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CUIDADO Somente PARA USUÁRIOS DOS ESTADOS UNIDOS [RX].

• O nome formal do Windows é Sistema Operacional Microsoft® Windows®.
• Microsoft®, Windows®, Windows® 7, Windows® 10 e Word® são marcas registradas ou marcas 

comerciais da Microsoft Corporation dos Estados Unidos da América nos Estados Unidos da 
América e em outros países.

• Os nomes de empresas e nomes de produtos aqui contidos são marcas registradas ou marcas 
comerciais das respectivas empresas.

• As especificações e funções de produtos podem ser alteradas sem aviso prévio para 
aprimoramento do produto.
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i.1 Bem-vindo ao PreXion3D Explorer/Explorer EX
Obrigado por adquirir o PreXion3D Explorer/Explorer EX.
Este documento é o Manual de Operação do PreXion3D Explorer/Explorer EX. Ele descreve 
os procedimentos operacionais de Tomografia Computadorizada, Panorâmica e exposição 
Cefalométrica realizados neste dispositivo.

i.2 Responsabilidade do Fabricante 
O PreXion3D Explorer/Explorer EX é um equipamento médico de precisão. Apenas a PreXion ou 
os revendedores autorizados pela PreXion podem realizar a instalação, reparo, realocação ou 
manutenção. Do contrário, isso pode causar danos graves às funções ou ao desempenho deste 
produto.
O uso de uma combinação de produtos diferentes dos autorizados pela PreXion ou o uso de peças 
fabricadas por outras empresas para reparo pode causar falhas no desempenho ou nas funções do 
produto.
A não observância das precauções ou instruções prescritas neste manual, ou o uso deste dispositivo 
além das especificações prescritas neste manual pode levar ao mau funcionamento do produto.
O dispositivo pode ser afetado por desastres naturais, como fenômenos naturais extraordinários 
(incêndios, inundações, terremotos ou descargas elétricas).

Nas situações acima, a PreXion não pode se responsabilizar pela qualidade do produto.

Além disso, itens com  neste documento requerem atenção extra para usar o dispositivo com 
segurança.
Leia este manual e confirme os usos antes de usar este dispositivo.

i
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i.3 Símbolos e Notações

i.3.1 Símbolos

 �Símbolos de Segurança
A definição do símbolo   mostrado neste manual e as explicações de texto que seguem esse 
símbolo são fornecidas abaixo. Execute as operações com base nas instruções que seguem os 
caracteres para evitar situações perigosas.

 Este símbolo é usado para advertências e cuidados gerais não especificados e para avisar 
sobre perigos.

PERIGO Este é usado para alertar para um perigo direto que pode causar morte ou lesão grave, 
danos materiais graves, como falha total do dispositivo, ou incêndio.

ATENÇÃO Este é usado para indicar um perigo indireto (ou potencial) que pode causar morte ou 
lesão grave, danos materiais graves, como falha total do dispositivo, ou incêndio.
A seguir está um exemplo de perigo indireto.
Exemplo: Ignorar uma etiqueta de atenção/advertência e abrir uma tampa e tocar em um 
terminal de alta tensão pode resultar em morte..

CUIDADO Este é usado para alertar sobre a possibilidade de lesão leve a média-grave, danos parciais 
ao dispositivo ou perda de dados do computador.

 � Outros Símbolos
A seguinte notação é usada neste manual.

OBS. Usado para fornecer informações suplementares sobre operações relativas a itens não 
relacionados à segurança.

DICA Usado para fornecer informações suplementares sobre operações e funções relativas a itens não 
relacionados à segurança.

 ► Este é usado para marcar o título e o número da página do destino de referência.
[  ] : Usado para mostrar nomes de botões.
“  ” :  Usado para mostrar nomes de tela, nomes de item nas telas, destinos de referência, nomes 

de caixas de diálogo, teclas do teclado e nomes de menus.

i
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i.3.2 Símbolos Etiquetados Neste Produto
Este produto é etiquetado com os símbolos abaixo. Consulte o documento em anexo.

Símbolo Significado

Este símbolo avisa sobre os cuidados e advertências gerais.
(Indica que você precisa consultar o manual de operação.)

Este símbolo indica o interruptor de parada de emergência.

Este símbolo indica que o dispositivo tipo B protege contra choques elétricos.

  
Este símbolo indica que o operador deve ler o manual de operação e seguir as 
instruções.

Este símbolo indica que se deve ter cuidado para não prender os dedos.

Este símbolo significa ligar o equipamento.

Este símbolo significa desligar o equipamento.

Este símbolo indica o Ponto Focal nominal.

Marca registrada ETL indica que está de acordo com os padrões dos EUA 
e Canadá.

É uma marca de conformidade anexada aos dispositivos que atendem as normas 
dos países membros da UE (União Europeia). (Diretiva 93/42/EEC) 

Este símbolo indica a coleta seletiva de equipamentos elétricos e eletrônicos 
(Diretiva 2002/96 /EC WEEE).

Este símbolo indica a data de fabricação do dispositivo médico.

Este símbolo indica um fabricante de dispositivos médicos.

Este símbolo indica o representante autorizado na Comunidade Europeia.

Este símbolo indica que se deve ter cuidado com a radiação ionizante.

Indica o número de série do fabricante para que um dispositivo médico específico 
possa ser identificado.

Indica o número de catálogo do fabricante para que o dispositivo médico possa ser 
identificado.

i
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i.4 Precauções

i.4.1 Qualificações do pessoal operacional
O sistema só pode ser operado por pessoal qualificado ou devidamente treinado.
Pessoal em formação ou treinamento, ou que esteja usando o dispositivo como parte de um 
treinamento geral, só pode operar a unidade sob a supervisão constante de pessoal devidamente 
treinado.
Para operar a unidade, o pessoal operacional deve:
• ter lido e compreendido as Instruções Operacionais;
• estar familiarizado com a estrutura e funções fundamentais da unidade;
• ser capaz de reconhecer irregularidades no funcionamento da unidade e implementar as medidas 

adequadas quando necessário.

i.4.2 Aviso de Dispositivo de Raios X

ATENÇÃO • O USO DESCUIDADO OU INADEQUADO DO DISPOSITIVO DE RAIOS X PODE SER 
EXTREMAMENTE PERIGOSO.

• O USUÁRIO OU OPERADOR DO DISPOSITIVO É RESPONSÁVEL POR SEGUIR AS 
LEIS, REGULAMENTOS E NORMAS LOCAIS RELEVANTES COM RELAÇÃO AO USO, 
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DISPOSITIVO.

Todo o pessoal autorizado a operar ou fazer a manutenção deste dispositivo deve estar 
totalmente familiarizado com as doses máximas permitidas estabelecidas, recomendações 
e procedimentos de segurança derivados das seguintes fontes:
1.  National Council on Radiation Protection Report No. 33 (Medical X-ray and Gamma 

Ray Protection for Energies up to 10 MeV - Equipment Design and Use [Proteção 
Contra Raios X e Raios Gama Médicos para Energias de até 10 MeV - Projeto e Uso de 
Equipamentos]); NCRP Publications, P.O. Box 30175, Washington, D.C. 20014.

2.  National Bureau of Standards Handbook No.76 (Medical X-ray Protection up to Three 
Million Volts [Proteção Contra Raios X Médicos de até Três Milhões de Volts]); from the 
Superintendent of Documents, Government Printing Office, Washington, D.C. 20401.

3.  Todos os documentos relativos ao Padrão de Desempenho para Sistemas de 
Diagnóstico de Raios X, 21 CFR Subcapítulo J, Parte 1020, podem ser obtidos no Center 
for Devices and Radiological Health (Centro de Dispositivos e Saúde Radiológica), Food 
and Drug Administration, 1390 Piccard Drive, Rockville, MD 20850.

4.  Regulamentações estaduais e municipais que regem a proteção contra radiação e o uso 
de dispositivos de raios X de diagnóstico. 

5.  Requisitos do programa de proteção contra radiação interno do usuário.
6.  Instruções e avisos de precaução deste manual.

Embora este dispositivo incorpore recursos de projeto de proteção para limitar tanto o 
feixe de raios X direto (primário) quanto a radiação secundária produzida por esse feixe, 
os fatores de projeto por si só não podem evitar o descuido, negligência ou falta de 
conhecimento humanos.
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i.4.3 Aviso Geral

ATENÇÃO 1. O Dispositivo Médico deve ser conectado a uma fonte de energia apropriada.
2. Este dispositivo deve ser usado apenas na área de controle de radiação.
3.  O operador deste dispositivo deve realizar as operações a partir da área protegida quando 

os raios X estiverem sendo irradiados, mantendo uma distância de 2 m ou mais deste 
dispositivo antes de realizar o escaneamento. Não fazer isso pode causar exposição ao 
operador, o que pode resultar em danos à saúde.

4.  O braço gira para o posicionamento e escaneamento do paciente. Um movimento do 
paciente é perigoso porque ele pode ser atingido pelo braço em movimento. Portanto, 
instrua os pacientes a não se moverem. Além disso, sempre fique de olho no paciente e pare 
imediatamente a operação pressionando o interruptor de parada de emergência se perceber 
que algo não é seguro.

5.  Feixes de laser são emitidos durante o posicionamento. Certifique-se de que os feixes não 
atinjam os olhos do paciente. Instrua o paciente a não olhar diretamente para os feixes de 
laser.

6.  É proibida a modificação do dispositivo. Não remova nenhuma tampa ou cabo do sistema. E 
não personalize as configurações do PC, inclusive configurações do Firewall.

7.  Ondas eletromagnéticas 
Este dispositivo médico pode funcionar incorretamente devido a ondas eletromagnéticas. 
Instrua as pessoas em seu hospital ou clínica a desligar os seguintes dispositivos 
eletrônicos:
• Telefones celulares, transceptores, transmissores de controle de rádio.

8. Não conecte o computador do Console a uma rede não controlada.
9. Instale somente o software especificado no computador do Console.
10.  Não use nenhum software que não seja especificado, inclusive software que acompanhe o 

Windows.
11.  Não conecte a nenhum dispositivo periférico não especificado, modifique a configuração do 

computador do Console ou altere as configurações do sistema.
12.  Não acesse os arquivos no computador do Console a partir de qualquer outro computador.
13.  Não use a unidade de raios X em um ambiente rico em oxigênio ou na presença de 

anestésicos inflamáveis.
14.  Antes de escanear um paciente que tenha um dispositivo médico implantável ativo (como 

um marca-passo cardíaco implantável ou um desfibrilador implantável) dentro do corpo, 
verifique com o hospital que realizou o implante.

15.  Os operadores devem aprender como usar o produto de antemão. A operação por pessoas 
não treinadas pode causar exposição desnecessária aos raios X ou fazer com que o corpo 
do paciente seja atingido pelo produto.

16.  Não remodele este dispositivo.
17.  O aterramento do dispositivo deve ser conectado firmemente à terra.
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i.4.4 Tomógrafo

CUIDADO O uso de controles ou ajustes ou a realização de procedimentos diferentes daqueles aqui 
especificados pode resultar em exposição perigosa à radiação.
1.  A aquisição de imagens através de emissão de raios X deve ser realizada por pessoa 

certificada. A aquisição de imagens através de emissão de raios X executada por pessoas 
não certificadas é proibida por lei.

2.  Tocar o braço enquanto ele está girando pode resultar em ferimentos.
3.  Ao posicionar, certifique-se de pressionar corretamente o botão no Console. Pressionar os 

botões errados pode causar ferimentos ao paciente.
4.  Ao limpar a parte externa do dispositivo, não use um pano umedecido com produtos 

químicos, tais como diluente (thinner), benzina ou álcool. Isso pode causar descoloração, 
desbotamento da cor ou mau funcionamento.

5.  Os pacientes devem usar um avental de proteção contra raios X e crianças pequenas devem 
usar também um protetor de tireóide. O avental de proteção contra raios X recomendado 
tem o formato para cobrir as partes da frente e de trás do corpo.

6.  Não use outros acessórios que não os especificados.
7.  Para garantir operações estáveis, use a Temperatura, Umidade Relativa e Pressão 

Atmosférica do ambiente de operação expressas em “7. Especificações Principais” do 
“Manual de Operação do PreXion3D Explorer/Explorer EX”.

8.  Aquecer rapidamente uma sala fria de tomógrafo de raios X resulta em condensação dentro 
do dispositivo, o que pode causar problemas para a sua operação. Ao aquecer uma sala, 
faça-o lentamente.

9.  Para reduzir a exposição do paciente aos raios X, execute a aquisição da imagem com um 
posicionamento adequado à área de interesse.

10.  Não aplique força excessiva ou impactos no apoio de mento, braço cefalométrico ou 
sensor cefalométrico, como se pendurar neles ou pular deles. Fazer isso pode causar mau 
funcionamento deste dispositivo.

11.  Tome precauções extras ao usar este dispositivo em mulheres que estão/possam estar 
grávidas.

12.  Tenha cuidado para não tocar no conector Ethernet e no paciente simultaneamente.

i.4.5 Computador do Console

CUIDADO 1.  O computador não está incluído no PreXion3D Explorer/Explorer EX como hardware. Contudo, 
as operações do produto presumem que o software do Console deva ser operado por meio de 
um computador com hardware que atenda às especificações exigidas em “7.1 Especificações” 
do “Manual de Operação do PreXion3D Explorer/Explorer EX”.

2.  A chave do hardware (chave USB) é uma peça importante e fica conectada ao Precision. 
Use-a com cuidado. Não bata nem aplique força excessiva na mesma. Além disso, tome 
cuidado para não perdê-la.

3.  Não remova nenhuma tampa, etc., a menos que você seja um especialista. Tenha cuidado 
porque isso possa causar mau funcionamento ou acidentes.

4.  O uso de outro software durante a utilização do sistema de análise de imagem pode afetar o 
desempenho desse sistema.

5.  Não desligue o computador mantendo o botão liga/desliga pressionado. Isso pode causar 
perda de dados ou danos ao computador do Console.

 ► Para obter informações sobre as Precauções do Ambiente de Armazenamento e Uso do computador do Console 
e do computador do cliente, consulte o Guia de Informações do Produto incluído com o computador na entrega.
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i.4.6 Conexão de Rede

ATENÇÃO Seja responsável por administrar o cliente da rede para que ele não seja infectado por 
vírus. Se o computador do PreXion3D Explorer/Explorer EX for infectado por um vírus ao 
ser conectado a um cliente de rede infectado por vírus, podem ocorrer ferimentos graves, 
incluindo acidentes de exposição devido a operações incorretas durante o escaneamento.

CUIDADO 1.  Pode haver falha na conexão com o computador do PreXion3D Explorer/Explorer EX 
devido às configurações do software antivírus ou do software de detecção de vírus 
para o cliente da rede.

2.  Enquanto estiver conectado ao computador do PreXion3D Explorer/Explorer EX, não 
conecte o cliente da rede à Internet. Ao conectar o cliente da rede à Internet após se 
desconectar do computador do PreXion3D Explorer/Explorer EX, seja responsável por 
administrar o cliente da rede para que ele não seja infectado por vírus.

3.  Não importa mesmo que arquivos sejam acessados de outros computadores no cliente 
da rede. Contudo, seja responsável por administrar o cliente da rede para que ele não 
seja infectado por vírus. Além disso, o desempenho pode piorar devido à carga de 
acesso.

4.  Ao usar o sistema de análise de imagem, se você usar outro software ou se acessar 
arquivos a partir de outros computadores como o servidor de arquivos, o desempenho 
do sistema de análise de imagem pode piorar.

5.  Ao enviar ou receber uma grande quantidade de dados de outros computadores na 
Internet, o desempenho do sistema de análise de imagem pode piorar.

6.  Observe as especificações escritas em “7.1 Especificações” do “Manual de Operação 
do PreXion3D Explorer/Explorer EX” ao construir uma rede hospitalar.

7.  Ao se conectar a uma rede (incluindo dispositivos periféricos), podem ocorrer riscos 
inesperados.  
O departamento responsável deve identificar, analisar, avaliar e controlar os riscos.  
Os mesmos procedimentos de controle devem ser realizados novamente quando a rede 
mudar.  
Consulte o seguinte para alterações na rede:
• Alterações na configuração da rede
• Conexão de um dispositivo adicional à rede
• Desconexão de um dispositivo periférico da rede
• Atualização de um dispositivo conectado à rede
• Upgrade de um dispositivo conectado à rede

i.4.7 Contraindicações

ATENÇÃO Este dispositivo não se destina ao uso em pacientes com peso inferior a aproximadamente 
21 kg (46 lb.) e 113 cm (44,5 pol.) de altura. Essas medidas de altura e peso correspondem 
aproximadamente às de uma criança média de 5 anos de idade. O uso de equipamentos e 
configurações de exposição projetados para adultos de tamanho médio pode resultar em 
exposição excessiva à radiação para um paciente menor.
Estudos demonstraram que os pacientes pediátricos podem ser mais radiossensíveis do 
que os adultos (ou seja, o risco de câncer por dose unitária de radiação ionizante é maior) e, 
portanto, a exposição desnecessária à radiação é de particular preocupação para pacientes 
pediátricos. 
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i.5 Responsabilidade do Cliente
O usuário do tomógrafo deve estar familiarizado e cumprir as leis e regulamentos nacionais e locais 
antes de operá-lo.
Além disso, este dispositivo só pode ser usado por pessoas legalmente certificadas.

i.6 Vida Útil do Produto
A vida útil é de 6 anos a partir da data de fabricação, desde que o dispositivo seja mantido e 
inspecionado adequadamente (com base nos dados da Empresa).
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i.7 Conformidade com a Norma EMC
O PreXion3D Explorer/Explorer EX está em conformidade com as normas IEC 60601-1-2: 2014 e 
EN 60601-1-2: 2015.
Classificação: CISPR11 Grupo 1 Classe A

Diretriz e declaração do fabricante - emissões eletromagnéticas

O PreXion3D Explorer/Explorer EX destina-se ao uso no ambiente eletromagnético especificado abaixo. 
O cliente ou o usuário do PreXion3D Explorer/Explorer EX deve certificar-se que ele seja usado nesse 
ambiente.

