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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 5811

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 esse período, a empresa
oferece atualizações de software e suporte no local do cliente.

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 na Alemanha e/ou nos Estados Unidos.
• Curve™ é marca comercial da Brainlab AG na Alemanha e/ou nos Estados Unidos.
• Kick® é marca registrada da Brainlab AG na Alemanha e/ou nos Estados Unidos.
• Z-touch® é marca registrada da Brainlab AG na Alemanha e/ou nos Estados Unidos.

Marcas comerciais de outros fabricantes

Microsoft® e Windows® são marcas registradas da Microsoft Corporation nos EUA 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 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 (http://www.simplesystems.org/libtiff/)
• Xerces C++ 3.1.1, desenvolvido pela Apache Software Foundation (http://www.apache.org/

licenses/LICENSE-2.0.html)

Etiqueta CE

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

• O software Navigation 4.0 é parte integrante do Cranial Navigation Sys-
tem, que 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

Indicação de uso

O software Cranial Navigation System, quando usado em conjunto com uma estação de
navegação compatível e com acessórios de instrumentação compatíveis, funciona como um
sistema de planejamento e navegação guiado por imagens para cirurgias navegadas.
O sistema vincula instrumentos 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 referência a uma estrutura anatômica
rígida possa ser identificada em relação às imagens (TC, TCA, Raios X, RM, RMA e ultrassom)
da anatomia.

População de potenciais pacientes

Não há limitações demográficas, regionais ou culturais relacionadas aos pacientes. Caberá ao
cirurgião decidir se o sistema deverá ser usado para auxiliar em um tratamento determinado.

Potenciais usuários

Este manual de usuário é indicado para neurocirurgiões e seus assistentes, para uso com
sistemas de navegação da Brainlab.

Local de uso

O software Cranial Navigation System deve ser usado em ambientes hospitalares,
especificamente em salas adequadas para intervenções cirúrgicas, tais como salas cirúrgicas.
Os requisitos relacionados ao ambiente dependem da plataforma de navegação utilizada. Veja
informações adicionais no Manual do Usuário do Sistema e do Usuário Técnico
correspondente.

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 médicos

Dispositivos compatíveis de outros fabricantes

Dispositivo médico Fabricante

Marcadores para Registro Multimo-
dalidade

IZI Medical Products
7020 Tudsbury Road
Baltimore, MD 21244
EUA

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.

Compatibilidade com instrumental médico da Brainlab

O software Navigation é compatível com os seguintes instrumentos:
• Esferas Marcadoras Reflexivas Descartáveis
• Ponteiro Arredondado para Crânio/ORL (com estojo)
• Garra de Referência Universal
• Estrela de Referência para Crânio
• Base de Referência para Crânio
• Estrela de Referência Padrão para Crânio, 4 marcadores
• Braço de Referência Vario para Suporte de Cabeça Mayfield

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.

Instrumentos destinados ao contato com certas partes do corpo ou tipos de tecidos

Aviso
Somente os instrumentos Brainlab especificados foram desenvolvidos para contato direto
com partes do corpo ou tipos de tecidos. Para obter uma lista desses instrumentos,
consulte o Manual do Usuário de Instrumental de Crânio/ORL Óptico.

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.

Compatibilidade com dispositivos médicos
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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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1.6 Compatibilidade com software

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 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

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.

Compatibilidade com software
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1.7 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 CONFIGURAÇÃO DO
SISTEMA

2.1 Introdução

Informações básicas

Figura 1  

Para que seja possível navegar com precisão, é necessária a correta configuração do sistema.
Configure o sistema de maneira a não atrapalhar o cirurgião e posicione o paciente com cuidado.
Assegure que a cabeça do paciente fique firme no suporte de cabeça.
Registre o paciente na posição desejada para a cirurgia, pois qualquer movimento da cabeça do
paciente após o registro reduz a precisão da navegação.
• Se a cabeça do paciente se movimentar, mas o posicionamento relativo à estrela de referência

permanecer a mesma (p.ex., a mesa cirúrgica for movimentada), verifique a precisão.
• Se a cabeça do paciente se movimentar em relação à estrela de referência (p.ex., o

reposicionamento da cabeça do paciente no suporte de cabeça, movimentando a estrela de
referência), refaça o registro.

CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA
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2.2 Configuração da Câmera e do Monitor

Informações básicas

Artefatos causados por reflexos, especialmente durante o registro, podem provocar imprecisões.
Assegure que fontes de luz ou itens altamente reflexivos não afetem o campo de visão da
câmera.
A câmera e/ou o laser Z-touch podem interferir com outros equipamentos da sala cirúrgica
baseados em infravermelho, tais como controles remotos, oxímetros de pulso ou microscópios
sensíveis à luz infravermelha. Remova outras fontes de infravermelho do campo de visão da
câmera, pois podem prejudicar a detecção do Z-touch pela câmera.

Como configurar a Câmera e o Monitor

Figura 2  

A configuração do sistema varia segundo o sistema usado e o tipo de procedimento que estiver
sendo realizado.

