seções fornecem informações sobre essas notificações.

Links relacionados

Fluxo de trabalho de registro automático na página 21

Evitando imprecisões

①

Figura 5  

A não utilização do recurso de correção de distorções em 3D ou uma largura de banda incorreta
nos dados de imagens é mostrada por um símbolo de advertência ①.

Aviso
Desvios nos parâmetros de aquisição recomendados no Protocolo de aquisição de
imagens podem causar imprecisões. Sempre observe as recomendações documentadas
no Protocolo de aquisição de imagens.

VISÃO GERAL DO SOFTWARE

Manual do Usuário do Software Rev. 1.0 Automatic Registration iMRI Ver. 1.0 25



Aviso do protocolo de aquisição de imagens

Figura 6  

Uma janela de diálogo Scan Protocol Warning (Aviso do Protocolo de Aquisição) informa ao
usuário que o recurso de correção de distorções em 3D não está ativado e/ou a largura de banda
está muito baixa. Você tem a opção de prosseguir, embora os dados possam estar imprecisos.
Selecione Yes (Sim) para prosseguir e No (Não) para retornar à seleção de dados.

Seleção da posição da estrela de referência

Figura 7  

Se o software for incapaz de reconhecer o marcador de posicionamento do adaptador, selecione
a posição da estrela de referência na caixa de diálogo exibida.

Funções de software adicionais
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OBSERVAÇÃO: certifique-se de selecionar a posição da estrela de referência que corresponda à
visualização do cirurgião olhando para a direção caudal do paciente. 

Ajuste de limiar

①
Figura 8  

Se o registro não for bem-sucedido, use o controle deslizante Threshold (Limiar) ① para ajustar
o limiar para permitir a visualização de pelo menos oito marcadores.
A cor verde indica os marcadores que já foram detectados na primeira tentativa de registro.
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Campo de visão

Figura 9  

Se ainda assim o registro não for bem-sucedido, o software solicitará que você confirme que
todos os marcadores estão incluídos no campo de visão. Certifique-se de verificar essa condição
na próxima aquisição de imagem.
Selecione OK para prosseguir.
Para prosseguir com essa sequência de imagens, você pode realizar um registro manual ou
fusionar a sequência de imagens com os dados previamente registrados.

Verificação pendente

Figura 10  

Funções de software adicionais
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A janela de diálogo Pending Verification (Verificação pendente) solicita que o usuário aceite ou
rejeite a verificação da precisão do registro antes de prosseguir com o fluxo de trabalho.
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Funções de software adicionais
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