Ensaio de emissões Conformidade Ambiente eletromagnético – diretriz

Emissões conduzidas

CISPR11
Grupo 1

O PreXion3D Explorer/Explorer EX não transmite energia 
de RF do dispositivo para o paciente. A energia de RF 
é gerada ou usada apenas para funções internas e, por 
isso, ele pertence ao Grupo 1.

Emissões irradiadas

CISPR11
Classe A

O PreXion3D Explorer/Explorer EX um dispositivo médico 
usado exclusivamente por especialistas médicos e 
destina-se principalmente a ser conectado a uma rede de 
fornecimento de energia dedicada (geralmente dentro de 
um hospital ou clínica alimentada por um transformador 
separado). 

ATENÇÃO As características de emissão do 
PreXion3D Explorer/Explorer EX são 
adequadas para ambiente industrial e 
ambiente hospitalar. Quando usado em 
um ambiente residencial, este dispositivo 
pode não estar adequadamente protegido 
contra serviços de comunicação de 
radiofrequência. O usuário pode tomar 
medidas de mitigação, como alterar a 
localização, a orientação do dispositivo, 
etc.

Emissões harmônicas

IEC 61000-3-2

Conforme.
Necessário para 

equipamentos com 
tensão nominal não 

inferior a 220V.

Flutuações de tensão/
emissões de cintilação 

(flicker)

IEC 61000-3-3

Conforme.
Necessário para 

equipamentos com 
tensão nominal não 

inferior a 220V.

PreXion3D 
Explorer/

Explorer EX Console

Interruptor de porta
Fonte de alimentação

comercial

Ambiente de ensaio
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TABELA: Diretriz e declaração do fabricante - imunidade eletromagnética

O PreXion3D Explorer/Explorer EX destina-se ao uso no ambiente eletromagnético especificado abaixo. 
O cliente ou o usuário do PreXion3D Explorer/Explorer EX deve certificar-se que ele seja usado nesse 
ambiente.

Ensaio de 
Imunidade

Nível de Ensaio IEC 
60601

Nível de 
Conformidade Ambiente eletromagnético – diretriz

Descarga 
eletrostática (ESD)

IEC 61000-4-2

±8kV

±15 kV air

±6kV

±8 kV air

Os pisos devem ser de madeira, concreto 
ou cerâmica. Se os pisos forem revestidos 
com material sintético, a umidade relativa 
deve ser de, pelo menos, 30%.

Transiente elétrico 
rápido / salva

IEC 61000-4-4

±2 kV para linhas de 
alimentação elétrica

±1 kV para linhas de 
entrada/saída

±2kV

±1kV

A qualidade da energia da rede elétrica 
deve ser a de um típico ambiente comercial 
ou hospitalar.

Surto

IEC 61000-4-5

±1 kV modo 
diferencial

±2 kV modo comum

±1kV

±2kV

A qualidade da energia da rede elétrica 
deve ser a de um típico ambiente comercial 
ou hospitalar.

Quedas de tensão,
interrupções curtas
e variações de
tensão nas linhas
de entrada de
alimentação elétrica 

IEC 61000-4-11

Porta de 
alimentação CA
* UT é a tensão 
nominal;
0% UT  0,5 ciclo
0, 45, 90, 135, 180, 
225, 270, 315 graus

Conforme

A qualidade da energia da rede elétrica 
deve ser a de um típico ambiente comercial 
ou hospitalar. Se o usuário do PreXion3D 
Explorer/Explorer EX precisar de operação 
contínua durante interrupções da rede 
elétrica, recomenda-se que o PreXion3D 
Explorer/Explorer EX seja alimentado por 
um no-break ou bateria.

0% UT, 1 ciclo, 0 grau Conforme

70% UT, 25/30 ciclos, 
50/60 Hz, 0 grau Conforme

0% UT, 250/300 
ciclos, 50/60 Hz, 0 
grau

Conforme

Campos magnéticos 
na frequência da 
rede (50/60Hz)

IEC610004-8

30 A/m Conforme

Os campos magnéticos na frequência da 
rede devem estar em níveis característicos 
de um local típico em um ambiente 
comercial ou hospitalar típico.

OBS.: UT  é a tensão da fonte de alimentação de CA antes de se aplicar o nível de teste.
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TABELA: Diretriz e declaração do fabricante - imunidade eletromagnética

O PreXion3D Explorer/Explorer EX destina-se ao uso no ambiente eletromagnético especificado abaixo. 
O cliente ou o usuário do PreXion3D Explorer/Explorer EX deve certificar-se que ele seja usado nesse 
ambiente.

Ensaio de 
Imunidade

Nível de Ensaio 
IEC 60601

Nível de 
Conformidade Ambiente eletromagnético – diretriz

RF Conduzida
IEC 61000-4-6

RF irradiada
IEC 61000-4-3

3 Vrms
150 kHz a 80 MHz
6Vrms
banda ISM 

3V/m
80MHz a 2.7GHz
9-28V/m
385MHz a 
5.785GHz

3V

3V/m

Equipamentos de comunicação por RF 
portáteis e móveis não devem ser usados a 
menos do que 0,3 m (11,8 pol.) de qualquer 
parte do PreXion3D Explorer/Explorer EX, 
incluindo cabos.

Pode ocorrer interferência nas proximidades 
de equipamentos marcados com o seguinte 
símbolo:

OBS. 1  Essas diretrizes podem não se aplicar a todas as situações. A propagação eletromagnética é 
afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas.

a  As intensidades de campo de transmissores fixos, como estações de rádio base (celular/sem fio), 
telefones e rádios móveis terrestres, rádio amador, transmissão de rádio AM e FM e transmissão de TV 
não podem ser previstas teoricamente com precisão. Caso seja observado um desempenho anormal, 
podem ser necessárias medidas adicionais, como reorientar ou reposicionar o PreXion3D Explorer/
Explorer EX.

b Na faixa de frequência de 150 kHz a 80 MHz, as intensidades de campo devem ser inferiores a 3 V/m.
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TABELA: Distâncias de separação recomendadas entre os dispositivos de comunicação por RF 
portáteis e móveis e o PreXion3D Explorer/Explorer EX

O PreXion3D Explorer/Explorer EX destina-se ao uso em um ambiente eletromagnético no qual perturbações 
de RF irradiada são controladas. O cliente ou usuário do PreXion3D Explorer/Explorer EX pode ajudar 
a prevenir interferências eletromagnéticas, mantendo uma distância mínima entre os equipamentos de 
comunicação por RF portáteis e móveis e o PreXion3D Explorer/Explorer EX. A distância mínima é de 0,3 m 
(11,8 pol.).

OBS. 1  Essas diretrizes podem não se aplicar a todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada 
pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas.
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i.8  Ambiente de Armazenamento e Uso
Não use ou armazene este produto nos seguintes ambientes.
Isso pode causar um defeito, mau funcionamento ou interrupção de circuito no produto.
1.  Em áreas com faixas de temperatura e altitude que excedam os valores indicados em “7.1 

Especificações” do “Manual de Operação do PreXion3D Explorer/Explorer EX”.
2. Áreas sujeitas a gases nocivos.
3. Áreas com umidade excessiva.
4. Áreas sujeitas a vapor.
5. Áreas sujeitas a gotas d’água.
6. Áreas com muita poeira ou areia.
7. Áreas com muito vapor de óleo.
8. Áreas sujeitas à maresia.
9. Áreas contendo gases ou poeiras explosivos.
10. Áreas sujeitas a vibração ou choque excessivos.
11. Áreas com declive notável.
12. Áreas onde a tensão de alimentação flutua anormalmente.
13. Áreas onde a tensão de alimentação cai excessivamente quando é aplicada uma carga.
14. Áreas sujeitas à luz solar direta.
15. Áreas onde são armazenados produtos químicos.
16. Áreas onde está instalada uma unidade de revelação de filme.
17. Áreas expostas a ruído intenso.

i.9 Movimentação e Transporte
Quanto à instalação do PreXion3D Explorer/Explorer EX, temos um documento chamado de “Manual 
de Instalação do PreXion3D Explorer/Explorer EX”, que descreve o trabalho de pré-construção, 
desempacotamento, instalação, montagem, ajuste e inspeção de aceitação. Somente aqueles que 
concluem nosso curso de treinamento podem realizar esse trabalho. O mesmo ocorre ao movimentar o 
dispositivo.
Para obter informações sobre como instalar ou movimentar o dispositivo, consulte o revendedor onde você 
adquiriu este dispositivo.
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1.1 Uso Pretendido/Indicações de Uso
O PreXion3D Explorer/Explorer EX destina-se a produzir imagens digitais bidimensionais de raios 
X, incluindo imagens panorâmicas e cefalométricas, e imagens digitais tridimensionais de raios 
X da região dento-maxilo-facial e da região de otorrinolaringologia (ouvidos, nariz e garganta) e 
do pescoço sob a orientação de profissionais de saúde como suporte diagnóstico para pacientes 
adultos e pediátricos.
As imagens cefalométricas também incluem a mão e o punho para se obter imagens do carpo para 
avaliação do crescimento e maturidade.
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Configuração do Sistema

2.1 Configuração do Sistema
O PreXion3D Explorer/Explorer EX utiliza o Sistema de Análise de Imagem e os dados processados 
adquiridos pelo tomógrafo para analisar imagens 2D e 3D, realizar edição de imagens, como criar 
vistas de corte transversal e gerar os resultados em uma impressora ou outro dispositivo de saída.
O PreXion3D Explorer/Explorer EX consiste em um Tomógrafo para realizar o escaneamento, o 
software do Console e o software do Visualizador (Sistema de Análise de Imagem).
O Sistema de Análise de Imagem consiste em um banco de dados de imagens no qual são 
armazenados os dados das imagens (dados dos estudos), um software do Console que opera o 
tomógrafo e um software do Sistema de Análise de Imagem que analisa os dados das imagens 
(dados dos estudos). Todo o sistema do PreXion3D Explorer/Explorer EX é operado por computador.

Console

 Software do Console 
(Processo de escaneamento, processo de 
reconstituição)
Software do Sistema de Análise 
de Imagem 
(Visualizador 3D)

Cliente de rede 
(Cliente do Software do Sistema de 
Análise de Imagem)

Tomógrafo

• Tomógrafo
Esta é uma unidade que realiza Tomografia Computadorizada para gerar imagens 2D e 3D e 
efetua escaneamento Panorâmico para gerar imagens panorâmicas.
O tomógrafo usa sinais de penetração de raios X que passam pelo paciente em várias direções 
para diagnosticar tecidos duros, tais como ossos da mandíbula, maxilares e cavidade bucal, e 
dentes.

 ► Detalhes de escaneamento de raios X → Consulte o Manual de Operação do PreXion3D Explorer/
Explorer EX 

• Software do Console
Este software é usado para operar o Tomógrafo.

 ► Operação do software do Console → Consulte o Manual de Operação do PreXion3D Explorer/Explorer 
EX

• Software do Visualizador (Sistema de Análise de Imagem)
Este é um software que exibe os dados de imagem recebidos do tomógrafo e os analisa como 
dados de estudo.
Este manual descreve o procedimento operacional, precauções e outras informações.

• Cliente de Rede
Além do computador incluído, o PreXion3D Explorer/Explorer EX pode ser conectado a partir de 
um cliente de Rede no qual o Sistema de Análise de Imagem pode ser usado.
Este manual descreve o procedimento operacional, precauções e outras informações.
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Configuração do Sistema

2.2 Recursos do Sistema de Análise de Imagem

 �Exibe imagens 2D e 3D de alta resolução
Imagens de alta resolução úteis para aplicações clínicas podem ser fornecidas no tipo de imagem 
correspondente à aplicação, como Reconstrução Multiplanar (MPR), Renderização de Volume 3D 
(VR3D) e Reconstrução Multiplanar Curva (CPR).

MPR (Axial) VR3D CPR Panorâmica

 �Várias funções de processamento de imagem
Também são disponibilizadas várias funções de processamento de imagem que atendem a vários 
objetivos de processamento.
O paciente pode ser observado de qualquer ângulo e cortes transversais podem ser feitos 
facilmente em qualquer local.

Tela de 3D/MPR Tela de Corte Transversal CPR Tela de Oblíqua Dupla

 �Operação intuitiva da imagem
Usar o mouse permite que o usuário gire a imagem, mova a fatia ou altere o nível de janela —tudo 
em tempo real.

Ajuste do Nível de Janela Exibição de Rotação
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Configuração do Sistema

 �Função de Saída de Dados
Os dados do estudo podem ser produzidos no formato DICOM. Além disso, a imagem criada pode 
ser salva no formato JPEG ou BMP ou como um arquivo de filme.

Tela de Saída

OBS. DICOM (Digital Imaging and Communication in Medicine) é um padrão de imagem e comunicação 
médica desenvolvido pelo American College of Radiology e pela National Electrical Manufacturers 
Association.
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Configuração do Sistema

2.3 Introdução às Telas Principais
O Sistema de Análise de Imagem é um software que exibe os dados do estudo capturados depois 
que um escaneamento é concluído pelo tomógrafo em uma lista de exibição e que é usado para 
criar e exibir imagens livremente para corresponder ao objetivo do exame.
Os dados da imagem criada também podem ser salvos para cada exame, podendo também ser 
gerados (saída de dados) e usados.

 �Lista de Pacientes
Os dados de imagem são exibidos em uma lista para cada exame.
Esta é a tela inicial exibida após o Sistema de Análise de Imagem ser iniciado.
Para exibir os dados de imagem, use esta tela para selecionar os dados do estudo e especificá-los 
para que sejam carregados.

Buscar dados do estudo

Verificar a visualização dos 
dados do estudo

Importar dados DICOM

Gerenciar imagens e relatórios 
criados
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Configuração do Sistema

 �Exibição de Imagem 3D (Revisar)
Os dados do estudo são exibidos em 3D/MPR e podem ser analisados de vários ângulos. Você 
pode ajustar a largura de janela e o nível de janela e cortar a imagem sólida de qualquer posição 
para criar imagens de corte transversal para atender aos seus objetivos.
Os dados do estudo selecionados na lista de pacientes são exibidos.
Edite a imagem para obter a imagem necessária e salve a imagem criada.

Ajustar a imagem

Cortar na área desejada

Criar cortes transversais 
discricionários

Salvar as imagens criadas

Salve as informações de ajuste 
discricionário como um modelo

Medições

 �Exibição de Imagem 2D (Revisar)
Os dados do estudo são exibidos em 2D e a exibição pode ser ajustada conforme necessário para 
análise. Imagens consecutivas também podem ser exibidas.

Alterar o layout de exibição

Ajustar as imagens

Exibir imagens 2D consecutivas

Medições
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Configuração do Sistema

 �Saída de Dados
Os dados do estudo exibidos podem ser produzidos.
Use os dados do estudo para criar relatórios e filmes.

Produzir dados do estudo

Criar filme

Medições

Criar relatórios

OBS. • As imagens 2D (dados de fatias bidimensionais) são imagens axiais. Elas são diferentes das 
imagens 2D, tais como imagens MPR, que são exibidas como imagens 3D (dados de fatias 
tridimensionais).

• A função de criação de relatórios é limitada ao computador do Cliente.

2

Visão G
eral do Sistem

a de Análise de Im
agem

2

Visão G
eral do Sistem

a de Análise de Im
agem



2-8 PX1-DEV-A0219A

Configuração do Sistema

2.4 Fluxo de Operação do Sistema de Análise de Imagem

 ► Fluxo de imagem  → Consulte o Manual de Operação “2. Operação básica” (pág. 2-1).

1. Inicializar o Sistema de Análise de Imagem

 ► “3. Inicialização e Desligamento”  (Pág. 3-1)

2. Exibir Lista de Pacientes

Isso é usado para pesquisar/buscar o paciente a ser 
examinado ou os dados de estudo do paciente.

 ► “4. Lista de Pacientes” (Pág. 4-1)

3. Carregar Dados de Estudos

Clique duas vezes nos dados do estudo a serem 
diagnosticados para carregá-los.
Os dados do estudo carregados são exibidos na tela 
Revisar.

 ► “5. Revisar 1” (Pág. 5-1)

4. Exibir, Diagnosticar, Editar Imagem

Ajuste e diagnostique a imagem exibida de acordo com o 
objetivo.
Edite a imagem conforme necessário, ajustando a posição 
de exibição, ângulo ou outros fatores.
Crie imagens cortadas apenas da área necessária, seções 
transversais cortadas em qualquer ângulo desejado e outras 
imagens conforme necessário.