Etapa

1. Posicione a câmera e o monitor, mantendo os seguintes pontos em mente:
• Selecionar uma posição correta para a câmera que vá funcionar por toda a duração

do procedimento (inclusive no registro e navegação).
• A câmera e o monitor não devem restringir o cirurgião durante a cirurgia.
• Evite grandes movimentos da câmera durante um procedimento. Se a câmera for mo-

vida, é necessário verificar a precisão novamente.
• A câmera deve ter uma visualização desobstruída da estrela de referência e dos ins-

trumentos durante todo o procedimento, incluindo todos os procedimentos de registro
e navegação. Para proporcionar uma melhor visualização, a câmera deve estar de
1,2 a 1,8 metros (de 4 a 6 pés) de distância do campo cirúrgico.

Configuração da Câmera e do Monitor
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Etapa

2. Conecte e ligue o sistema. Consulte o Manual do Usuário do Sistema correspondente à
plataforma (p.ex., Kick, Curve).

3. Inicialize o software.

4. Assegure que a estrela de referência fique visível para a câmera.
A seguinte visualização será exibida para indicar se a estrela está visível para a câmera.

①

Se a estrela não estiver visível, ajuste a distância e o ângulo da câmera, até que a repre-
sentação da estrela ① fique visível.

Visor da câmera

①

②

④

③

Figura 3  

Selecione a opção Camera (Câmera) para abrir a visualização com a representação das estrelas.

Nº Descrição

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

② Exibe a posição dos instrumentos e/ou das estrelas de referência em relação à câmera.

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

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

CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA
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2.3 Configuração da estrela de referência

Estrela de Referência

Posicione a estrela de referência de maneira que ela fique visível durante todo o procedimento.
Considere os locais em que outros dispositivos possam bloquear a linha de visão da estrela de
referência. Procure deixar a câmera do mesmo lado em que a estrela de referência estiver
acoplada.
Para navegar com maior precisão, posicione a estrela de referência o mais próximo possível da
região de interesse, sem que ela interfira com o espaço cirúrgico necessário para o
procedimento.
Assegure que a estrela de referência fique firmemente acoplada à garra. Ao usar a Garra de
Referência Universal, assegure que ela esteja firmemente fixada no apoio para cabeça.

Aviso
Não pode haver movimentação da cabeça do paciente em relação à estrela de referência
(p.ex., a movimentação da estrela de referência ou da cabeça do paciente no suporte de
cabeça) durante ou depois do registro. Se esse movimento relativo ocorrer, será
necessário realizar um novo registro completo.

Visibilidade da esfera marcadora

Antes de iniciar o registro, verifique se:
• As esferas marcadoras reflexivas estão firmemente acopladas
• A estrela de referência não está empenada, especialmente os pinos
• As esferas marcadoras estão limpas, secas e sem danos
• As esferas marcadoras não estão cobertas por capas estéreis, exceto as capas

especificamente desenvolvidas pela Brainlab para cobrir estrelas de referência

Configuração da estrela de referência
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2.4 Precisão dos instrumentos

Verificação da precisão dos instrumentos

Sempre verifique a precisão dos instrumentos antes de usá-los com o software Navigation. Você
pode usar o ponto de verificação (divot) da estrela de referência para verificar instrumentos. Veja
informações adicionais no Manual do Usuário de Instrumental de Crânio/ORL Óptico.
OBSERVAÇÃO: para instrumentos arredondados, observe que ocorre um desvio da extremidade
durante a verificação, devido à extremidade chata do instrumento. 

①

Figura 4  

Cada ponteiro é fornecido em um estojo, que serve para evitar danos e assegurar a máxima
precisão do ponteiro.

Aviso
Verifique a precisão do ponteiro antes de cada utilização:
• Assegurando que a extremidade do ponteiro esteja alinhada ao contrapino do estojo ①
• Colocando a extremidade no ponto de verificação da estrela de referência (divot) e

confirmando a distância exibida

CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA
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3 VISÃO GERAL DO
SOFTWARE

3.1 Introdução à visão geral do software

Informações básicas

Navigation é um software de navegação intraoperatória baseado em tela sensível ao toque. O
software coloca instrumentos cirúrgicos em uma posição tridimensional em sequências de
imagens anatômicas, como RM e/ou TC, para oferecer suporte ao cirurgião durante diversas
intervenções cirúrgicas.
Quando usado em conjunto com um software de planejamento, um plano de tratamento pode ser
preparado separadamente da intervenção cirúrgica e depois transferido para o software de
navegação para referência e suporte adicionais durante a cirurgia.

Fluxo de trabalho

Etapa

1. Selecione um paciente.
Para obter informações adicionais sobre a seleção de pacientes e dados, consulte o Ma-
nual do Usuário do Software Origin Data Management.

2.

Selecione Navigation no fluxo de trabalho Cranial.

3. Selecione todos os dados de paciente e todos os objetos definidos que sejam relevantes
para o procedimento. Todos os aplicativos do fluxo de trabalho dedicado são exibidos.

VISÃO GERAL DO SOFTWARE
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3.2 Funções de navegação e visualização

Funções básicas de navegação

As seguintes opções de visualização estão disponíveis em todos os layouts.

Botão Função

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

Data (Dados): Exibe os layouts, as sequências de imagens, os objetos e outros
conteúdos disponíveis.

Home (Início): Retorna para o Content Manager, onde é possível selecionar
um novo aplicativo ou sair totalmente.

Camera (Câmera): Abre o aplicativo da câmera para exibir as estrelas de refe-
rência e os ponteiros ou instrumentos que estão no campo de visão da câmera.

Acquire

Acquire (Adquirir): Com um registro disponível, o usuário pode adquirir pontos:
• No centro das linhas amarelas quando nenhum instrumento está visível.
• Na extremidade de um instrumento visível.

Se uma extensão estiver ativada e o usuário pressionar Acquire (Adquirir),
uma trajetória será adquirida.
OBSERVAÇÃO: a distância para um ponto visível será exibida se você estiver
mais próximo de 8 mm de um ponto-alvo ou se você estiver mais próximo de 16
mm de uma trajetória. 

O nome ou a cor dos pontos e das trajetórias adquiridos pode ser modificado
na seleção de dados.

Screenshot

Screenshot (Captura): Faz uma captura de tela de sua visualização atual. A
captura de tela será automaticamente gravada com os dados do paciente.

Funções de visualização

Botão Descrição

Freeze (Congelar): Função ativa apenas quando um instru-
mento está visível. Ative a função para congelar a visualização.
O usuário pode navegar pela sequência de imagens para revi-
sar a posição atual em comparação com as estruturas subja-
centes ou a distância em relação às estruturas de interesse. Is-
so é visualizado por uma medição de distância.

Funções de navegação e visualização
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Botão Descrição

Menu View (Visualizar): Abra o menu para acessar outras fun-
ções de visualização.
Zoom: Função usada para ampliar ou reduzir um corte. Pres-
sione os símbolos ⊖ e ⊕ ou arraste a barra deslizante:
• Para a esquerda para reduzir
• Para a direita para ampliar

Vessels (Vasos): Use esta função para mostrar ou ocultar va-
sos. Arraste a barra deslizante de alternância:
• À esquerda para ocultar vasos na visualização de cranioto-

mia
• À direita para mostrar vasos na visualização de craniotomia

OBSERVAÇÃO: se um agente de contraste for detectado na
sequência de cortes, a função Vessels (Vasos) será ativada
por padrão. Se nenhum agente de contraste for detectado, o
usuário poderá ativar manualmente a função Vessels (Vasos). 

Windowing (Janelamento): ajusta o brilho e o contraste de um
corte.
• Arraste para baixo ou para cima para aumentar ou diminuir o

brilho.
• Arraste para a direita ou para a esquerda para aumentar ou

diminuir o nível de contraste.

Reset (Restaurar): Selecione para retornar à configuração an-
terior de janelamento.

 View Center

View Center (Mover centro): Disponível apenas para visualiza-
ções 2D. A função permanecerá desativada (mostrada em cin-
za claro), a menos que um registro e um instrumento estejam
disponíveis.
A função View Center (Mover centro) permite mover a cruz do
instrumento rastreado para uma posição descentralizada. Isso
permite que você defina as informações da sequência de ima-
gens que ficarão visíveis na visualização (p.ex., o instrumento
navegado e uma lesão profunda).

Botões de rolagem: Use a seta para cima e a seta para baixo
para rolar pelos cortes.
OBSERVAÇÃO: os botões de rolagem são exibidos quando o
paciente não está registrado e desaparecem quando um pon-
teiro está no campo de visão da câmera. 

OBSERVAÇÃO: a área entre as setas pode ser usada com
uma barra de rolagem. 

VISÃO GERAL DO SOFTWARE
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Interação com a tela sensível ao toque

Toque Descrição

Mover (visualizações
3D)

Apenas multitoque com dois dedos. Toque e arraste um corte para a lo-
calização desejada.

Mover (visualizações
2D) Toque único. Toque e arraste um corte para a localização desejada.

Girar Toque único e multitoque. Arraste uma imagem 3D para a localização
desejada.

Ampliar/reduzir Multitoque. Faça o movimento de pinçamento para dentro (para reduzir)
ou para fora (ampliar).

Links relacionados

Como usar o modo Freeze na página 42

Menu Offset

Figura 5  

A função Use Offset (Usar Offset) permite visualizar a anatomia abaixo da extremidade de um
ponteiro ou instrumento por meio da exibição das posições do corte na profundidade de uma
extremidade virtual.
O software define automaticamente a distância padrão da extensão da extremidade, de acordo
com as seguintes condições:
• Se você estiver navegando nas proximidades de um objeto-alvo definido, a extensão da

extremidade será definida como a distância entre a posição da extremidade real do ponteiro e
o centro do objeto-alvo, até o máximo de 180 mm.

• Se nenhum objeto-alvo estiver definido ou se você não estiver navegando com a função Use
Offset (Usar Offset) ativada, a extensão da extremidade será definida como 100 mm.

Funções de navegação e visualização
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③
②
①

⑤ ④
Figura 6  

Nº Descrição

① Selecione a seta para abrir o menu suspenso Offset.

② Ative e desative a função Use Offset (Usar Offset).

③
Para diminuir ou aumentar a extensão da extremidade:
• Arraste a barra à esquerda ou à direita
• Selecione os símbolos ⊖ e ⊕

④ O ponteiro ou instrumento real é representado por uma linha verde. A extremidade re-
al do ponteiro ou instrumento é representada por uma cruz verde.

⑤ A extensão virtual é representada por uma linha vermelha. A extremidade virtual é re-
presentada por uma cruz vermelha.