 ► “5. Revisar 1” (Pág. 5-1)
 ► “6. Revisar 2” (Pág. 6-1)

5. Saída de Imagens

Produza os dados do estudo.
As imagens criadas podem ser usadas para dar explicações 
aos pacientes ou para criar materiais.
Salve imagens como arquivos, imprima as imagens, envie-as 
a um servidor DICOM e use-as para criar relatórios.

 ► “7 Saída” (Pág. 7-1)

OBS. A função de criação de relatórios é limitada ao computador do Cliente de Rede.
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Antes de Inicializar

3.1 Antes de Inicializar

 �Conexão da Chave do Hardware
Confirme se a chave de hardware está conectada corretamente a uma porta USB antes de ligar o 
computador.

CUIDADO • Não desconecte a chave de hardware enquanto o PreXion3D Explorer/Explorer EX 
estiver em uso.

• Se a chave de hardware estiver danificada, entre imediatamente em contato com o 
representante de suporte.

3.2 Inicialização
Inicie o Sistema de Análise de Imagem (Visualizador 3D).

1 Operação
Encerre a operação do software 
do Console.

2 Operação
Clique duas vezes no ícone 
“PreXion3D Viewer” na área 
de trabalho.

OBS. Ao usar o computador do Cliente de Rede, clique duas vezes no ícone “PreXion3D Viewer” 
na área de trabalho para iniciar o Sistema de Análise de Imagem (Software do Visualizador).
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Antes de Inicializar

3 Operação
A tela de Login será exibida.
Confirme se o “User Name” 
(Nome do Usuário) e a 
“Password” (Senha) foram 
inseridos e clique no botão 
[Login].

OBS. • O “User Name” (Nome do Usuário)” e a “Password” (Senha) usados para o login anterior 
são exibidos. Se eles não precisarem ser alterados, não é necessário digitar nada. O “User 
Name” é compartilhado.

• Se as informações de login anteriores foram apagadas acidentalmente e você não conseguir 
fazer login, entre em contato com o representante de suporte.
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Antes de Inicializar

4 Operação
Inicie o Sistema de Análise de 
Imagem e, em seguida, a tela 
“Lista de Pacientes” será 
exibida.

OBS. O botão [Opções] da tela de Login pode ser usado para definir as configurações usadas na 
inicialização do Sistema de Análise de Imagem.
Contate o representante de suporte antes de alterar as configurações.
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Antes de Inicializar

3.3 Restauração de Sessão
O Sistema de Análise de Imagem será desconectado se o escaneamento for iniciado enquanto o 
Sistema de Análise de Imagem estiver em operação. Seguindo o diálogo e fazendo login no Sistema 
de Análise de Imagem novamente, você pode retornar à sessão salva atual.

1 Operação
A mensagem será exibida se 
o escaneamento for iniciado 
enquanto o Sistema de 
Análise de Imagem estiver em 
operação.
Clique no botão [OK] e a tela de 
login é exibida.
Para reiniciar o Sistema de 
Análise de Imagem, confirme se 
o escaneamento foi concluído.

2 Operação
Clique no botão [Login] e o 
diálogo é exibido.

Clique no botão [Yes] (Sim) para 
retornar à sessão salva atual.

Clique no botão [No] (Não) para 
excluir a operação atual do 
Sistema de Análise de Imagem.

 ► Como fazer Login no Sistema de Análise de Imagem → Consulte “3.2 Inicialização” (Pág. 3-2)

DICA A restauração da sessão pode estar disponível com o computador idêntico usado antes da 
desconexão.
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Antes de Inicializar

3.4 Desligamento
Este procedimento desliga o Sistema de Análise de Imagem.

1 Operação
Clique no botão [Sair] ou no 
botão [×] no canto superior 
direito da tela.

O sistema volta para a tela 
Inicial (Tela do Console).

OBS. Clique no botão [Sair] do software do Console para exibir a tela da área de trabalho do Windows. 
Depois de encerrar o Windows, desligue o tomógrafo de raios X.

 ► Como desligar o tomógrafo de raios X → Consulte o Manual de Operação “2.1.3 Desligar” (Pág. 2-7).
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Tela da Lista de Pacientes

4.1 Tela da Lista de Pacientes
A tela de “Lista de Pacientes” é usada para buscar e carregar os dados de estudos de pacientes 
armazenados no banco de dados de estudos.

3. Botões de Menu

6. Lista de Sub-séries

5. Prévia4. Lista de Séries 

1. Lista de Estudos (Exames) 2. Aba de Exibição de Tela

Nº Nome Descrição

1 Lista de Estudos (Exames) Esta lista é exibida na lista de dados de estudos registrada no banco 
de dados de estudos.

2 Aba de Exibição de Tela

Clique nesta aba para alternar entre a Tela da Lista de Pacientes, 
Tela Revisar e Tela de Saída.
No entanto, não é possível alternar diretamente da tela da Lista de 
Pacientes para a tela de Saída.

3 Botões de Menu Clique nos botões de menu para alternar o menu exibido.
O menu Buscar é exibido na tela inicial..

4 Lista de Séries Ela exibe as listas de dados de estudos registradas na lista de 
estudos.

5 Prévia
Ela exibe como uma pré-visualização os dados do estudo 
selecionado.
O botão [Prévia] é usado para exibir/ocultar essa exibição.

6 Lista de Sub-séries Ela exibe a lista de dados de imagens contida na lista de séries.
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Listas

4.2 Listas
Esta seção explica sobre o estudo (exame) da tela da lista de pacientes, a relação entre as séries e 
sub-séries, e o conteúdo da exibição de listas.

 zRelações entre as listas
Existem listas de séries para cada exame de lista de estudo.
Cada vez que um escaneamento é realizado com o tomógrafo, são criados dados do estudo e 
duas séries são automaticamente registradas no estudo (exame).

Série 1 (Uma imagem) Série 2 (512 imagens)
Dados de fatias compostos pela Série 1.

Sub-série
Dados de imagens que compõem a série

Estudo (1 exame)

Lista de estudos

ID001 8/1 Exame (Dados de imagem)
ID002 5/1 Exame (Dados de imagem)
ID003 4/1 Exame (Dados de imagem)

Lista de séries
ID do Paciente 001

Série 2Lista de séries
ID do Paciente 001

Série 1
Lista de sub-séries

Série 2
Sub-série 4Lista de sub-séries

Série 2
Sub-série 3Lista de sub-séries

Série 2
Sub-série 2Lista de sub-séries

Série 2
Sub-série 1
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Listas

OBS. Uma fatia é a vista do corte transversal de uma imagem adquirida.
Imagem adquirida FatiasSólido de fatias empilhadas
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Listas

 �Lista de Estudos
Ela exibe a lista de dados de estudos. Um exame é criado para cada escaneamento.
Os exames, normalmente, são compostos por várias séries.

Nome do Item Explicação

# Nº do Exame

R/U

Quando todos os dados do estudo de um paciente foram carregados no 
passado, é exibido R.
P é exibido quando apenas parte dos dados foram carregados, e U é exibido 
quando nenhum dado foi carregado.

ID do Estudo A ID do paciente registrada no software do console.

Modalidade Indica o tipo de aquisição de imagem.

OBS. Restringir a ID.
Clique com o botão direito na ID de interesse e, depois, clique em Obter lista de série deste 
paciente para exibir uma lista das mesmas IDs.
Clique no botão [Atualizar Lista de Pacientes] no canto superior direito da tela para voltar à 
exibição da lista original.
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Listas

 � Lista de Séries 
Ela exibe uma lista das séries incluídas no exame.
Pode ser usada para verificar o número de imagens (fatias) em cada série.
Após o escaneamento, haverá duas séries registradas; uma série em que o número de imagens 
por exame é 1 e outra em que o número de imagens por exame é 512..

 �Lista de Sub-séries
Ela exibe uma lista das sub-séries incluídas na série.

OBS. • Classificação da Lista
A lista pode ser classificada clicando no nome de um item da lista para reordenar a lista com 
base no item clicado.

Quando classificada, o ícone de classificação é exibido ao lado do nome do item.
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Prévia (Pré-Visualização)

4.3 Prévia (Pré-Visualização)
A Prévia (Pré-Visualização) exibe os dados da série selecionada como imagens 2D (axiais).
Se um exame for selecionado, os dados da série com mais imagens são automaticamente pré-
visualizados. 

3 Deslizador da 
posição da fatia

2 Posição da fatia1 Botão de Prévia

5 Deslizador do Nível de Janela 6 Operação com mouse

4 Botão de 
Predefinição

Nº Nome Descrição

1 Botão de Prévia Alterna entre exibir/ocultar a prévia (pré-visualização).
A prévia é exibida na inicialização (o botão é clicado).

2 Posição da fatia Exibe a posição da fatia atualmente pré-visualizada.

3 Deslizador da 
posição da fatia Mover o deslizador para cima e para baixo move a fatia a ser pré-visualizada.

4 Botão de 
Predefinição

A largura de janela/nível de janela podem ser registrados (predefinidos) separadamente 
por posição.
Clicar no botão de Predefinição para qualquer posição pré-visualiza a largura/nível de 
janela definidos.

5 Deslizador do 
Nível de Janela

Arraste o deslizador para alterar o nível de janela.
Arraste os botões do deslizador em ambas as extremidades para alterar a largura de 
janela.

6 Operação com 
mouse

Arraste o botão esquerdo verticalmente na prévia para alterar o nível de janela.
Arraste o botão esquerdo horizontalmente na prévia para alterar a largura de janela.
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Buscar Dados de Estudos

4.4 Buscar Dados de Estudos
Busca os dados do estudo no banco de dados de estudos.
Os botões de menu na parte superior direita da tela são usados para buscas (pesquisas). O menu 
Buscar é exibido na tela inicial.

1 Operação
Clique no botão [Buscar] dos 
botões do menu para exibir o 
menu Buscar.

2 Operação
Marque as caixas dos itens a 
serem pesquisados e insira as 
condições de pesquisa.
Aqui, a busca será realizada 
para pacientes com Nome de 
Paciente começando com D.
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Buscar Dados de Estudos

OBS. Para realizar uma busca de informações de condição parcial, insira um * antes e depois do termo 
de busca. Para realizar uma busca com inserção do caractere frontal, não é necessário inserir *.
Inserir apenas * e realizar uma busca irá pesquisar os dados do estudo que contém informações 
para os itens marcados.
Em [Data 1], você pode especificar um período de tempo da lista e, em [Data 2], você pode 
especificar um período de tempo discricionário do calendário.

OBS. O conteúdo de “Comentário” (“Descrição”) também pode ser usado para uma busca. Marque a 
coluna de comentários (descrições) e insira as informações de busca no espaço em branco. O 
procedimento de inserir é o mesmo que pesquisar por “Nome de Paciente”.

Ex .: Para pesquisar os dados do exame com o comentário (descrição) “escaneamento”, digite 
“*escaneamento”. 
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Buscar Dados de Estudos

3 Operação
Clique no botão [Atualizar Lista 
de Pacientes].

4 Operação
Os dados do estudo que 
correspondem às condições são 
exibidos na lista de estudos.

OBS. Excluir todas as condições de busca e clicar novamente no botão [Atualizar Lista de Pacientes] 
cancelará a busca e exibirá todos os dados do estudo.
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Carregar Dados de Estudos

4.5 Carregar Dados de Estudos
Exibe os dados de estudo.
Tanto a carga de exibição 3D quanto a carga de exibição 2D podem ser especificadas e os dados 
carregados.
Além disso, vários dados de estudo podem ser carregados em lote.

CUIDADO Certifique-se de que os dados do paciente correto sejam carregados.

4.5.1 Carregar Exibições 3D

1 Operação
Clique duas vezes no exame a 
ser carregado.

OBS. Os dados podem ser carregados da lista de séries. Clique duas vezes na série a ser carregada 
ou clique com o botão direito na série e, depois, clique em Abrir Vista 3D.

4

Lista de Pacientes 

4

Lista de Pacientes 



4-13PX1-DEV-A0219A

Carregar Dados de Estudos

2 Operação
A tela Revisar é exibida.
Das séries incluídas no exame 
selecionado, a série com mais 
imagens é carregada.

 ► Para detalhes da Tela Revisar → Consulte 5.1 Tela Revisão, na pág. 5-2.

CUIDADO Uma exibição 3D não pode ser feita quando “Classificar 2D” (“Sort 2D”) estiver definido na 
lista de sub-séries.

OBS. Os dados podem ser abertos a partir da lista de séries ou da lista de sub-séries usando o mesmo 
procedimento.

4.5.2 Carregar Exibições 2D
A lista de séries é usada para carregar exibições 2D.

1 Operação
Clique com o botão direito na 
série a ser carregada e, depois, 
clique em Abrir Vista 2D..
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Carregar Dados de Estudos

2 Operação
A tela Revisar é exibida.

 ► Para detalhes da Tela Revisar → Consulte “5.1 Tela Revisar” (Pág. 5-2)

OBS. Depois de carregar a exibição 3D, clique na aba 2D, no canto superior esquerdo, para alternar 
para a exibição 2D.
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Carregar Dados de Estudos

4.5.3 Carregar Vários Dados (Exibição Multi-Séries) 
É usado para carregar séries discricionárias de vários exames ao mesmo tempo.
Pode ser usado para comparar dados de estudos, como antes e depois do tratamento.
No máximo, 3 séries podem ser carregadas ao mesmo tempo e exibidas em 3D.
Séries carregadas em listas de multidados podem ser adicionadas e carregadas.

Lista de séries Lista de multidados Lista de estudos 

ID001 8/1 Exame

ID002 5/1 Exame

ID003 4/1 Exame

Série 3
Série 2

Série 1

Lista de séries

Série 3
Série 2

Série 1

Registro

8/1 Exame série 2

4/1 Exame série 2

Carregar

CUIDADO As séries em que o número de imagens é 1 não podem ser adicionadas a uma lista de 
multidados. Séries em que o número de imagens é 2 ou mais, como dados de volume 
de 512 imagens (dados usados para carregar imagens tridimensionais), podem ser 
adicionadas a uma lista de vários dados.
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Carregar Dados de Estudos

1
1.

2.

3.

Operação
1.  Selecione o exame que 

contém a série a ser exibida.
2.  Selecione a série a ser 

registrada na lista de 
multidados.

3. Clique no botão [Adic.].

2 Operação
A série é registrada na lista de 
multidados.
Use o mesmo procedimento 
da Operação 1 para adicionar 
e registrar uma série de outro 
exame na lista de multidados.
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Carregar Dados de Estudos

3 Operação
Verifique o conteúdo da lista de 
multidados e clique no botão 
[Carregar Vários Dados].

4 Operação
Exibe o conteúdo registrado na 
lista de multidados.
Esta exibição múltipla é 
chamada de exibição multi-
séries.

CUIDADO Se uma lista de multidados for exibida, ou se várias séries forem selecionadas, o botão 
[Carregar Vários Dados] será exibido. Se não forem selecionadas várias séries, o botão 
[Carregar] será exibido.

OBS. • Após selecionar o exame, clique com o botão direito em Carregar este estudo inteiro (Load this 
entire study) para uma exibição 2D de todas as séries contidas no exame selecionado. 

• Várias séries contidas em um exame podem ser carregadas ao mesmo tempo. Nesse caso, é 
desnecessário o registro em uma lista de multidados. Selecione a multi-série a ser carregada 
da lista de séries e clique no botão [Carregar Vários Dados].
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4.6 Excluir Dados do Estudo
Os dados do estudo no banco de dados de estudos podem ser excluídos da lista de estudos ou da 
lista de séries.

CUIDADO • Estes dados do estudo não podem ser restaurados, se excluídos.
• A lista de sub-séries não pode ser usada para excluir dados do estudo.

1 Operação
Clique com o botão direito no 
exame a ser excluído e, depois, 
clique em Study Management 
– Deletar Estudo.

OBS. Para excluir uma série, clique com o botão direito na série a ser excluída e, depois, clique em 
Series Management – Série - Excluir.

2 Operação
Uma caixa de diálogo de 
confirmação é exibida.
Clique no botão [OK].
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3 Operação
A caixa de diálogo Enter 
Password (Inserir Senha) será 
exibida.
Digite o Nome de Usuário e a 
Senha e clique no botão [OK].

OBS. • O Nome do Grupo não precisa ser inserido.
• A caixa de diálogo Enter Password (Inserir Senha) não será exibida durante o login quando o 

Nome de Usuário e a Senha forem inseridos e os dados do estudo forem excluídos.
• Entre em contato com o representante de suporte se o Nome de Usuário e a Senha não 

forem conhecidos.

4 Operação
O exame é excluído.
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4.7 Salvar Dados do Estudo
Dados do estudo discricionários podem ser salvos no formato DICOM. Os dados podem ser 
copiados em um CD-R para backup ou salvos em um disco local ou no banco de dados de estudos.

 zSalvar em um disco local
*Este é um método especial de salvar dados. Tenha cuidado ao usar este método.

Os dados do estudo são salvos em um disco local separado do banco de dados de estudos. 
Os dados podem ser salvos com o mesmo nome ou com um nome diferente (pode-se atribuir 
qualquer nome/nome anônimo).

Banco de
Dados de
Estudos

Disco
Local

Nome Diferente 
(Qualquer Nome/
Nome Anônimo)

Sistema de Análise de Imagem

 zSalvar dados do estudo como backup
Como backup dos dados do estudo, dados do estudo discricionários podem ser salvos em um 
disco local antes de serem copiados e salvos em um CD-R.

Por favor, gerencie os dados regularmente.

Banco de
Dados de
Estudos

Disco
Local

Nome Diferente 
(Qualquer Nome/
Nome Anônimo)

Sistema de Análise de Imagem

CD-R

 ► Gerenciamento de Dados → Consulte o “Manual de Operação do PreXion3D Explorer/Explorer EX”.
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 zSalvar no banco de dados de estudos
Os dados já existentes no banco de dados de estudos podem ser registrados como novos dados 
de estudo. Eles podem ser registrados como novos dados de estudo salvando-os com um nome 
diferente (pode-se atribuir qualquer nome/nome anônimo).

Banco de
Dados de
Estudos

Disco
Local

Dados de Estudo
(DICOM)

Sistema de Análise de Imagem

Dados de Estudo 
(DICOM)

CUIDADO • O banco de dados de estudos é compartilhado. Os dados salvos usam uma quantidade 
correspondente de capacidade de armazenamento. Gerencie os dados tendo em mente 
que eles podem ser usados por outros usuários.

• O mesmo nome não pode ser usado ao salvar os dados no banco de dados de estudos.
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4.7.1 Salvar em um Disco Local (Download Rápido)
Salve os dados do exame em um disco local como arquivo de formato DICOM.
Em “Download Rápido”, os dados do exame podem ser baixados para a pasta de salvamento 
preparada.
O menu “Download do Estudo” pode ser usado para baixar os dados do exame para o local salvo 
especificado.

 ► Download do Estudo → Consulte “4.7.2 Salvar Dados do Estudo como Backup (Download do Estudo)” (Pág. 4-24)

1 Operação
Clique com o botão direito 
no exame a ser salvo e, em 
seguida, clique em Study 
Management – Download 
Rápido.

O download dos dados o exame 
começa automaticamente.

CUIDADO Vários estudos não podem ser salvos em lote.

OBS. • A situação do download pode ser verificada alternando os botões do menu à direita para 
[DICOM].

• Quando os números do denominador e do numerador se tornarem o mesmo, o download é 
concluído.
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2 Operação
Clique no botão [Opções] no 
canto superior direito para 
abrir a tela [PreXion3D Viewer 
Information] (Informações do 
Visualizador do PreXion3D) e 
definir a pasta de salvamento.

 ► Pasta Salva → Consulte 8.4 Aba Pasta Salva, na pág. 8-15

3 Operação
Ao abrir [Pasta Salva], o menu 
Pasta de Download Rápido é 
exibido no lado direito da tela 
para especificar o local de 
salvamento.

OBS. O arquivo com extensão “.dcm” é salvo quando a caixa [Acrescentar extensões “.dcm” para 
arquivos de Download] estiver marcada.

4 Operação
Os dados do exame baixados 
podem ser confirmados em 
Pasta Salva.
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4.7.2 Salvar Dados do Estudo como Backup (Download do 
Estudo)

Os dados do estudo são copiados e salvos em um CD-R após serem salvos em um disco local 
como um arquivo no formato DICOM.

1 Operação
Clique com o botão direito do 
mouse no exame a ser salvo e, 
em seguida, clique em Study 
Management – Download do 
Estudo.

CUIDADO Vários estudos não podem ser salvos em lote.

2 Operação
Exibir a caixa de diálogo 
Procurar Pasta.

Clique no botão [Criar Nova 
Pasta] e, depois, no botão [OK] 
após a criação da pasta.

OBS. Especifique o nome da pasta que identifica os dados, como o nome do paciente ou a data do 
escaneamento.
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3 Operação
O exame é salvo.
Clique no botão [DICOM] dos 
botões do menu e confirme se 
os dados armazenados são 
exibidos.
Confirme se o Número 
de Imagens total da série 
corresponde ao valor de 
Situação na lista.

4 Operação
Coloque um CD-R vazio no 
drive do computador.
Copie o estudo salvo no CD-R.
A caixa de diálogo do CD Drive 
será exibida.
Selecione Open writable CD 
folder (Abrir pasta de CD 
gravável) e clique no botão [OK].

5 Operação
A unidade de CD é exibida.
Arraste o exame da pasta em 
que foi salvo no drive de CD.
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6 Operação
Clique em Write these files to 
CD (Gravar estes arquivos no 
CD) no drive de CD.

7 Operação
A caixa de diálogo CD Writing 
Wizard (Assistente de Gravação 
de CD) é exibida.

Insira o nome do CD e clique no 
botão [Next] (Avançar).
A gravação é iniciada.

OBS. Leva vários minutos para concluir a gravação no CD-R.

8 Operação
Quando a gravação for 
concluída, será exibida a caixa 
de diálogo Completing the CD 
Writing Wizard (Concluindo o 
Assistente para Gravação de 
CD).

Clique no botão [Finish] 
(Concluir).

9 Operação
O CD-R é ejetado 
automaticamente do 
computador.

Carregue-o no drive novamente 
e verifique se os dados foram 
gravados.
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4.7.3 Salvar com um Nome Diferente (Nome Discricionário) no Banco de 
Dados de Estudos

1 Operação
Clique com o botão direito no 
exame a ser salvo e, depois, 
clique em Study Management 
– Tornar Anônimo.

OBS. Para salvar a série, clique com o botão direito sobre a série a ser salva e, depois, clique em 
Series Management – Tornar Anônimo.

2

3.

1.

2.

Operação
A Tela [Estudo Anônimo] é 
exibida.
1.  Digite o novo nome do 

paciente.
2.  Digite o novo número de ID 

do paciente.
3. Clique no botão [Anônimo].

CUIDADO Os dados a serem tornados anônimos (nome diferente/discricionário) são registrados 
no banco de dados de estudos como novos dados de exame. Os dados existentes 
permanecem como estão.

OBS. • Siga o procedimento descrito acima para inserir o nome diferente ou especificar a ID 
do paciente diferente. Para tornar anônimo ou gerar a ID do paciente automaticamente, 
consulte o procedimento descrito abaixo.

 ► Salvar com um Nome Diferente (Tornar Anônimo) → Consulte “4.7.3 Salvar com um 
Nome Diferente (Nome Discricionário) no Banco de Dados de Estudos” (Pág. 4-27)

• Para a ID do paciente deve-se usar dígitos de um a nove em (menos de) 8 letras.
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3 Operação
Clique no botão [Close] 
(Fechar). A mensagem de 
conclusão é exibida pouco 
tempo depois.

4 Operação
Os dados do exame são salvos.

Clique no botão [Atualizar Lista 
de Pacientes] para atualizar a 
lista de estudos.

Os dados do exame recém-
salvos são exibidos.
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4.7.4 Salvar com um Nome Diferente (Tornar Anônimo) no Banco de 
Dados de Estudos

1 Operação
Clique com o botão direito no 
exame a ser salvo e, depois, 
clique em Study Management 
– Tornar Anônimo.

OBS. Para salvar a série, clique com o botão direito sobre a série a ser salva e, depois, clique em 
Series Management – Tornar Anônimo.

2

2.

1.

Operação
A Tela [Estudo Anônimo] é 
exibida.

1.  Marque a caixa [Auto Gerar] 
para gerar o nome do 
paciente automaticamente.

2.  Clique no botão [Anônimo]

CUIDADO Os dados a serem tornados anônimos (nome diferente/discricionário) são registrados 
no banco de dados de estudos como novos dados de exame. Os dados existentes 
permanecem como estão.

OBS. Siga o procedimento descrito no capítulo anterior para inserir o outro nome discricionário ou 
para especificar a ID do paciente diferente.

 ► Salvar com um Nome Discricionário → Consulte “4.7.3 Salvar com um Nome Diferente (Nome 
Discricionário) no Banco de Dados de Estudos” (Pág. 4-27)
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3 Operação
Clique no botão [Close] 
(Fechar). A mensagem de 
conclusão é exibida pouco 
tempo depois.

4 Operação
Os dados do exame são salvos.

Clique no botão [Atualizar Lista 
de Pacientes] para atualizar a 
lista de estudos.

Os dados do exame recém-
salvos são exibidos.
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4.7.5 Saída (Geração) de Arquivo de Texto
As informações do exame podem ser geradas como um arquivo de texto.
Os dados de saída contêm ID, nome do paciente e ID do paciente.

1 Operação
Clique com o botão direito no 
exame a ser gerado como um 
arquivo de texto e, em seguida, 
clique em Study Management 
– Salvar Info do Estudo.

OBS. Vários exames podem ser selecionados.
Para selecionar vários exames, clique no exame selecionado em segundo lugar e os 
seguintes, enquanto mantém pressionada a tecla Ctrl.

2 Operação
A caixa de diálogo Salvar 
como… é exibida.

Especifique o Local para 
Salvar, insira o Nome do 
Arquivo e clique no botão 
[Salvar].

3 Operação
O arquivo de texto é gerado.

Abra o arquivo salvo e verifique 
o conteúdo.
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4.8 Gerar um PrexViewerCD

Banco de
Dados de
Estudos

Disco
Local

Dados de Estudo
(DICOM)

PC do Console do PreXion3D

CDMaker
CD-R

DVD-R

4.8.1 Sobre o PrexViewer CDMaker
O CD de Dados (“CD de Dados”) do PrexViewer é gerado pelo PrexViewer CDMaker (“CD Maker”).
O CDMaker cria o PrexViewerCD (CD de Dados do PrexViewer).

4.8.2 Recursos não suportados
PrexViewer não suporta os seguintes recursos que são suportados no sistema de Tomografia 
Computadorizada do PreXion3D (PreXion3D CT).
• Modo de Renderização MPR Raysum
• Saída, Impressão
• Protocolo 2D/3D (saída para filme, arquivo jpeg)
• Importar/Exportar arquivo DICOM
• Salvar Cena
• Função de Relatório
• Carregamento de Dados Múltiplos
• Máscara
• Planejamento de Implantes
• Fusão
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4.8.3 Gerar o disco

1 Operação
Clique com o botão direito no 
exame a ser salvo e clique em 
Download Rápido ou Study 
Management – Download do 
Estudo.
O download dos dados 
do exame começa 
automaticamente.

2 Operação
Clique no ícone  PrexViewer 
CDMaker na área de trabalho.
O CDMaker irá iniciar.
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3 Operação
Selecione a pasta que contém o 
arquivo DICOM e clique em [OK].

4 Operação
1) Insira uma mídia CD-R/

DVD-R virgem no Drive 
óptico.

2) Marque a opção apropriada 
e clique em [Start Writing] 
(Iniciar Gravação) para 
começar a criar o CD de 
Dados. 

OBS. • Quando você escolhe o modo “Fast Execution” (“Execução Rápida”), o CD de Dados 
gravado é iniciado mais rápido, mas leva mais tempo para gravá-lo.

• Quando você escolhe WriteSpeed “Manual”, a janela de diálogo de seleção de velocidade é 
exibida. Reduzir a velocidade torna a gravação de dados no CD mais estável.
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5 Operação
Se a janela de diálogo de mídia 
virgem abrir, verifique a mídia 
CD-R e clique em [OK].

OBS. • CD-RW/+RW/DVD-RW/BD não é suportado.
• Algumas mídias não podem ser gravadas por motivo de compatibilidade.

6 Operação
A gravação do CD/DVD irá 
iniciar.
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7 Operação
Após a conclusão da gravação, 
o CD de Dados será ejetado do 
Drive óptico.
Clique no botão [OK] para 
encerrar o aplicativo.

8 Operação
Insira o CD de Dados no Drive 
óptico. O PrexViewer é iniciado 
automaticamente.
Verifique se os dados estão 
carregados corretamente.

 ► Consulte Manual do Usuário do PrexViewer para usar o PrexViewer 
O Manual do Usuário do PrexViewer está incluído no “CD de dados” em formato PDF.
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4.9 Abrir Cenas (Dados de Imagens Criadas)
As imagens editadas na tela Revisar podem ser salvas como Cenas.
As cenas são salvas no exame. Selecione um exame no qual as cenas são salvas e abra uma cena 
a partir da lista exibida.

 ► Para detalhes da Tela Revisar → Consulte “5.1 Tela Revisar” (Pág. 5-2)
 ► Salvar Cenas → Consulte “Dados de fusão e dados de stitching podem ser salvos como cenas e imagens.” 
(Pág. 6-67)

1
2.

1. Operação
1.  Selecione o exame que 

contém a cena a ser aberta.
2.  Clique no botão [Cena] dos 

botões do menu.

2 Operação
As cenas salvas são exibidas 
como imagens em miniatura.

Selecione a imagem em 
miniatura da cena a ser aberta e 
clique no botão [Abrir] ou clique 
duas vezes na imagem em 
miniatura.
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3 Operação
A exibição muda para a tela 
Revisar e a cena é exibida.
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4.10 Abrir Relatórios
Os dados do estudo podem ser usados para criar Relatórios Simples.
Relatórios Simples são salvos em exames que contêm os dados do estudo que foram usados. 
Selecione um exame no qual os relatórios são salvos e abra o relatório na lista exibida.

 ► Relatórios Simples → Consulte “7.2.5 Relatórios Simples” (Pág. 7-12)

1
2.
1. Operação

1.  Selecione o exame que 
contém o relatório a ser 
aberto.

2.  Clique no botão [Relatório] 
dos botões do menu.

2 Operação
Os relatórios salvos são 
exibidos em uma lista.

Selecione o relatório a ser 
aberto e clique no botão [Abrir] 
ou clique duas vezes no nome 
do relatório.
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3 Operação
O Word é iniciado e o relatório é 
exibido.
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4.11 Registrar Arquivos de Referência
Outros arquivos de materiais de referência (como arquivos de filme ou arquivos de texto), no exame, 
podem ser registrados como arquivos de referência.

1
2.

3.

1. Operação
1.  Selecione o exame a ser 

registrado.
2.  Clique no botão [Arq. Aux.] 

dos botões do menu.
3.  Clique no botão [Buscar…].

2 Operação
A caixa de diálogo Abrir Arquivo 
será exibida.

Selecione o arquivo de 
referência a ser registrado e 
clique no botão [Abrir].
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3 Operação
O nome do arquivo especificado 
é exibido.

Verifique o nome do arquivo 
e clique no botão [Salvar no 
Servidor].

4 Operação
Uma mensagem de confirmação 
é exibida.

Clique no botão [OK].

5 Operação
O arquivo de referência 
especificado é registrado e o 
nome do arquivo é exibido em 
uma lista.

OBS. • Os arquivos de referência registrados podem ser abertos selecionando um arquivo de 
referência e clicando no botão [Abrir] ou clicando duas vezes no nome do arquivo de 
referência.

• Os arquivos de referência são salvos no local especificado usando o botão [Opções] no canto 
superior direito da tela do Sistema de Análise de Imagem.

 ► Configurações de Ambiente → Consulte “8.6 Aba Pasta Salva” (Pág. 8-22)
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4.12 Importar Dados DICOM
Dados DICOM diferentes do banco de dados de estudos podem ser importados (lidos). Os dados 
DICOM importados podem ser salvos em um exame e a imagem processada pelo Sistema de 
Análise de Imagem.

1
1.

2.

Operação
1.  Clique no botão [DICOM] dos 

botões do menu.
2.  Clique no botão [Importar 

Pasta].

2 Operação
Selecione a pasta na qual o 
arquivo a ser importado foi salvo 
e clique no botão [OK].

CUIDADO Os dados a serem importados são limitados aos dados de imagens adquiridos pelo 
PreXion3D. Outros dados de CT (dados DICOM) podem ser carregados, mas a operação e 
o conteúdo da exibição não são garantidos.
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3 Operação
Os dados importados são 
exibidos na lista de estudos.
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5.1 Tela Revisar
Os dados do estudo selecionados na lista de pacientes são exibidos.
A imagem pode ser ajustada, editada ou manipulada na tela Revisar.
Exibir a imagem apropriada permite que as informações necessárias para o diagnóstico sejam obtidas 
com precisão.

1 Aba  de Seleção de Exibição 2D/3D
2 Botões de ferramentas na parte superior esquerda 3 Aba  de Exibição de Tela 

4 Botões de ferramentas 
na parte superior direita

5 Painel de operação 3D

6 Painel de operação MPR

7 Tela de exibição de imagem 8 Menu de Seleção de Layout

Nº Nome Descrição

1 Aba  de Seleção de 
Exibição 2D/3D

Clique nesta aba para alternar os dados do estudo entre a exibição 2D e 3D.
A exibição atual é mostrada em azul.

2 Botões de ferramentas na 
parte superior esquerda

São usados para ajustar a exibição, como o nível de janela da imagem e exibição 
ampliada/reduzida.

3 Aba  de Exibição de Tela

Clique nesta aba para alternar entre a tela Lista de Pacientes, tela Revisar e tela 
de Saída.
No entanto, não é possível alternar diretamente da tela Lista de Pacientes para a 
tela de Saída.

4 Botões de ferramentas na 
parte superior direita

Aqui estão localizados os botões para alterar o modo de CPR, salvar cenas e alterar 
as informações exibidas nas imagens.