VISÃO GERAL DO SOFTWARE
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3.3 Menu de dados

Informações básicas

O menu Data (Dados) fornece acesso aos dados de pacientes, objetos e layouts disponíveis.
Selecione Data (Dados) para exibir uma lista de conteúdos disponíveis.

Layout do menu de dados

①

③

⑤

②

④

Figura 7  

Menu de dados
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Nº Componente Descrição

①
SELECTED DATA
(DADOS SELECIO-
NADOS)

• Images (Imagens): alterna as sequências de imagens carrega-
das.

• 2D DSA Images (Imagens DSA 2D): alterna os pares de ima-
gens 2D DSA e CIP carregados (se aplicável).

• Trajectories (Trajetórias): lista as trajetórias disponíveis.
• Objects (Objetos): lista os objetos disponíveis, como um tumor.
• Fiber Bundles (Feixes de fibras): lista os feixes de fibras dispo-

níveis criados no software Fibertracking.
• Points (Pontos): lista os pontos disponíveis.
• Auto-segmented Objects (Objetos Autossegmentados): lista os

objetos criados com o software Anatomical Mapping.
• Rescue Points (Pontos de Recuperação): lista os pontos de

resgate adquiridos, se disponíveis.
• Craniotomy (Craniotomia): o objeto de craniotomia é criado no

menu Craniotomy (Craniotomia).

② Images (Imagens)

Se imagens de TC e RM forem selecionadas, o software realizará
a sobreposição das sequências de imagens em 2D (visualização
de composição) e 3D. No modo Overlay (Sobreposição) o usuário
pode configurar as sequências de imagens (TC/ultrassom) que de-
verão ser sobrepostas sobre uma sequência de imagens (RM, TC,
PET) básica.

③ Informações da
aquisição

Informações da imagem, tais como nome, data, hora da criação,
modalidade, número de cortes e distância dos cortes.

④ Visibilidade do grupo
de objetos

Para visualizar ou ocultar todos os objetos, selecione os botões de
olho aberto ou olho fechado.

⑤ Visibilidade de obje-
to individual

Quando visível, cada objeto é exibido com uma moldura azul e um
símbolo de olho. Para ocultar um objeto, selecione a caixa do ob-
jeto (lado esquerdo).

Objeto-alvo

Se nenhum instrumento estiver no campo de visão da câmera, o software inicialmente
centralizará todas as visualizações de cortes no objeto-alvo. Depois disso, o software irá para a
última posição movida.
OBSERVAÇÃO: se nenhum instrumento estiver no campo de visão da câmera, todas as
visualizações de cortes 2D serão centralizadas no objeto-alvo. Depois que o ponteiro
desaparecer, as visualizações 2D serão centralizadas no objeto-alvo em 30 segundos. 

①

Figura 8  

Nº Descrição

① O objeto-alvo é exibido com o símbolo de alvo. Isto se aplica a objetos do tipo tumor, ni-
dus, malformação e desconhecido.
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Janela de diálogo de dados

Sempre que novos dados intraoperatórios fusionados com os dados selecionados estiverem
disponíveis, a seguinte janela de diálogo será exibida:

Figura 9  

Opção Descrição

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

No
(Não) Prossegue com a sequência de imagens atual.

OBSERVAÇÃO: a janela de diálogo de dados não é mostrada para novos dados de ultrassom
intraoperatório. 

Menu de dados
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3.4 Seleção de sequência de imagens por arrastar e
soltar

Sobre a seleção de sequência de imagens por arrastar e soltar

O software Navigation usa o preenchimento de layout padrão. Isto significa que o software
Navigation preenche o seu layout automaticamente quando você inicia o aplicativo ou o estágio
de ressecção pela primeira vez. Você pode alterar os dados selecionados a qualquer momento.

①

Figura 10  

Use o botão Data (Dados) para alterar as sequências de imagens em um layout específico. Isso
se aplica a todos os layouts. As sequências de imagens marcadas com uma linha pontilhada ①
na lateral podem ser arrastadas para o layout atualmente selecionado.
Se uma sequência de imagens não puder ser arrastada para uma seção específica de um layout
(p.ex., uma imagem CIP arrastada para a linha inferior do layout Angio + Reconstructions
(Angio + Reconstruções)), um sinal de proibição será exibido.

VISÃO GERAL DO SOFTWARE
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Figura 11  

Editor Overlay Mode

①

②

③

Nº Descrição

① Chave de alternância Overlay Mode (Modo Sobreposição): ative para abrir o editor
Overlay Mode (Modo Sobreposição). 

② Clipe de papel: indica que o ultrassom ou a tomografia foi configurado como uma sobre-
posição. Isso também é exibido no layout.

③

⊝: indica que esta sequência de imagens é uma sobreposição. O símbolo aparece ape-
nas quando o editor Overlay Mode (Modo Sobreposição) estiver ativado e a sequência
de imagens for usada como uma sobreposição. Quando esse símbolo é selecionado, a
sequência de imagens é removida globalmente como uma sobreposição.

Seleção de sequência de imagens por arrastar e soltar
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3.5 Layouts

Layouts disponíveis

Selecione Data (Dados) para abrir o menu Layouts (LAYOUTS) e alternar os layouts. A
disponibilidade de layouts depende da etapa atualmente executada, craniotomia ou ressecção,
de sua licença e dos tipos de sequências de imagens disponíveis.

Etapa de craniotomia

Os seguintes layouts estão disponíveis na etapa de craniotomia.

Etapa de craniotomia

Layout Descrição

3D + ACS:
• Lado esquerdo: visualização 3D da cabeça do paciente e dos objetos (se

aplicável).
• Lado direito: visualizações de corte axial, coronal e sagital.

3D + Approach Planes (3D + Planos de abordagem):
• Lado esquerdo: visualização 3D da cabeça do paciente e dos objetos (se

aplicável).
• Lado direito: visualizações do plano de abordagem.

3D + Inlines (3D + Paralelos):
• Lado esquerdo: visualização 3D da cabeça do paciente e dos objetos (se

aplicável).
• Lado direito: duas visualizações inline mostram as reconstruções que es-

tão no plano do eixo da ponteiro. Essas visualizações são ortogonais en-
tre si.

Etapa de ressecção

Os seguintes layouts estão disponíveis na etapa de ressecção. Quase todos os layouts podem
ser totalmente personalizados.

Etapa de ressecção

Layout Descrição

Layout 3 Visualizações:
as três visualizações podem ser personalizadas.

Layout 4 Visualizações:
as quatro visualizações podem ser personalizadas.
Por padrão, as reconstruções e o número de sequências de imagens exibi-
das dependem dos dados que foram selecionados pelo usuário antes da se-
leção da função Resection (Ressecção).
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Etapa de ressecção

Layout Descrição

Layout 6 Visualizações:
as seis visualizações podem ser personalizadas.
Por padrão, as reconstruções e o número de sequências de imagens exibi-
das dependem dos dados que foram selecionados pelo usuário antes da se-
leção da função Resection (Ressecção).

Angio + Reconstructions (Angio + Reconstruções):
• Lado superior: sequências de imagens DSA ou CIP frontais e laterais.
• Lado inferior: visualizações de corte axial, coronal e sagital.

Angio + MIP (Vasos + MIP):
• Lado superior: sequências de imagens DSA ou CIP frontais e laterais.
• Lado inferior: MIPs coronal e sagital.

Modificação de reconstruções

① ②

Figura 12  

Você pode modificar o tipo da reconstrução em quase todas as visualizações da etapa de
ressecção (exceto nas visualizações Angio DSA e MIP). Para modificar a reconstrução, selecione
a seta no canto superior esquerdo de cada visualização ①.
Quando a seta é selecionada, um menu mostra as visualizações disponíveis ②. Neste caso, as
opções disponíveis são as seguintes: Smart Approach (Abord. inteligente), Axial, Coronal,
Sagittal (Sagital), Dynamic 3D (3D Dinâmico), Inline 1 (Paralelo 1), Inline 2 (Paralelo 2) e
Probe.

Layouts
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Visualização Dynamic 3D

Figura 13  

Usada especificamente com sequências de imagens de RM, a visualização Dynamic 3D (3D
Dinâmico) mostra os dados com um recorte perpendicular em relação ao plano do instrumento. A
informação exibida é alterada conforme o instrumento é movido. Dessa forma, você pode
visualizar as estruturas em torno do instrumento.

Visualização Smart Approach

Figura 14  

Para usar a visualização Smart Approach (Abord. inteligente), gire o modelo 3D de forma que
reflita a visualização do paciente sob a perspectiva do cirurgião.
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Na visualização Smart Approach (Abord. inteligente), mova o controle deslizante para remover
as camadas de informações compiladas disponíveis (p.ex., osso do crânio, cérebro, fibras).

Layouts
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4 NAVIGATION
4.1 Introdução à navegação

Informações básicas

Se não tiver efetuado o registro anteriormente, use o aplicativo Navigation para revisar os dados
do paciente selecionado.
Se tiver efetuado o registro anteriormente, use o aplicativo Navigation para suporte durante a
realização da craniotomia e da ressecção. O instrumento de navegação é exibido nas
visualizações 2D e 3D.

Requisitos para aquisição de imagens

Para assegurar a devida precisão, adquira as imagens do paciente, conforme descrito no
Cranial/ENT Registration and Navigation Scan Protocol.

Considerações sobre segurança

Aviso
O software usa imagens do paciente adquiridas antes da cirurgia. A anatomia real do
paciente pode ser diferente dos dados das imagens pré-operatórias, devido, por exemplo,
ao deslocamento do cérebro ou a ressecções.
OBSERVAÇÃO: a percepção espacial e de profundidade é restrita quando se usam visualizações
3D. Em alguns casos, a navegação com uso exclusivo de visualizações de renderização pode
resultar em erros de interpretação. Verifique decisões críticas primeiramente na reconstrução 2D. 

Aviso
Verifique a precisão do registro com frequência durante toda a cirurgia, especialmente
após cobrir o paciente com a capa estéril (inclusive ao trocar uma estrela de referência não
estéril por uma estéril).

Fluxo de trabalho da navegação

Quando é iniciado, o software Navigation acessa diferentes etapas que contêm layouts
otimizados para os procedimentos de craniotomia e ressecção.