5 Painel de operação 3D Os botões na parte superior são usados para ajustar a exibição da imagem. As 
abas na parte inferior são onde estão localizadas as funções de edição de imagem.

6 Painel de operação MPR É usado para ajustar o nível de janela da imagem MPR de exibição da tela e outras 
operações.

7 Tela de exibição de imagem
Ela é usada para exibir imagens carregadas.
A configuração inicial exibe a imagem 3D no canto superior direito e as imagens 
MPR nas outras posições.

8 Menu de Seleção de Layout Ele é usado para mudar o layout de exibição da tela, imagens exibidas, etc.
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5.2 Tipos de Imagem
A análise dos dados do estudo é realizada exibindo o tipo de imagem apropriado para a aplicação.
Esta seção explica os tipos de imagens que podem ser exibidos pelo Sistema de Análise de 
Imagem.

5.2.1 MPR (Reconstrução Multiplanar)
MPR é a sigla em inglês que significa método de Reconstrução Multiplanar. Este método empilha 
as fatias para criar dados de volume sólido que podem ser usados para exibir imagens de corte 
transversal geradas livremente.

Os cortes ou seções transversais de diferentes ângulos podem ser exibidos com base em vários 
dados de imagens adquiridas de forma tridimensional, como cortes transversais horizontais (Axiais) 
e cortes transversais verticais (Sagitais).

Isso é usado para fazer uma verificação detalhada da área afetada e outras aplicações.

Axial Coronal Sagital

5.2.2 RaySum (Soma de Raios)
Este é o método de soma de raios.
O valor CT é adicionado aos raios projetados para criar uma imagem que imita uma simples fotografia 
de raios-X.
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5.2.3 MIP (Projeção de Intensidade Máxima)
A Projeção de Intensidade Máxima fornece uma exibição que destaca as áreas com os maiores 
valores CT. Isso é exibido em uma imagem monocromática 3D.

Ela é usada para identificar facilmente a forma geral, áreas de implante, etc.

CUIDADO Uma imagem MIP é diferente de uma imagem simples de projeção de raios-X.

5.2.4 MinIP (Projeção de Intensidade Mínima)
A Projeção de Intensidade Mínima fornece uma exibição que destaca as áreas com os menores 
valores CT.
Ela é usada para verificar orifícios de nervos e áreas semelhantes.
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5.2.5 VR3D
Esta é uma imagem de renderização de volume 3D. É abreviada como VR (sigla em inglês).
A renderização de volume (ou volumétrica) é um método de visualização que usa dados de volume 
que consistem em cubos chamados voxels.
Ela é usada para visualizar a imagem 3D internamente, e a imagem é exibida adicionando-se cores 
e sombras que foram calculadas usando-se a penetração e reflexão da luz.
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5.2.6 Cortes Transversais (CPR)
Você desenha uma linha curva ao longo dos dentes em uma fatia (corte) axial. Em seguida, a 
imagem de CPR é gerada cortando os dados de volume ao longo da linha.

Também exibe as seções (cortes) transversais arbitrárias que correm em ângulo reto com a linha 
curva.

 ► Detalhes para corte/seção transversal → Consulte “6.1 Função CPR” (Pág. 6-2)
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5.2.7 Vista da Imagem Panorâmica
Ela exibe a imagem panorâmica gerada quando o escaneamento (digitalização) foi feito. O método 
de reconstrução é diferente da imagem panorâmica de CPR descrita em 5.2.6. 

 ► Detalhes para vista panorâmica da imagem → Consulte “5.5 Exibição de Imagem Panorâmica” (Pág. 5-36)

CUIDADO Ela difere das imagens obtidas por uma máquina de raios-X panorâmica.

5.2.8 Imagens Cefalométricas
As imagens escaneadas (digitalizadas) no modo Cefalométrico são exibidas.
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5.3 Alterar o Layout
Você pode alternar entre as exibições 2D e 3D selecionando a aba correspondente.
A explicação dada aqui é para a exibição 3D.

 ► Para exibição 2D → Consulte “5.6.2 Ajuste da Exibição de Multi-Configurações” (Pág. 5-58)

Quando os dados do estudo são carregados, as imagens VR3D são exibidas no canto superior 
direito da vista de exibição de tela, a imagem MPR (axial) no canto superior esquerdo, a tela MPR 
(coronal) no canto inferior esquerdo e a imagem MPR (sagital) no canto inferior direito.
A imagem superior direita é chamada de janela principal e as outras 3 imagens são chamadas de 
três janelas básicas.

VR3DMPR  
(axial)

MPR  
(sagital)

MPR  
(coronal)
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As telas de imagem MPR exibem uma linha cruzada que mostra a posição. Arrastar a linha cruzada 
ou o ponto de ancoragem para alterar a posição também altera a posição nas outras imagens MPR, 
que estão interligadas.

Linha 
cruzada

Ponto de ancoragem 

OBS. • Axial exibe uma vista de corte transversal vista da parte inferior (F) do sólido. As fatias são 
exibidas de cima para baixo.

• Coronal exibe uma vista de corte transversal vista da frente (A) do sólido. As fatias são exibidas 
da frente para trás.

• Sagital exibe uma vista de corte transversal vista do lado (L) do sólido. As fatias são exibidas 
da esquerda para a direita.

Axial Coronal Sagital
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Os botões no menu Seleção de Layout na parte inferior direita são usados para alternar a exibição.

Botão Descrição

Ele exibe as imagens VR3D em exibição de tela inteira.

Ele exibe as imagens MIP em exibição de tela inteira.

Ele exibe a imagem VR3D na janela principal (exibição da tela no canto superior direito) 
e as imagens MPR nas outras janelas.
(As configurações iniciais exibem esta tela.) 

Ele exibe a imagem MIP na janela principal (exibição da tela no canto superior direito) e 
as imagens MPR nas outras janelas.

Ele exibe a imagem MPR (axial) em exibição de tela inteira.

Ele exibe a imagem MPR (sagital) em exibição de tela inteira.

Ele exibe a imagem MPR (coronal) em exibição de tela inteira.
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OBS. • A tela também pode ser alternada clicando duas vezes na visualização de exibição da tela.
• Para exibir a imagem em um formato diferente de VR3D, MIP ou MPR, clique com o botão 

direito na imagem. 
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5.4 Manipulação de Exibição
Esses métodos são usados para ajustar a exibição da imagem. As configurações de exibição para 
ângulo, cor, informações da imagem e outros itens podem ser definidas.

5.4.1 Ajuste de Exibição
Os botões de ferramentas na parte superior esquerda são usados para aplicar zoom (aproximar ou 
afastar), girar e alterar a posição de exibição das imagens.

OBS. O ajuste também pode ser realizado a partir do menu que é exibido com um clique com o botão 
direito.

 �Botão de Nível de Janela
Após clicar no botão, arraste na imagem de exibição da tela para alterar o nível de janela.
O nível de janela também pode ser alterado sem usar o botão, arrastando na imagem da exibição 
da tela com os botões direito e esquerdo ao mesmo tempo.

Arrastar 
esquerdo

Quando não usar o botão
Arrastar simultaneamente  

os botões direito e esquerdo

5

R
evisar 1

5

R
evisar 1



5-13PX1-DEV-A0219A

Manipulação de Exibição

 �Botão de Movimento Paralelo (botão de Pan)
Após clicar no botão, arraste para a direita ou esquerda, para cima ou para baixo na imagem de 
exibição da tela para alterar a posição de exibição.
A posição de exibição também pode ser alterada sem o uso de um botão, usando o botão direito do 
mouse para arrastar para a direita ou esquerda, para cima ou para baixo na imagem de exibição da 
tela.

Arrastar esquerdo

Quando não usar um botão
Arrastar direito

 �Botão de Aproximar/Afastar (Zoom)
Depois de clicar no botão, arraste na imagem de exibição da tela para aproximar (ampliar) ou 
afastar (diminuir) a exibição.
O zoom também pode ser feito sem o uso de um botão, arrastando a roda de rolagem para cima ou 
para baixo na imagem de exibição da tela.

Arrastar esquerdo

Quando não usar um botão
Arrastar a roda (vertical)
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 �Botão de Girar
Ele é usado com a exibição de imagens VR3D.
Após clicar no botão, arraste na imagem VR3D de exibição na tela para girar a exibição da imagem.
Não pode ser usado para imagens MPR.
Selecione este botão quando alterar a tela.

Arrastar esquerdo

OBS. • Quando o botão de Orientação no canto superior direito da tela for usado, a exibição da 
imagem pode ser girada usando o ângulo inserido no centro do botão de Seta.

Botão de Orientação

• Clicar no botão de Seta depois de clicar no botão [Continuar] possibilita girar continuamente a 
imagem na direção da seta que foi clicada no ângulo inserido no centro do botão de Seta.
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 �Botão de Fatiar
Ele é usado com exibições de imagens MPR.
Após clicar no botão, arraste a imagem MPR de exibição na tela para mover a fatia. Clique no botão 
[▼] para especificar a velocidade de movimento da fatia.
Não pode ser usado para imagens VR3D.

Arrastar 
esquerdo

 �Luzes
A aba Luz do painel de operação 3D é usada para definir as luzes e a cor de fundo.

Nome do Item Descrição

Luz da Cabeça, Topo Esq.

Para iluminar a imagem com uma luz direta, assinale Luz da Cabeça.
Para iluminar a imagem a partir do canto superior esquerdo, assinale Topo 
Esq.
Defina a Intensidade, o Contraste, o Especular e o Brilho arrastando a 
barra deslizante correspondente ou inserindo diretamente o valor numérico.

Cor de Fundo

Define a cor de fundo da imagem de exibição.
A cor atualmente definida é exibida. Clicar em Cor de Fundo exibe a caixa 
de diálogo de Definição de Cor. Selecione a cor desejada e clique no botão 
[OK] para alterar a cor de fundo.
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 �Opção
As seguintes configurações podem ser feitas usando a aba Opções do painel de operação 3D.

Nome do Item Descrição

Auto-supersampling

Este modo exibe automaticamente uma imagem de alta qualidade após 
a conclusão de uma operação, como rotação ou movimento da imagem 
VR3D.
O sistema normalmente é usado com este item assinalado.

Vincular MPR
Vincula as operações de imagem VR3D com as imagens MPR.
Assinalar um item refletirá as configurações, tais como nível de janela, 
movimento paralelo, aproximar/afastar e girar, em todas as imagens.

Centro de rotação vinculado

Mover a linha cruzada na imagem girará a imagem VR3D em torno do ponto 
cruzado. Quando a imagem VR3D é movida em paralelo, a posição da linha 
cruzada também se move de maneira correspondente.
• Rotação síncrona

Os cortes transversais se 
movem ao mesmo tempo que a 
imagem 3D é girada.

• Movimento paralelo síncrono
A imagem 3D se move 
paralelamente centrada no 
ponto cruzado.
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5.4.2 Ajuste de Imagem MPR
A exibição da imagem MPR pode ser ajustada usando-se o painel de operação MPR.

 �Ajuste do nível da janela
O ajuste do nível de janela é feito através da aba Nível de Janela do painel de operação MPR.
Este ajuste pode ser feito inserindo diretamente o valor da largura de janela em WW e o valor do 
nível de janela em WL.
Além disso, a barra deslizante pode ser arrastada para definir o nível de janela e ambos os botões 
da barra deslizante podem ser arrastados para definir a largura de janela.

Barra deslizante
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 �Botão de predefinição
Um botão de Predefinição pode ser registrado para cada área para a largura de janela/nível de 
janela.

Botão de Predefinição

Depois de definir a largura de janela/nível de janela, clique com o botão direito do mouse no botão 
de Predefinição para exibir a caixa de diálogo Definições.
Para alterar o nome do botão, insira o nome do botão e clique no botão [OK] para registrar a
nova definição ou configuração.
Para retornar a definição à configuração inicial, clique no botão [Padrão].
Após fazer a configuração, clique no botão de Predefinição para aplicar a configuração à imagem.

Clique com o botão direito
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 �Filtro 2D
Quatro (4) tipos de filtro (Sharp 1, Sharp 2, Sharp 3 e Suavização) podem ser aplicados à imagem. 
A imagem padrão é exibida quando [Sem filtro] é selecionado.

Clique com o botão direito
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 �Exibição de cores
A cartela de cores pode ser exibida marcando Modelo de Cor. A cor pode ser exibida em reverso 
marcando Inverter.

Configure o modelo de cores para exibir qualquer cor desejada. Marque a caixa Modelo de Cor 
clique na barra de cores exibida para exibir a lista de modelos de cores. Clique no modelo de cores 
na lista que será aplicado.

Modelo de Cor

Barra de 
Cores 

Clique na barra 
de cores

 �Criação de um modelo de cores
Modelos de cores podem ser criados livremente.

1 Operação
Clique no botão [Editar].

2 Operação
Uma lista de modelos 
registrados será exibida.
Para criar um novo modelo, 
clique no botão [New…] 
(Novo…).

OBS. Para copiar um modelo cadastrado, clique no botão [Copy...] (Copiar ...).
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3 Operação
A caixa de diálogo Register a 
template (Registrar um modelo) 
será exibida.

Insira o nome do modelo recém-
criado e clique no botão [OK].

4 Operação
A tela Color Template Editor 
(Editor de Modelo de Cor) será 
exibida.

O nome registrado é exibido na 
lista e uma barra de cores será 
exibida na parte de baixo.
Ajuste a barra de cores e clique 
no botão [OK].

OBS. Método de ajuste da barra de cores
• Para adicionar uma cor, clique no botão [Add] (Adicionar).
• Para excluir uma cor, selecione o ponto de cor da cor a ser excluída e clique no botão [Delete] 

(Excluir).
• Para alterar uma cor, selecione o ponto de cor da cor a ser alterada e clique no botão [Color...] 

(Cor ...).
• A gradação da cor pode ser ajustada arrastando o ponto de cor.

Ponto de cor

CUIDADO • O modelo de cor criado é exibido em letras pretas. Os modelos exibidos em letras azuis 
não podem ser excluídos ou modificados.

• Os modelos de cores criados podem ser selecionados da lista e modificados usando o 
mesmo procedimento da Operação 4 de criação.

OBS. • Para alterar o nome de um modelo de cor criado, selecione o modelo de cor a ser alterado e
• clique no botão [Rename...] (Renomear...).
• Quando um modelo de cor é alterado em relação às configurações iniciais, um asterisco * é 

colocado no lado esquerdo do modelo de cor na lista. Para retornar à configuração inicial, 
selecione o modelo de cor a ser retornado e clique no botão [Default Template] (Modelo 
Padrão).
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 � Exibição Contínua (Exibição Cine)
Apresenta as exibições de fatias das três janelas básicas como uma exibição contínua (exibição 
Cine).
Na aba Posição/Cine do painel de operação MPR, insira um valor discricionário em Increment 
(Incremento) e, em seguida, clique nos botões direitos ou esquerdos de Axial, Sagital e Coronal 
para realizar a exibição de cine. Para parar a exibição, clique no botão [Stop].

Exibição Cine em 
ordem decrescente 
de número de fatia

Exibição Cine em 
ordem crescente 
de número de fatia

 �Ajuste de Espessura de Fatia
A espessura de fatias das três janelas básicas pode ser definida usando a aba RaySum do painel 
de operação MPR.
Marque RaySum e selecione a Espessura na lista.
Para mover a fatia sem alterar a espessura selecionada do modo RaySum, desmarque a caixa de 
Encaixar na camada.

CUIDADO Quando se marca “Encaixar na camada”, as fatias de imagens MPR normais são movidas 
uma de cada vez.
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5.4.3 Ajuste de Imagem VR3D
A aba Ajustes 3D do painel de operação 3D é usada para ajustar a exibição de imagens VR3D.

As informações de ajuste de exibição de imagens VR3D (nível de janela, exibição de cores, etc.) 
podem ser registradas.
Um máximo de 8 ajustes podem ser registrados, e as configurações registradas são chamadas de 
‘Objetos’.
Clique no botão [Nº do Objeto] para aplicar as configurações registradas na imagem VR3D.

Nº do Objeto

Objeto

As informações de 
configuração do Objeto 1 
são aplicadas à imagem.

Clique no 
Objeto Nº 1
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 �Ajuste do nível de janela
Este ajuste pode ser feito inserindo diretamente o valor da largura de janela em WW e o valor do 
nível de janela em WL.
Além disso, a barra deslizante pode ser arrastada para definir o nível de janela e ambos os botões 
da barra deslizante podem ser arrastados para definir a largura de janela.

Barra deslizante

Botões

 �Botão de predefinição
Um botão de Predefinição pode ser registrado para cada área para a largura de janela/nível de 
janela.

Botão de Predefinição por área

Depois de definir a largura de janela/nível de janela, clique com o botão direito do mouse no botão 
de Predefinição para exibir a caixa de diálogo Definições.
Para alterar o nome do botão, insira o nome do botão e clique no botão [OK] para registrar a
nova definição ou configuração.
Para retornar a definição à configuração inicial, clique no botão [Padrão].
Após fazer a configuração, clique no botão de Predefinição para aplicar a configuração à imagem.

Botão de Predefinição por área

Clique com o botão direito
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 �Exibição de cores
A cor do formato da imagem VR3D pode ser alterada clicando com o botão direito do mouse na 
barra deslizante e, em seguida, clicando em Color Change... (Alterar Cor...).
A alteração também pode ser feita clicando com o botão direito do mouse nos botões em ambas as 
extremidades da barra deslizante e, em seguida, clicando em Color Change... (Alterar Cor...). Ao 
usar os botões para fazer a configuração, cores diferentes podem ser especificadas para ambas as 
extremidades para definir uma gradação.
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 �Ajuste de opacidade
Ele é usado para definir o valor de opacidade. Insira diretamente o valor em Opac. ou arraste o 
botão para fazer a configuração. Arrastar o botão para a esquerda aumenta a opacidade.

 �Ajuste usando a tela de gráfico
A exibição pode ser alterada clicando no botão [Gráfico].
A tela de Gráfico pode ser usada para definir um nível de janela mais detalhado do que pode ser 
feito na tela do Deslizador.
Arraste a linha do gráfico para definir o nível de janela e a opacidade. Há oito tipos de linhas de 
gráficos, incluindo uma curva livre, que podem ser alteradas usando o botão [Alterar Linha do 
Gráfico].
Para retornar à tela original, clique no botão [Deslizador].

Deslizador

Alterar Linha do Gráfico

Gráfico

Nível de Janela

Opacidade

Linha do Gráfico
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5.4.4 Criação de Modelos
As configurações feitas durante o ajuste da tela podem ser salvas.

O uso de modelos economiza tempo, eliminando a necessidade de refazer as configurações a cada 
vez.

Após ajustar o nível de janela, a opacidade, o brilho do fundo e outras configurações para cada 
objetivo, salve as configurações como um modelo e, depois, ao verificar os dados do estudo de 
outro paciente, as informações do modelo salvas podem ser aplicadas aos dados do estudo desse 
paciente. Após exibir a imagem, clique duas vezes no modelo salvo para aplicar as informações 
registradas à imagem.

Clique duas vezes no ícone do modelo para 
o objetivo desejado para aplicar as 
informações do modelo à imagem.

O Sistema de Análise de Imagem vem com modelos padrão. Os modelos fornecidos na aba 
Standard não podem ser excluídos. Para criar um modelo exclusivo, você deve criar uma nova aba.
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1

1.

2.

Operação
1.  Clique na aba Modelo do 

painel de operação 3D.
2. Clique no botão [Nova Aba].

2 Operação
A caixa de diálogo Register a 
template (Registrar um modelo) 
será exibida.
Insira o nome da aba e clique 
no botão [OK].

3 Operação
A aba será criada.
Para criar um novo modelo, 
clique no botão [Salvar].

CUIDADO Para excluir uma aba criada, selecione a aba a ser excluída e clique no botão [Excluir Aba]. 
Quando a aba for excluída, os modelos registrados na aba também serão excluídos.
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4
1.

2.

Operação
A caixa de diálogo Register a 
template (Registrar um modelo) 
será exibida.
1.  Insira o nome do modelo a 

ser criado.
2.  Especifique qual das Opções 

e clique no botão [OK].

5 Operação
O modelo é registrado.

OBS. Para excluir um modelo, clique com o botão direito no nome do modelo a ser excluído e clique 
em Excluir.

CUIDADO Para buscar um modelo registrado, clique no botão [Filter] (Filtro).
Quando a função de busca for usada, certifique-se de limpar as condições de busca 
após a sua conclusão. Se as condições não forem apagadas, apenas os modelos que 
correspondem às condições de busca serão exibidos; portanto, quaisquer outros modelos 
não serão exibidos.
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 �Configuração de Modelo Padrão
Um modelo pode ser definido para ser aplicado na inicialização. Se houver muitas modalidades 
específicas ou se houver áreas de exame específicas, a criação de um modelo a ser aplicado na 
inicialização torna o trabalho de exame mais eficiente.

Para definir um modelo padrão, clique com o botão direito no modelo a ser definido e, em seguida, 
clique em Definir como padrão.
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5.4.5 Exibição de Informações da Imagem
A configuração de exibir/ocultar para as informações da imagem exibida pode ser acessada com os 
botões de ferramentas na parte superior direita.

As informações definidas também são aplicadas à saída de arquivo e filme.

1 Barra de cores

4 Exibição do nome do 
paciente

5 Anotação

3 Orientação

2 Linha cruzada

Nº Botão Descrição

1 Usado para alternar entre exibir/ocultar a barra de cores para exibições coloridas.

2 Usado para alternar entre exibir/ocultar a linha cruzada.

3 Usado para alternar entre exibir/ocultar a orientação (símbolo que mostra o ângulo 
direito, esquerdo, superior e inferior).

4 Usado para alternar entre exibir/ocultar o nome do paciente (exibido no canto superior 
esquerdo).

5 Usado para alternar entre exibir/ocultar anotação (informações do exame à direita, à 
esquerda, em cima e em baixo).
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5.4.6 Exibição em Tela Inteira
A exibição de imagem é feita tela inteira.

1 Operação
Clique no botão no centro 
da borda direita da vista de 
exibição da tela.

2 Operação
A exibição em tela inteira é 
aplicada.

Para retornar ao layout normal, 
clique no botão no centro 
da borda direita da vista de 
exibição da tela.
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5.4.7 Exibição Multi-Estilo
Exibe vários dados do estudo.
O layout dos dados exibidos pode ser alterado e as imagens podem ser exibidas simultaneamente.
A mesma operação também é usada ao se carregar várias listas de dados da lista de pacientes.

1 Operação
Clique no botão [Multi-Estilo] 
localizado entre os botões de 
ferramentas na parte superior 
esquerda.

2 Operação
O multi-estilo (4×4) é exibido.

OBS. • Clicar duas vezes em qualquer imagem exibirá vários estilos apenas para a imagem clicada.
• A exibição multi-estilo (4 × 4) exibida pode ser alterada para 2 × 4 ou 3 × 4 através do botão 

[Opções] na parte superior direita da tela.

 ► Método de Configuração → Consulte “8.2 Aba General 2 (Geral 2)” (Pág. 8-6)
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 �Botões mostrados durante a exibição multi-estilo
Os botões [Alterar Layout], [Alterar Imagem] e [Síncrono] são mostrados junto com os botões de 
ferramentas na parte superior esquerda durante a exibição multi-estilo.

Botão Nome Descrição

Alterar Layout Retorna da exibição de 1 série  para a exibição multi-estilo.

Alterar Imagem Exibe apenas 1 série.

Síncrono

Habilita o síncrono.
Se o ajuste de exibição, etc., for realizado para uma imagem discricionária 
depois que este botão for clicado, todas as imagens serão vinculadas 
(outras imagens exibidas na exibição multi-estilo) e exibidas com os ajustes 
aplicados.
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5.5 Exibição de Imagem Panorâmica
A imagem panorâmica pode ser carregada a partir da tela Lista de Pacientes. A imagem é exibida 
de várias maneiras.

 zAjuste da Configuração de Gama e Nível de Janela
A Configuração de Gama, Nível de Janela (WL) e Largura de Janela (WW) podem ser alterados.

 ► Consulte “5.5.2 Ajuste da Configuração de Gama e Nível de Janela” (Pág. 5-40)

 zPredefinição
Apenas clicando em um botão, pode-se aplicar uma das cinco predefinições de configuração de 
Gama, Nível de Janela e Largura de Janela.

 ► Consulte “5.5.3 Predefinição” (Pág. 5-42)

 zModelo de Cores
Modelos de cores, como cores invertidas em tons sépia, podem ser aplicados.

 ► Consulte “5.5.4 Modelo de Cores” (Pág. 5-44)
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 zMapa de Cores
A área que tiver o valor de pixel de seu interesse pode ser tingida com cores.

 ► Consulte “5.5.5 Mapa de Cores” (Pág. 5-46)

 zFiltro de Bordas
O filtro de imagem pode ser aplicado à imagem. Dois filtros de realce de bordas.

 ► Consulte “5.5.6 Filtro de Bordas” (Pág. 5-49)

 zVirar
A imagem pode ser virada (invertida) verticalmente e/ou horizontalmente.

 ► Consulte “5.5.8 Virar” (Pág. 5-52)
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5.5.1 Carregar Imagem Panorâmica
Carregue uma imagem panorâmica na Vista de Imagem Panorâmica a partir da Lista de Pacientes. 
Quando o escaneamento for concluído, uma imagem panorâmica é gerada na Série 100.

1 Operação
Clique nos dados do Estudo na 
lista superior da tela Lista de 
Pacientes para exibir a Lista de 
Séries na parte inferior da tela.

Clique duas vezes na série com 
o número 100. Ela deve conter 
apenas uma imagem.

2 Operação
A imagem panorâmica é 
carregada imediatamente na 
Vista de Imagem Panorâmica.

5

R
evisar 1

5

R
evisar 1



5-39PX1-DEV-A0219A

Exibição de Imagem Panorâmica

3 Operação
Clique em [Habilitar/Desabilitar 
Orientação] para exibir a 
orientação.

CUIDADO A imagem panorâmica adequada não poderá ser exibida, a menos que os dados sejam 
capturados conforme o procedimento instruído no Manual de Operação do PreXion3D 
Explorer/Explorer EX.
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5.5.2 Ajuste da Configuração de Gama e Nível de Janela
A configuração de Gama, o Nível de Janela e a Largura de Janela podem ser ajustados.

1 Operação
Clique no ícone do painel 
flutuante do Histograma de 
Panorâmica no canto superior 
direito da tela.

2 Operação
O painel flutuante Histograma 
de Panorâmica é exibido.
Você pode alterar a 
configuração de Gama, Nível 
de Janela e Largura de Janela 
aqui.
Observe que o Nível de Janela 
e a Largura de Janela podem 
ser alterados pela operação do 
mouse descrita em “5.4.1 Ajuste 
de Exibição” (Pág. 5-12).
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3 Operação
Um exemplo de configuração de 
Gama.
Gama é configurado como 0.6.

4 Operação Alternativa
O Nível de Janela e a Largura 
de Janela também podem ser 
ajustados no painel do lado 
direito da tela.
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5.5.3 Predefinição
Você pode aplicar a configuração de Gama, o nível de janela e a largura de janela predefinidos à 
imagem.

1 Operação
Clique em um dos botões na 
seção [Predefinição] do painel. 
(Ex.: Clique em [Pano1].)

2 Operação
A configuração de Gama, o nível 
de janela e a largura de janela 
predefinidos são aplicados à 
imagem..
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3 Operação
Para alterar o valor predefinido, 
clique com o botão direito do 
mouse no botão [Predefinição] 
após ajustar o Gama, o nível 
de janela e a largura de janela. 
Insira o novo nome do botão na 
janela Set Panorama Preset e 
clique no botão [OK].

O botão [Default] (Padrão) 
reverte os valores para a 
configuração de fábrica.
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5.5.4 Modelo de Cores
Diferentes tipos de modelo de cores podem ser aplicados.

1 Operação
Clique em um dos botões na 
seção [Cor do Modelo] do 
painel.
Se você escolher [Arco-Íris], a 
imagem será alterada para a 
gradação de cor de azul para 
vermelho.

2 Operação
Se você escolher [Sépia], a 
imagem será alterada para 
vermelho acastanhado.
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3 Operação
Se você escolher [Inverter], a 
cor da imagem será invertida.
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5.5.5 Mapa de Cores
Você pode colorir a área que possui a faixa de valores de pixel especificada.

1 Operação
Clique no botão [Exibir valor de 
pixel].

Você pode iniciar a partir da 
2ª operação abaixo sem esta 
etapa.
Nesse caso, o valor de pixel 
não pode ser verificado na 2ª 
operação porque o valor do 
pixel não é exibido.

2 Operação
Mova o cursor e clique duas 
vezes no pixel que possui o 
valor de pixel no qual você está 
interessado.
Este valor de pixel será o valor 
central.

CUIDADO Na imagem panorâmica, o valor CT não é exibido, exceto o valor de pixel.
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3 Operação
A área que possui um valor de 
pixel próximo ao valor central (o 
valor central ± faixa) é colorida.

A imagem original pode ser 
observada, mesmo se colorida, 
apenas quando você escolher 
o modelo de cor em Escala de 
Cinza.

4 Operação
Clique duas vezes novamente 
para adicionar outra área da 
faixa de valores de pixel. Você 
pode ter até três áreas.
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5 Operação
Você pode alterar a cor da área.
Clique com o botão direito na 
linha para mostrar o menu 
suspenso.
Selecione [Editar Cor] para 
alterar as cores.
Selecione [Acima] ou [Abaixo] 
para alterar a ordem.
Selecione [Remover] para 
remover a área colorida.

6 Operação
Use a barra deslizante para 
ajustar a faixa de valor de pixel 
para a cor.

7 Operação
Clique no botão [Remover tudo] 
para remover todas as áreas 
coloridas.

5

R
evisar 1

5

R
evisar 1



5-49PX1-DEV-A0219A

Exibição de Imagem Panorâmica

5.5.6 Filtro de Bordas
Você pode aplicar o filtro de imagem que realça as bordas.

1 Operação
Clique em um dos botões de 
filtro na seção [Filtro] do painel 
para aplicar o filtro de imagem.

OBS. • [Sem filtro]: A imagem original
• [Nitidez 1]: Realce de borda. Quando você carrega uma imagem, este filtro é aplicado.
• [Nitidez 2]: Realce de borda mais forte do que Nitidez 1.

2 Operação
Este é um exemplo de [Nitidez 2] 
(Sharpen 2). 
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5.5.7 Atalhos de Aproximação (Zoom)
Existem dois botões de atalho de aproximação (zoom) na seção [Aprox.] do painel.

1 Operação
Clique no botão [Fit] (Ajustar) 
para fazer a imagem caber na 
área de visualização atual. À 
esquerda, vemos um exemplo 
de resultado.

Clique no botão [100%] para 
fazer a ampliação pixel a 
pixel da imagem. Pixel a pixel 
significa que 1 pixel da imagem 
corresponde a 1 pixel do 
monitor LCD.

OBS. • A taxa de ampliação da exibição será alterada quando você realizar outra operação de 
aproximação (zoom).

• A taxa de ampliação da exibição é alterada quando você mostrar ou ocultar o painel de 
operação no lado direito da tela.

2 Operação
À esquerda, vemos um exemplo 
de resultado de [100%] de 
aproximação (zoom).
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3 Operação Alternativa 
Clique com o botão direito na 
tela e o menu será exibido.
A mesma operação que usar o 
botão [Aprox.] (Zoom) pode ser 
feita a partir do menu.
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5.5.8 Virar
A imagem pode ser virada (invertida) horizontalmente e/ou verticalmente.
Observe que a imagem é exibida ao contrário, à direita e à esquerda. Ative a exibição de orientação 
e indique o código LR para evitar a identificação incorreta.

1 Operação
Clique no botão [Virar V] para 
virar a imagem verticalmente.

O botão é realçado para indicar 
que a imagem está virada 
(invertida).

2 Operação
Clique no botão [Virar H] para 
virar a imagem horizontalmente.

3 Operação
Este é um exemplo de imagem 
invertida horizontalmente. 
Certifique-se de habilitar a 
exibição de orientação.

 ► Consulte “5.5.1 Carregar 
Imagem Panorâmica”, na 
pág. 5-36, para a exibição de 
orientação.

4 Operação
Clique no botão [Reset] para 
reverter à situação original.
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5.5.9 Salvar Imagens
A função de salvar imagens é que as imagens podem ser salvas como um arquivo JPEG com o 
mesmo tamanho de imagem em que foram digitalizadas.

1 Operação
Clique com o botão direito 
na tela para exibir o menu 
e selecione [Salvar imagem 
original].

2 Operação
Insira o nome do arquivo e 
clique no botão [Salvar]. 
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5.6 Exibição de Imagens 2D
Múltiplas imagens 2D podem ser exibidas ao mesmo tempo, assim como para diagnóstico de filme. 
São possíveis várias exibições de uma fatia ou a exibição simultânea de várias fatias.
Os tipos de exibições múltiplas de fatias são explicados abaixo.

 zExibição de Multi-configurações 
Mostra várias exibições de uma fatia. Cada tela é mostrada em um ângulo diferente, de modo 
que vários ângulos podem ser verificados ao mesmo tempo. Isso é mostrado clicando no botão 
de [Multi-configurações] no lado esquerdo.

Painel de operação 2DExibição de multi-configurações 

Multi-configurações
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 zExibição de Multi-FatiaS
Exibe várias fatias de uma vez, permitindo que as diferenças de cada corte transversal sejam 
verificadas. Isso é mostrado clicando no botão [Multi-fatias] no lado direito.

Painel de operação 2DVista de exibição de multi-fatias 

Multi-fatias

 ► Método para Carregar Imagens 2D → Consulte “4.5.2 Carregar Exibições 2D” (Pág. 4-13)

OBS. A exibição de várias imagens 3D é chamada de exibição multi-estilo.

 ► Exibição Multi-Estilo → Consulte “5.4.7 Exibição Multi-Estilo” (Pág. 5-33)
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5.6.1 Alterar o Layout
O layout de exibição de multi-configurações pode ser alterado de 1×1 para 2×2, e o layout de multi-
fatias pode ser alterado de 1×1 para até 5×5.