Etapa

1. Na etapa de craniotomia:
a. Gire o modelo 3D nos layouts de craniotomia para refletir a visualização real da cabe-

ça do paciente sob a perspectiva do cirurgião.
b. Planeje e execute a craniotomia.
c. Selecione Resection (Ressecção) para prosseguir para os layouts de ressecção.
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Etapa

2. Na etapa de ressecção:
a. Defina um Rescue Registration (opcional).
b. Execute a ressecção.
c. Selecione Done (Concluído) para fechar o aplicativo.

Introdução à navegação
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4.2 Etapa de craniotomia

Informações básicas

A etapa de craniotomia fornece todas as informações necessárias para o procedimento de
craniotomia.
Selecione Data (Dados) para alternar os três layouts disponíveis.

Seleção de sequência de imagens para a etapa de craniotomia

A visualização 3D depende das sequências de imagens de RM e TC que foram selecionadas.
Três casos são possíveis:

Op-
ção

Descrição

①

Se as informações de RM e TC forem selecionadas (mostrado por um ícone de clipe de
papel), o software exibirá uma silhueta de pele, uma reconstrução óssea a partir da TC e
uma reconstrução do cérebro a partir da RM.

②

Se uma sequência de imagens de RM for selecionada, o software exibirá uma silhueta
de pele, uma reconstrução óssea (dependendo do Atlas) e uma reconstrução do cérebro
a partir dos dados de RM.
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Op-
ção

Descrição

③

Se apenas uma sequência de tomografias for selecionada, o software exibirá uma silhue-
ta de pele e uma reconstrução óssea a partir dos dados de tomografia, mas não mostra-
rá nenhuma reconstrução do cérebro.

Layout 3D + ACS

②①

③

Figura 15  

Nº Descrição

①
Visualização Smart Approach (Abord. inteligente): gire o modelo 3D de forma que reflita
a visualização do paciente sob a perspectiva do cirurgião. Essa visualização irá ajudá-lo
no planejamento da craniotomia.

② A cruz marca a posição da extremidade do instrumento.

Etapa de craniotomia
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Nº Descrição

③ Selecione Resection (Ressecção) para abrir a tela de ressecção.

Layouts Non-Navigated 3D + Approach Planes

As visualizações não navegadas no layout Approach Planes (Planos da abordagem)
correspondem a cortes 2D realizados no centro do tumor (objeto-alvo) e com ângulo referente à
visualização da cabeça do paciente sob a perspectiva do cirurgião. Approach Plane 1 (Plano da
abordagem 1) é o plano de corte vertical e Approach Plane 2 (Plano da abordagem 2) é o plano
de corte horizontal.
Portanto, antes de usar o layout Approach Planes (Planos da abordagem) você deve criar um
objeto-alvo no SmartBrush e girar o modelo 3D para refletir a visualização do paciente sob a
perspectiva do cirurgião.

①

⑦

③

⑤

②

⑥

④

⑧
Figura 16  

Nº Descrição

①
Visualização Smart Approach (Abord. inteligente): gire o modelo 3D de forma que reflita
a visualização do paciente sob a perspectiva do cirurgião. Essa visualização serve como
suporte no planejamento da craniotomia e é usada para definir os planos de abordagem.

② Se nenhum instrumento estiver visível, os Approach Planes (Planos da abordagem) se
cruzarão no centro do objeto-alvo.

③ O corte 2D através do Approach Plane 1 (Plano da abordagem 1) é mostrado no lado
superior direito.

④ Linha de referência do plano de corte do Approach Plane 2 (Plano da abordagem 2).

⑤ O corte 2D através do Approach Plane 2 (Plano da abordagem 2) é mostrado no lado
inferior direito.

⑥ Linha de referência do plano de corte do Approach Plane 1 (Plano da abordagem 1).

⑦ Selecione Resection (Ressecção) para abrir a etapa de ressecção.

⑧ Controle deslizante da visualização Smart Approach (Abord. inteligente): arraste o con-
trole deslizante para exibir a visualização de forma dinâmica.
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Layout Navigated 3D + Approach Planes

Durante a navegação, os Approach Planes (Planos da abordagem) se movem paralelamente à
visualização padrão (quando nenhum instrumento estiver no campo de visão da câmera) para
realizar a interseção na extremidade do instrumento, ao invés de realizar a interseção no centro
do objeto-alvo. O ângulo do instrumento não é considerado, pois a orientação da cabeça do
paciente permanece inalterada.
As visualizações de Approach Plane (Plano da abordagem) podem ajudar a definir as bordas do
tumor para a craniotomia. Assim que uma das visualizações Approach Planes (Planos da
abordagem) deixar de atravessar o tumor, ele também ficará oculto na respectiva visualização
Approach Plane (Plano da abordagem).

① ③②

④

Figura 17  

Nº Descrição

①

Visualização Smart Approach (Abord. inteligente): Quando um ponteiro ou instrumento
está no campo de visão da câmera, a interseção dos planos de abordagem ocorre na ex-
tremidade do ponteiro. Neste exemplo:
• O Approach Plane 1 (Plano da abordagem 1) cruza o tumor (no lado esquerdo).
• O Approach Plane 2 (Plano da abordagem 2) cruza o tumor (na parte superior).

② A visualização 2D Approach Plane 1 (Plano da abordagem 1) cruza o tumor.

③ A visualização 2D Approach Plane 2 (Plano da abordagem 2) cruza o tumor.

④ A extremidade do instrumento é indicada por uma cruz nas visualizações de cortes 2D.