Esta seção explica o método para alterar o layout de exibição de multi-fatias.

1 Operação
Clique no botão [Multi-fatias].

OBS. Para a exibição de várias configurações, clique no botão [Multi-configurações] no lado esquerdo.

2 Operação
Clique no botão [Alterar Layout] 
e arraste o número a ser exibido 
para alterar para o número de 
imagens que você deseja exibir. 
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CUIDADO O botão [Alterar Layout], quando a exibição de multi-configurações é usada, difere daquele 
para a exibição de multi-fatias. O número de exibições que podem ser especificadas é 1 × 
1 ou 2 × 2.

3 Operação
O layout especificado é exibido.
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5.6.2 Ajuste da Exibição de Multi-Configurações
Os botões de ferramentas na parte superior esquerda e o painel de operação 2D podem ser usados 
para ajustar a exibição da imagem 2D.

OBS. Os botões de ferramentas na parte superior esquerda são usados da mesma maneira que ao se 
trabalhar com imagens 3D. 

 ► Método de Uso dos Botões de Ferramentas na Parte Superior Esquerda → Consulte “5.4.1 Ajuste de 
Exibição” (Pág. 5-12)

 �Ajuste do Nível de Janela 
Ele é usado para ajustar a largura de janela e o nível de janela das imagens de fatias exibidas.
Isso pode ser configurado para cada fatia exibida. O método de configuração é o mesmo da 
exibição 3D.
As fatias são configuradas na ordem de superior esquerda, superior direita, inferior esquerda, 
inferior direita a partir da parte superior do painel de operação 2D.

 ► Método de Ajuste do Nível de Janela → Consulte “5.4.3  Ajuste de Imagem VR3D” (Pág. 5-23)

1

2

3

4
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 �Botão de Predefinição
Clique no botão de Predefinição para aplicar a largura de janela ou o nível de janela predefinidos 
à imagem. As configurações predefinidas e os nomes dos botões podem ser redefinidos conforme 
desejado.
O método de configuração predefinida é o mesmo da exibição 3D.

 ► Método de Configuração Predefinida → Consulte “5.4.3 Ajuste de Imagem VR3D” (Pág. 5-23)

 �Exibição de Cores
Marcar a caixa Modelo de Cor exibirá imagens em escala de cinza.
Marcar a caixa Inverter exibirá a imagem ao contrário.
Modelos de cores discricionários podem ser criados. O método de criação do modelo de cor é o 
mesmo das imagens 3D.

 ► Detalhes sobre Modelo de Cores → Consulte “5.4.3 Ajuste de Imagem VR3D” (Pág. 5-23)

Selecione esta aba.

 �Rotação de Imagem
Isso gira a imagem exibida.
Clicar nesses botões gira a imagem selecionada (fatia).

Selecione esta aba.

Botão Nome Descrição

Botão de rotação de 90 graus 
(sentido anti-horário) Gira a imagem exibida 90 graus para a esquerda.

Botão de rotação de 90 graus 
(sentido horário) Gira a imagem exibida 90 graus para a direita.

Botão de inversão vertical Inverte (vira) verticalmente a imagem exibida.

Botão de inversão horizontal Inverte (vira) horizontalmente a imagem exibida.

Botão Reset Restaura a imagem ao seu estado original.
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 �Botões de Reorganização de Fatias
Eles são usados para especificar a ordem de exibição das imagens de fatias selecionadas.
Para exibir a partir de cima, clique no botão [Head First] (Cabeça Primeiro). Para exibir a partir de 
baixo, clique no botão [Foot First] (Pé Primeiro). Use os botões de operação de reprodução para 
alterar as posições de exibição das fatias.
A configuração inicial é exibir a partir de cima. 
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 �Exibição Contínua (Exibição Cine)
Mostra uma exibição contínua das imagens de fatias selecionadas.

5 Quantidade de 
movimentos

4 Repetir

2 Deslizador de mudança de fatia 

3 Wrap Around

1 Operação de reprodução

Nº Nome Descrição

1 Operação de reprodução

Clique no botão [Começar] para iniciar a exibição cine.
Clique no botão [Parar] para interromper a exibição.
Clique no botão [Anterior] para voltar.
Clique no botão [Seguinte] para reproduzir após pular o número de 
imagens especificado em Quantidade de Movimentos.

2 Deslizador de mudança de 
fatia Arraste-o para ajustar a velocidade de exibição da fatia.

3 Wrap Around (configuração 
de exibição contínua)

Quando uma exibição de reprodução foi feita arrastando na tela 
de exibição de imagem, marcar esta caixa inicia uma exibição cine 
contínua que repete a exibição após a última fatia ser exibida, em vez 
de parar.
Se a seleção desta caixa for removida, a exibição cine irá parar depois 
que a última fatia for exibida.

4 Repetir Clicar neste botão reproduz continuamente as imagens das fatias na 
ordem de seus números.

5 Quantidade de movimentos

Isso inicia uma exibição cine das fatias localizadas nas posições do 
valor inserido.
Se for inserido o valor 3, significa que 3 fatias serão puladas de forma 
que seja exibida a 1ª fatia, a seguir a 4ª fatia, depois a 7ª fatia, etc.
Para pular a reprodução, use o botão [Seguinte].
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5.6.3 Ajuste da Exibição de Multi-Fatias
Os botões de ferramentas na parte superior esquerda e o painel de operação 2D podem ser usados 
para ajustar a exibição da imagem 2D.

OBS. Os botões de ferramentas na parte superior esquerda são usados da mesma maneira que ao se 
trabalhar com imagens 3D.

 ► Método de Uso dos Botões de Ferramentas na Parte Superior Esquerda → Consulte “5.4.1 Ajuste de 
Exibição” (Pág. 5-12)

 �Ajuste do Nível de Janela 
Ele é usado para ajustar a largura de janela e o nível de janela das imagens de fatias exibidas.
O método de configuração é o mesmo da exibição 3D.
Isso é definido usando o Nível de Janela do painel de operação 2D. A configuração é aplicada a 
todas as fatias.

 ► Método de Ajuste do Nível de Janela → Consulte “5.4.3  Ajuste de Imagem VR3D” (Pág. 5-23)

 �Botão de Predefinição
Clique no botão de Predefinição para aplicar a largura de janela ou o nível de janela predefinidos 
à imagem. As configurações predefinidas e os nomes dos botões podem ser redefinidos conforme 
desejado.
O método de configuração predefinida é o mesmo da exibição 3D.

 ► Método de Configuração Predefinida → Consulte “5.4.3 Ajuste de Imagem VR3D” (Pág. 5-23)
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 �Exibição de Cores
Marcar a caixa Modelo de Cor exibirá imagens em escala de cinza.
Marcar a caixa Inverter exibirá a imagem ao contrário.
Modelos de cores discricionários podem ser criados. O método de criação do modelo de cor é o 
mesmo das imagens 3D.

 ► Detalhes sobre Modelo de Cores → Consulte “5.4.3 Ajuste de Imagem VR3D” (Pág. 5-23)

 �Rotação de Imagem
Isso gira a imagem exibida.
Clicar nesses botões gira todas as imagens (fatias) exibidas.

Botão Nome Descrição

Botão de rotação de 90 graus 
(sentido anti-horário) Gira a imagem exibida 90 graus para a esquerda.

Botão de rotação de 90 graus 
(sentido horário) Gira a imagem exibida 90 graus para a direita.

Botão de inversão vertical Inverte (vira) verticalmente a imagem exibida.

Botão de inversão horizontal Inverte (vira) horizontalmente a imagem exibida.

Botão Reset Restaura a imagem ao seu estado original.
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 �Botões de Reorganização de Fatias
Eles definem se a ordem de exibição das fatias é a partir da parte superior ou da parte inferior da 
vista de exibição multi-fatias.
Para exibir a partir de cima, clique no botão [Cabeça Primeiro]. E para exibir a partir de baixo, clique 
no botão [Pé Primeiro].
A configuração inicial é exibir a partir de cima.
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 �Exibição Contínua (Exibição Cine)
A função cine é usada para exibir continuamente as imagens de forma automática.

5 Posição da fatia

6 Repetir

7 Quantidade de 
movimentos

2 Envolver

1 Deslizador de movimento de fatia

3 Operação de Reprodução 

4 Barra de Atraso do Cine

Nº Nome Descrição

1 Deslizador de movimento de 
fatia

Ele é arrastado para especificar a posição da fatia.
A fatia especificada é mostrada por um quadro vermelho na vista de 
exibição de multi-fatias.

2 Envolver (configuração de 
exibição contínua)

Quando uma exibição de reprodução foi feita arrastando na tela 
de exibição de imagem, marcar esta caixa inicia uma exibição cine 
contínua que repete a exibição após a última fatia ser exibida, em 
vez de parar.
Se a seleção desta caixa for removida, a exibição cine irá parar 
depois que a última fatia for exibida.

3

Operação de Reprodução: 
Botão esquerdo [Retroceder], 
botão [Pular], botão [Parar], 
botão [Reproduzir]

Clique no botão [Reproduzir] para iniciar a exibição cine.
Clique no botão [Parar] para interromper a exibição.
Clique no botão [Retroceder] para voltar.
Clique no botão [Pular] para reproduzir após pular o número de 
imagens especificado em Quantidade de Movimentos.

4
Barra de atraso do Cine 
(ajuste da velocidade de 
exibição)

Ela define a velocidade de exibição durante a exibição cine.
A velocidade de exibição para 1 fatia é definida em unidades de ms.

5 Posição da fatia Mostra a posição atual da fatia. Na exibição de multi-fatias, um 
quadro vermelho é mostrado ao redor do número da fatia.

6 Repetir (reprodução contínua) Clicar neste botão reproduz continuamente as imagens das fatias na 
ordem de seus números.

7 Quantidade de movimentos

Isso inicia uma exibição cine das fatias localizadas nas posições do 
valor inserido.
Se for inserido o valor 3, significa que 3 fatias serão puladas de 
forma que seja exibida a 1ª fatia, a seguir a 4ª fatia, depois a 7ª fatia, 
etc.
Para pular a reprodução, use o botão [Pular].
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5.7 Exibição de Imagem Cefalométrica
A imagem cefalométrica pode ser carregada a partir da tela Lista de Pacientes. A imagem é exibida 
de várias maneiras.

 zAjuste da Configuração de Gama e Nível de Janela
A Configuração de Gama, Nível de Janela (WL) e Largura de Janela (WW) podem ser alterados.

 ► Consulte “5.7.2 Ajuste da Configuração de Gama e Nível de Janela” (Pág. 5-70)

 zPredefinição
Apenas clicando em um botão, pode-se aplicar uma das cinco predefinições de configuração de 
Gama, Nível de Janela e Largura de Janela.

 ► Consulte “5.7.3 Predefinição” (Pág. 5-72)

 zInversão da Escala de Cinza
A inversão da escala de cinza pode ser aplicada.

 ► Consulte “5.7.4 Inversão da Escala de Cinza” (Pág. 5-74)
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 zFiltro de Bordas
O filtro de imagem pode ser aplicado à imagem. Dois filtros de realce de bordas.

 ► Consulte “5.7.5 Filtro de Bordas” (Pág. 5-75)

 zVirar
A imagem pode ser virada (invertida) verticalmente e/ou horizontalmente.

 ► Consulte “5.7.6 Virar” (Pág. 5-76)
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5.7.1 Carregar Imagem Cefalométrica
Carregue uma imagem cefalométrica na Vista de Imagem Cefalométrica da Lista de Pacientes. 
Quando o escaneamento é concluído, é gerada uma imagem cefalométrica.

1 Operação
Clique nos dados do Estudo na 
lista superior da tela Lista de 
Pacientes para exibir a Lista de 
Séries na parte inferior da tela.

Clique duas vezes na série que 
você deseja ver.

2 Operação
A imagem cefalométrica é 
carregada imediatamente na 
Vista de Imagem Cefalométrica.
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3 Operação
Clique no botão de exibição 
de orientação (  ), no canto 
superior direito da tela.
A exibição de orientação 
(exibição APHD da direita para 
a esquerda ou para cima e para 
baixo da imagem) é alterada.
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5.7.2 Ajuste da Configuração de Gama e Nível de Janela
A configuração de Gama, o Nível de Janela e a Largura de Janela podem ser ajustados.

1 Operação
Clique no ícone do painel 
flutuante Histograma 
Cefalométrico (  ) no canto 
superior direito da tela.

2 Operação
O painel flutuante Histograma 
Cefalométrico é exibido.

Você pode alterar a 
configuração de Gama, Nível 
de Janela e Largura de Janela 
aqui.

Observe que o Nível de Janela 
e a Largura de Janela podem 
ser alterados pela operação do 
mouse descrita em “5.4.1 Ajuste 
de Exibição” (Pág. 5-12).
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3 Operação
Um exemplo de configuração de 
Gama.
Gama está definido para 1.5.

4 Operação Alternativa
O Nível de Janela e a Largura 
de Janela também podem ser 
ajustados no painel do lado 
direito da tela.
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5.7.3 Predefinição
Você pode aplicar a configuração de gama, o nível de janela e a largura de janela predefinidos à 
imagem.

1 Operação
Clique em um dos botões na 
seção [Predefinição] do painel.
(Por exemplo, clique em 
[Cephalo1]).

2 Operação
A configuração de Gama, o nível 
de janela e a largura de janela 
predefinidos são aplicados à 
imagem.
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3 Operação
Para alterar o valor predefinido, 
clique com o botão direito do 
mouse no botão [Cephalo1] 
após ajustar o Gama, o nível 
de janela e a largura de janela. 
Insira o novo nome do botão na 
janela Definições e clique no 
botão [OK].

O botão [Padrão] reverte os 
valores para a configuração de 
fábrica.
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5.7.4 Inversão da Escala de Cinza
A inversão da escala de cinza pode ser aplicada.

1 Operação
Clique no botão [Inverter] no 
painel.

2 Operação
A imagem em escala de cinza 
será invertida. 
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5.7.5 Filtro de Bordas
Você pode aplicar o filtro de imagem que realça as bordas.

1 Operação
Clique em um dos botões de 
filtro na seção [Filtro] do painel 
para aplicar o filtro de imagem.

OBS. • [Sem Filtro]: A imagem original
• [Mole]: A estrutura mole é realçada.
• [Contraste]: Filtro para realce forte de borda. 5
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5.7.6 Virar
A imagem pode ser virada verticalmente e/ou horizontalmente.
Observe que a imagem é exibida ao contrário, à direita e à esquerda. Ative a exibição de orientação 
e indique o código LR para evitar a identificação incorreta.

1 Operação
Clique no botão [Virar V] para 
virar a imagem verticalmente.

O botão é realçado para indicar 
que a imagem está virada 
(invertida).

2 Operação
Clique no botão [Virar H] para 
virar a imagem horizontalmente.

3 Operação
Este é um exemplo de imagem 
invertida horizontalmente. 
Certifique-se de habilitar a 
exibição de orientação.

 ► Consulte “5.7.1 Carregar 
Imagem Cefalométrica” (Pág. 
5-68) para a exibição de 
orientação.

4 Operação
Clique no botão [Reset] para 
reverter à situação original.
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5.7.7 Função de Medição
A imagem pode ser medida na tela Revisar.

O menu de Medição é usado para medições. O menu de Medição é exibido clicando no botão 
[Medição] dos botões de ferramentas no canto superior esquerdo da tela Revisar.

Botão de Medição Menu de Medição

 ► Consulte “7 Saída” (Pág. 7-1)

OBS. O resultado da medição é excluído ao clicar no botão [Medição] novamente. Quando o resultado 
precisar ser mantido, clique em cada botão de [Medição].
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 �Medição da Distância
É usado para medir a distância da linha desenhada.

1 Operação
1. Clique no botão [Distância].
2. Arraste na área da imagem a 
ser medida para desenhar uma 
linha reta.

2 Operação
Os resultados da medição são 
exibidos.

OBS. A fonte e o tamanho do resultado da medição podem ser alterados com o botão [Opções] exibido 
no canto superior direito da tela do Sistema de Análise de Imagem.

 ► Alteração de fonte e tamanho do resultado da medição → Consulte “8.2 Aba General 2 (Geral 2)” (Pág. 8-6)
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 �Medição do Ângulo
É usado para medir o ângulo das linhas desenhadas.

1 Operação
1. Clique no botão [Ângulo].
2.  Arraste na posição 

discricionária da imagem para 
desenhar uma linha reta.

3.  Do ponto inicial da primeira 
linha, arraste para desenhar 
uma linha reta.

2 Operação
Os resultados da medição são 
exibidos.
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5.7.8 Medição de Modelo
Vários resultados de medição podem ser obtidos facilmente ajustando os pontos de medição 
existentes com a função de medição de modelo.

1 Operação
Selecione um modelo da lista 
no painel direito.

2 Operação
Clique no botão [Carregar] para 
reconhecer e exibir os pontos e 
linhas de medição.

Clique no botão de Medição na 
tela para ajustar os pontos de 
medição à imagem.

*  Os pontos brancos não podem 
ser movidos porque são 
derivados do cálculo.
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3 Operação
Clique no botão [Relatório].