Etapa de craniotomia
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Layout 3D + Inlines

① 

②

③

④

⑤

Figura 18  

Nº Descrição

①

Uma visualização 3D da sequência de imagens.
Na visualização Smart Approach (Abord. inteligente) você pode girar o modelo 3D de
forma que reflita a visualização do paciente sob a perspectiva do cirurgião. Mova o con-
trole deslizante da visualização para limpar as camadas.

② Inline 1 (Paralelo 1): exibe um plano de reconstrução atravessado pelo eixo do instru-
mento na direção vertical.

③ Inline 2 (Paralelo 2): exibe uma visualização perpendicular à visualização Inline 1 (Para-
lelo 1).

④ Um prolongamento do instrumento é mostrado nas visualizações 2D.

⑤ Selecione Resection (Ressecção) para abrir a etapa de ressecção.
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Como desenhar um objeto de craniotomia

Figura 19  

Você pode desenhar um objeto de craniotomia na etapa de craniotomia. Abra o menu
Craniotomy (Craniotomia), selecionando a seta.
Você só pode criar um objeto de craniotomia de cada vez.

Etapa

1.

Abra o menu Craniotomy (Craniotomia).
Quando o menu é aberto pela primeira vez, apenas a função Draw (Desenhar) está ati-
va.

2. Selecione Draw (Desenhar) ou gire o ponteiro em uma área de 5 mm de pele para come-
çar a desenhar um objeto.

3. Quando você começar a desenhar, outras opções do menu ficarão disponíveis. Agora vo-
cê pode Move (Mover), Reset (Restaurar) ou Delete (Excluir) um objeto de craniotomia.

Como usar o modo Freeze

Durante a navegação, pode ser necessário congelar a visualização (p.ex., para verificar a
distância do ponteiro ao View Center (Mover centro)).

Etapa de craniotomia
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Etapa

1. Navegue até o ângulo e a visualização desejados.

2. Ative a função Freeze (Congelar).

3. ① ②

Um símbolo de cadeado ② aparece na parte superior direita de cada visualização e o
instrumento aparece congelado na imagem.

4. Para verificar a distância, mova a visualização 2D de sua escolha.

5. A distância entre o ponteiro e a View Center (Mover centro) configurada é exibida ①.

NAVIGATION

Manual do Usuário do Software Rev. 1.0 Cranial Navigation System Navigation Ver. 4.0 43



4.3 Etapa de ressecção

Informações básicas

Depois de selecionar Resection (Ressecção) na etapa de craniotomia, você deverá definir um
Rescue Registration. Subsequentemente, a etapa Resection (Ressecção) será aberta.
Selecione Data (Dados) para alternar os layouts disponíveis descritos a seguir.
OBSERVAÇÃO: a disponibilidade de layouts depende da sua licença e das sequências de
imagens disponíveis (p.ex., os layouts de angiografia ficam visíveis apenas quando um par de
imagens DSA/CIP está disponível). 

Definir um registro de resgate

Figura 20  

Opção Descrição

Yes (Sim) Abre a tela Rescue Registration

No (Não) Prossegue para a etapa de ressecção

Para obter informações adicionais sobre pontos de resgate, consulte o Manual do Usuário do
Software Registration.

Layout 3 Visualizações

Este layout pode ser totalmente personalizado com a função arrastar e soltar.
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① ②

Figura 21  

Nº Descrição

① Em cada painel de visualização, selecione a seta mostrada na parte superior esquerda
para selecionar uma visualização (p.ex., Coronal).

② A cruz marca a posição da extremidade do instrumento.

Layout 4 Visualizações

Este layout pode ser totalmente personalizado com a função arrastar e soltar.

① ②

Figura 22  
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Nº Descrição

① Em cada painel de visualização, selecione a seta mostrada na parte superior esquerda
para selecionar uma visualização (p.ex., Smart Approach (Abord. inteligente)).

② A cruz marca a posição da extremidade do instrumento.

Layout 6 Visualizações

Este layout pode ser totalmente personalizado com a função arrastar e soltar.

②①

Figura 23  

Nº Descrição

① Em cada painel de visualização, selecione a seta mostrada na parte superior esquerda
para selecionar uma visualização (p.ex., Smart Approach (Abord. inteligente)).

② A cruz marca a posição da extremidade do instrumento.

Layouts de angiografia na etapa de ressecção

Os dados de angiografia fornecem informações adicionais sobre vasos na área de interesse. Os
layouts de angiografia conectam as informações vasculares do fluxo às informações anatômicas. 
Selecione Data (Dados) para alternar os dois layouts disponíveis descritos a seguir.
Você pode arrastar e soltar conteúdo nos dois layouts.

Layout Angio + Reconstructions

O layout é personalizado com a função arrastar e soltar. As visualizações 2D DSA sempre são
atribuídas em pares.
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①

②

③ ④ ⑤

Figura 24  

Nº Descrição

① Arraste e solte as sequências de imagens desejadas no layout. Todas as visualizações
podem ser personalizadas.

②
Arraste e solte as sequências de imagens desejadas no layout. As visualizações mos-
tram sequências de imagens DSA frontais e laterais. Outros conteúdos também podem
ser mostrados (p.ex., Points (Pontos), Trajectories (Trajetórias), Objects (Objetos)).

③ Selecione a seta Reproduzir ou ajuste o controle deslizante no Controle de Reprodução
de Vídeo para visualizar toda a sequência de imagens DSA.

④ Selecione os botões de seta para configurar a visualização.

⑤ A cruz marca a posição da extremidade do instrumento.

NAVIGATION

Manual do Usuário do Software Rev. 1.0 Cranial Navigation System Navigation Ver. 4.0 47



Layout Angio + MIP

①

②

④

③

⑤

Figura 25  

Nº Descrição

① Arraste e solte as sequências de imagens desejadas no layout. As visualizações mos-
tram cortes coronais e sagitais.

②
Arraste e solte as sequências de imagens desejadas no layout. As visualizações mos-
tram imagens DSA frontais e laterais. Outros conteúdos também podem ser mostrados
(p.ex., Points (Pontos), Trajectories (Trajetórias), Objects (Objetos)).

③ A cruz marca a posição da extremidade do instrumento.

④ O menu MIP Thickness (Espessura MIP) permite definir ou alterar a espessura da Proje-
ção de Intensidade Máxima (MIP).

⑤ Selecione a seta Reproduzir ou ajuste o controle deslizante no Controle de Reprodução
de Vídeo para visualizar toda a sequência de imagens DSA/CIP.

Menu MIP Thickness

Figura 26  

Disponível apenas quando um layout Angio + MIP (Vasos + MIP) está ativo, o menu MIP
Thickness (Espessura MIP) permite definir ou alterar a espessura da Projeção de Intensidade
Máxima (MIP). Arraste o controle deslizante ou pressione os símbolos ⊖ e ⊕ para definir a
espessura da reconstrução MIP. Os valores variam de 0 a 10 mm.
OBSERVAÇÃO: projeção de Intensidade Máxima (MIP) é um método de visualização de volume
para dados 3D que projeta os voxels com a máxima intensidade ao longo da direção da
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visualização no plano de visualização. A visualização MIP mostra estruturas com o maior
contraste, como vasos. 

OBSERVAÇÃO: por padrão, MIP Thickness (Espessura MIP) é configurada como 0, o que
representa uma reconstrução padrão da espessura de corte selecionada. 

NAVIGATION

Manual do Usuário do Software Rev. 1.0 Cranial Navigation System Navigation Ver. 4.0 49



4.4 Sobreposições de ultrassom

Informações básicas

Embora o software Navigation não possa realizar aquisições de ultrassom, as aquisições
intraoperatórias realizadas pelo software Ultrasound Navigation ficam disponíveis para o
software Navigation. Para obter informações adicionais, consulte o Manual do Usuário do
Software Ultrasound Navigation e o Manual do Usuário do Software Origin Data
Management.
Se houver dados de ultrassom disponíveis, você poderá visualizá-los no software Navigation
e/ou sobrepor esses dados às sequências de imagens de RM/TC existentes. Uma imagem de
ultrassom pode ser arrastada e solta em qualquer layout e pode ser visualizada como uma
sobreposição em qualquer visualização 2D.
OBSERVAÇÃO: se uma imagem de ultrassom tiver sido adicionada a um layout mas não puder
ser visualizada, ainda assim o nome aparecerá na visualização. 

Informações sobre aquisições intraoperatórias adquiridas com o software Ultrasound Navigation

A aquisição de ultrassom inicial é automaticamente exibida como uma sobreposição a todas as
visualizações contidas no layout atual. As aquisições de ultrassom subsequentes substituem as
aquisições antigas nas visualizações em que elas são mostradas como uma sobreposição (um
número sequencial é adicionado ao nome da aquisição).
Antes de realizar aquisições de ultrassom consecutivas, você pode adaptar o local em que as
sobreposições de ultrassom serão mostradas, usando a função Data (Dados) e o editor Overlay
Mode (Modo Sobreposição).

①

②

Nº Descrição

①
O nome de cada sequência de imagens exibida aparece abaixo da seta da visualização.
Se uma imagem de ultrassom for exibida, o número sequencial da aquisição também se-
rá exibido.

② Selecione Overlay (Sobreposição) para acessar as ferramentas Threshold (Limiar) e
Transparency (Transparência).
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Ajuste de sobreposições

Figura 27  

Para visualizar uma sobreposição de cores sobre outra sequência de imagens, selecione a seta
para abrir o menu Overlay (Sobreposição) e ativar a opção Color Overlay (Sobrepor Cor). 
Para visualizar a sobreposição em preto e branco, desative a opção Color Overlay (Sobrepor
Cor).

① ② ③

Figura 28  

Quando a opção Color Overlay (Sobrepor Cor) está ativa você pode ajustar a transparência e/ou
o limiar de uma aquisição ② para otimizar a visualização de objetos e contornos. Pressione os
símbolos ⊖ e ⊕ ou arraste a barra deslizante para:
• Ajustar a opção Transparency (Transparência) para diminuir a opacidade da aquisição de

ultrassom ①.
• Ajustar a opção Threshold (Limiar) para esmaecer gradualmente as áreas escuras ③.

Para alterar os dados que são mostrados como uma sobreposição, acesse a função DATA
(Dados) e ative o editor Overlay Mode (Modo Sobreposição).

Links relacionados

Editor Overlay Mode na página 30
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