4 Operação
É mostrado o resultado da 
medição derivado da conexão 
de cada ponto referencial.
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5 Operação
Clique no botão [Relatório] para 
salvar o resultado da medição 
como um arquivo CSV.
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5.7.9 Salvar Cenas
O status atual pode ser salvo como uma cena da mesma forma que as imagens de TC e consultado 
facilmente.

 ► Como abrir a cena → Consulte 4.9 Abrir Cenas (Dados de Imagens Criadas), na pág. 4-35.

1 Operação
Clique no botão [Salvar Cenas], 
no canto superior direito da tela.

2 Operação
Insira o nome da cena e clique 
no botão [OK].

 ► Como salvar cenas → Consulte “6.3 Salvar Cenas (Imagens Criadas)” (Pág. 6-24)
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5.7.10 Salvar Imagens
A função de salvar imagens significa que as imagens podem ser salvas como um arquivo JPEG com 
o mesmo tamanho de imagem em que foram escaneadas ou digitalizadas.

1 Operação
Clique com o botão direito 
na tela para exibir o menu 
e selecione [Salvar imagem 
original].

2 Operação
Insira o nome do arquivo e 
clique no botão [Salvar].
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6.1 Função CPR
A Reconstrução Planar Curva (CPR) é um tipo de método MPR. Quando cortes transversais de 
linha reta MPR são exibidos, as vistas de corte transversal da curva livre de CPR (imagens de corte 
transversal) são exibidas.
Esta função pode ser usada para criar imagens de corte transversal discricionárias.

6.1.1 Explicação da Tela do Modo CPR
Clique no botão [CPR] nos botões de ferramentas no canto superior direito da tela Revisar para 
alternar para o modo CPR.
Uma curva livre pode ser desenhada no modo CPR e exibida e analisada como uma vista de corte 
transversal contínua.

1 Botões de ferramentas CPR

3 Vista MPR

4 Vista Panorâmica

1 Botões de 
ferramentas CPR

2 Botão CPR

5 Vista de corte transversal

Nº Nome Descrição

1 Botões de ferramentas CPR É aqui que se encontram os botões para definir a espessura do corte transversal usada 
no modo CPR, a espessura da fatia usada na imagem panorâmica, etc.

2 Botão CPR

Ele é usado para trocar para o modo CPR. O modo CPR exibido após a troca é 
chamado de exibição do modo de revisão. Há também uma exibição de modo de 
criação.
Defina como ON (estado clicado) para exibir o modo CPR

3 Vista MPR Exibe na imagem MPR os dados do estudo carregados.

4 Vista Panorâmica Ela exibe na imagem panorâmica os dados do estudo carregados.

5 Vista de corte transversal Exibe a imagem de corte transversal criada (imagem de corte transversal curva).
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6.1.2 Botões de Ferramentas CPR
Esses botões são exibidos no modo de ferramentas CPR.

Botão Nome Descrição

Modo de Criação Muda a tela para a exibição do modo de Criação.

Modo de Revisão Muda a tela para a exibição do modo de Revisão.

Número da Linha CPR Define o número de fatias exibidas na vista panorâmica.

Pitch of CPR Line (Distância 
das Fatias da Linha CPR) Define a distância das fatias exibidas na vista panorâmica.

Pitch of Cross Section 
Line (Espessura do Corte 
Transversal)

Define a espessura do corte transversal.

Linha CPR Suave Tornar a linha CPR uma curva suave.

Orientação do Pé Transforma a orientação da exibição da vista MPR em uma 
exibição do Pé.

Reset Limpa a linha CPR desenhada.

Linha Visível Alterna todas as linhas CPR de exibição e linhas de corte 
transversal na tela entre exibir e ocultar.

Alterar Layout Altera o layout de exibição da vista de corte transversal.

Preferência de Exibição de 
RaySum

Alterna imagens de corte transversal em CPR para imagens 
RaySum.

Espessura de CPR Define a espessura da fatia exibida na vista panorâmica.

 ► Salvar Cenas → Consulte “6.4.9 Colocação de Pseudo Canais Mandibulares” (Pág. 6-46)
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6.1.3 Criação de Imagens de Corte Transversal
Uma vista de corte transversal horizontal contínua é chamada de imagem de corte transversal.
Quando uma curva é desenhada na tela do modo CPR, é criada uma vista de corte transversal que 
cruza com a curva desenhada (linha CPR).
As linhas que se cruzam são chamadas de cortes ou seções transversais e são criadas vistas de 
corte transversal horizontais contínuas correspondentes ao número de cortes transversais exibidos.
A vista de corte transversal da linha CPR é exibida como uma imagem panorâmica.

Imagem VR3D Desenhe a linha de corte (linha CPR)
Coloque seções transversais

na linha CPR

Vista de corte transversal
da linha CPR (exibição panorâmica) 

Vistas de corte transversal

<Fluxo ao criar uma imagem de corte transversal >

1

Linha CPR

Operação
Mantendo pressionada a tecla 
Ctrl, clique na vista MPR 
e desenhe uma linha CPR 
discricionária.
Uma linha verde será 
desenhada.

OBS. • Para limpar a linha CPR traçada, clique no botão [Reset] dos botões de ferramentas CPR.
• As linhas mostradas em ambos os lados das linhas CPR traçadas mostram a fatia da linha 

CPR.
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2

Pontos de 
Ancoragem 

Operação
Arraste os pontos de ancoragem 
para corrigir a linha CPR 
desenhada.
Para excluir os pontos de 
ancoragem, clique mantendo 
pressionada a tecla Shift.

3 Operação
Para tornar a linha CPR uma 
curva suave, clique no botão 
[Linha CPR Suave].
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4 Operação
As imagens da corte transversal 
para a linha CPR desenhada 
são exibidas na vista de corte 
transversal.

A imagem panorâmica da linha 
CPR desenhada é exibida na 
vista panorâmica.

OBS. O botão [Alterar Layout] dos botões de ferramentas CPR pode ser usado para alterar o layout da 
exibição da imagem em corte transversal.
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 �Alterar a Espessura do Corte Transversal

1 Operação
Clique no botão [Pitch of Cross 
Section Line] dos botões de 
ferramentas CPR.

2 Operação
A caixa de diálogo 
Configurações é exibida.
Clique em [▼] e, em 
seguida, clique no botão [OK] 
após selecionar o número 
discricionário de fatias.

OBS. Para inserir uma espessura discricionária, selecione Custom (Personalizado) na lista.

3 Operação
A espessura do corte transversal 
irá mudar.
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Função CPR

 �Usar o Modo Criação
O modo de criação usa os três cortes transversais básicos (axial, coronal, sagital) de MPR para 
fazer ajustes mais finos no corte transversal.

1 Operação
Clique no botão [Modo de 
Criação] dos botões de 
ferramentas CPR.

2 Operação
O modo Criar é exibido.
A linha CPR pode ser 
desenhada e uma imagem 
de corte transversal pode 
ser criada usando o mesmo 
procedimento da exibição do 
modo de Revisão.

OBS. Para retornar à tela original (exibição do modo de Revisão), clique no botão [Modo de Revisão] 
dos botões de ferramentas CPR. 
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Função CPR

6.1.4 Uso de Imagens Panorâmicas
Quando as linhas CPR são desenhadas, a vista do corte transversal da linha CPR é exibida como 
uma imagem panorâmica na vista Panorâmica. O número de fatias da imagem panorâmica e a 
distância das fatias podem ser alterados e o desenho discricionário da imagem panorâmica é 
possível.

A vista do corte transversal 
da linha CPR clicada é exibida 
na vista Panorâmica.

Linhas CPR 
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Função CPR

 �Alterar o Número da Linha CPR

1 Operação
Clique no botão [Número da 
Linha CPR] dos botões de 
ferramentas CPR.

OBS. Quando um botão é apontado, o nome desse botão é exibido.

2 Operação
A caixa de diálogo de 
Configuração será exibida. 
Clique em [▼], selecione o 
número na lista e clique no 
botão [OK].

OBS. Para inserir um valor discricionário, selecione Custom (Personalizado). A configuração pode ser 
feita em unidades de linha única.

3 Operação
O número especificado de 
linhas CPR é exibido. 
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Função CPR

 �Alterar a Espessura da Linha CPR

1 Operação
Clique no botão [Pitch of 
CPR Lines] dos botões de 
ferramentas CPR.

2 Operação
A caixa de diálogo de 
Configuração será exibida. 
Clique em [▼], selecione a 
espessura na lista e clique no 
botão [OK].

OBS. Para inserir um valor discricionário, selecione Custom (Personalizado) na lista.

3 Operação
As linhas CPR serão exibidas 
na espessura especificada.
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Função CPR

 �Alterar a Espessura da Fatia

1 Operação
Clique no botão [Espessura do 
CPR] dos botões de ferramentas 
CPR.

OBS. Quando um botão é apontado, o nome desse botão é exibido.

2 Operação
A caixa de diálogo de 
Configuração será exibida. 
Clique em [▼], selecione a 
espessura na lista e clique no 
botão [OK].

OBS. Para inserir um valor discricionário, selecione Custom (Personalizado).

3 Operação
A vista do corte transversal 
da espessura especificada é 
exibida na vista Panorâmica.
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Função CPR

6.1.5 Edição de Imagens de Corte Transversal
As imagens CPR podem ser editadas com as funções de Setas, Comentários, Filtro e Capturar 
Todas as Vistas.

Clique 
com o 
botão 
direito

 �Adicionar Seta/Rótulo
Os comentários podem ser exibidos na imagem CPR com a função Seta/Rótulo para apontar a área 
de interesse.

1 Operação
Clique com o botão direito na 
tela para indicar o menu.
Selecione [Adicionar Seta/
Rótulo].

2 Operação
Arraste o mouse até a posição 
desejada para adicionar uma 
seta.
Clique com o botão direito na 
seta para indicar o menu: [Editar 
Texto], [Editar Fonte e Cor do 
Texto], [Editar Cor da Seta], 
[Deletar].
[Editar Texto] é selecionado 
aqui.
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Função CPR

3 Operação
Selecione [Editar Texto] para 
adicionar o comentário na 
posição desejada.
Insira o comentário na caixa e 
clique no botão   ou na tecla 
Enter.

4 Operação
O comentário é exibido na 
imagem.

OBS. • Para excluir a seta e o comentário, clique no comentário a ser excluído e pressione a tecla 
Deletar.

• Um comentário inserido é automaticamente registrado como uma frase fixa. Para excluir um 
comentário registrado, clique duas vezes no comentário ou seta ou clique no botão da lista 
exibida, clique no comentário a ser excluído e, a seguir, clique no botão [Deletar]. Para corrigir 
um comentário, primeiro exclua o comentário e, depois, insira o comentário correto.

 �Filtro 2D 
Quatro (4) tipos de filtro (Sharp 1, Sharp 2, Sharp 3 e Suavização) podem ser aplicados à imagem. 
A imagem padrão é exibida quando [Sem filtro] é selecionado.

 ► Preferências de filtro → Consulte “5.4.2 Ajuste de Imagem MPR” (Pág. 5-17)
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Função CPR

 �Capturar Todas as Vistas
Fatias de imagens de corte transversal podem ser capturadas e registradas no painel de saída.

1 Operação
Posicione o ponteiro na fatia de 
interesse e clique com o botão 
direito para exibir o menu.
Clique em [Capturar] e registre 
a fatia selecionada no painel de 
saída.
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Função CPR

2 Operação
Selecione [Saída] na aba no 
canto superior direito da tela.

A fatia selecionada é registrada. 

OBS. • Capturar Todas as Vistas - Todas as imagens exibidas na tela podem ser capturadas e 
registradas no painel de saída.

• Capturar Todos os Cortes - Todas as fatias podem ser capturadas de uma vez e registradas no 
painel de saída.

 ► Saída de Imagens → Consulte “7.2 Saída de Imagens em Filme, etc.” (Pág. 7-3)
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Função CPR

 �Alterar Imagens de Corte Transversal para Imagens RaySum 
Imagens de Corte Transversal com o modo CPR podem ser alteradas para imagens RaySum.

1 Operação
Exiba a imagem de corte 
transversal e clique no botão 
(  ) na parte superior da tela.

2

3.

2.1. Operação
1. Marque a caixa [RaySum].
2.  Selecione a espessura no 

menu suspenso.
3.  Clique no botão [OK] e a 

imagem de corte transversal 
alterada para imagem 
RaySum será exibida.

 ► Preferência de Exibição RaySum → Consulte “6.1.2 Botões de Ferramentas CPR” (Pág. 6-3)
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Função CPR

6.2 Função de Medição
A distância discricionária em uma imagem, a área da superfície de uma área de interesse, valores de 
sinais e outros valores podem ser medidos nas telas Revisar e Saída.
O menu de Medição é usado para medições. Ele é exibido clicando no botão [Medição] dos botões de 
ferramentas no canto superior esquerdo da tela Revisar ou da tela Saída.

OBS. O resultado da medição é excluído ao clicar no botão [Medição] novamente. Quando o resultado 
precisar ser mantido, clique em cada botão de [Medição].

OBS. A fonte e o tamanho do resultado da medição podem ser alterados com o botão [Opções] exibido 
no canto superior direito da tela do Sistema de Análise de Imagem.

 ► Alteração de fonte e tamanho do resultado da medição → Consulte “8.2 Aba General 2 (Geral 2)” (Pág. 
8-6)
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Função de Medição

Botão Nome Descrição

Exibir valor de pixel Selecione e mova valores de resultados de medição, linhas, etc.

Excluir Exclui resultados de medição, linhas, etc.

Distância
Mede linhas retas. Arraste para desenhar uma linha reta. Exibe o 
comprimento, valor médio, valor máximo, valor mínimo e desvio 
padrão de HU.

Segmento de Linha
Mede a distância da curva. Clique nesse botão para desenhar uma 
curva. Clique duas vezes no ponto final para exibir os resultados da 
medição.

Comprimento Relativo
Mede a distância relativa de várias linhas. Arraste para desenhar uma 
linha reta. A primeira linha é usada como referência e o valor relativo 
da distância para a segunda linha e as linhas subsequentes é exibido.

Ângulo
Mede o ângulo de duas linhas retas. Arraste para desenhar uma 
linha reta. A primeira linha é usada como referência e o ângulo com a 
segunda é exibido.

Retângulo

Mede a área de interesse. Arraste para desenhar um retângulo. A 
área da superfície, o valor médio, o valor máximo, o valor mínimo e 
o desvio padrão de HU são exibidos. Para especificar um quadrado 
como a área de interesse, pressione a tecla Shift enquanto arrasta.

Elipse

Mede a área de interesse. Arraste para desenhar uma elipse. A área 
da superfície, o valor médio, o valor máximo, o valor mínimo e o 
desvio padrão de HU são exibidos. Para especificar um círculo como 
a área de interesse, pressione a tecla Shift enquanto arrasta.

Polígono
Mede uma área especificada. Arraste para desenhar um polígono. A 
área da superfície, o valor médio, o valor máximo, o valor mínimo e o 
desvio padrão de HU são exibidos.

Perfil

Mede uma curva de perfil (valor CT) usando uma linha reta. Arraste 
para desenhar uma linha reta. O gráfico da curva de perfil exibe a 
distância, o valor mínimo, o valor máximo e o valor médio dos dados de 
reconstrução.

Cubo 3D

Mede a área de interesse usando um sólido retangular. Arraste para 
desenhar o sólido retangular. Exibe o valor médio, o valor máximo e o 
valor mínimo. 
Essa medição mede a área tridimensional, de modo que os planos do 
sólido retangular em cada MPR são exibidos como retângulos.

OBS. • A função de medição não pode ser usada de acordo com a natureza da imagem.
• A transferência ou rotação não pode ser usada quando o modo de medição estiver disponível. 

Antes da transferência ou rotação, clique no botão [Medição] para finalizar o modo de medição.
• O resultado da medição é excluído ao clicar no botão [Medição] novamente.
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Função de Medição

6.2.1 Medição da Distância
Isso é usado para medir a distância da linha desenhada.

1 1.

2.

Operação
1. Clique no botão [Distância].
2.  Arraste na área da imagem 

a ser medida para desenhar 
uma linha reta.

2 Operação
Exibir os resultados da medição. 

OBS. A fonte e o tamanho do resultado da medição podem ser alterados com o botão [Opções] exibido 
no canto superior direito da tela do Sistema de Análise de Imagem.

 ► Alteração de fonte e tamanho do resultado da medição → Consulte “8.2 Aba General 2 (Geral 2)” (Pág. 
8-6)
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Função de Medição

6.2.2 Medição do Ângulo
Isso é usado para medir o ângulo entre as linhas desenhadas.

1 1.

2.

3.

Operação
1. Clique no botão [Ângulo].
2.  Arraste na posição 

discricionária da imagem para 
desenhar uma linha reta.

3.  A partir do ponto inicial da 
primeira linha, arraste para 
desenhar uma linha reta

2 Operação
Os resultados da medição são 
exibidos.
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Função de Medição

6.2.3 Medição de uma Curva de Perfil (Valor CT)
Isso é usado para desenhar uma linha reta e medir o valor CT da posição desenhada.

1 1. Operação
1. Clique no botão [Perfil].
2.  Arraste na imagem até a 

posição a ser medida pela 
curva de perfil (valor CT) e 
desenhe uma linha reta.

2 Operação
Os resultados da medição são 
exibidos.

A distância, os valores CT 
mínimo e máximo são exibidos 
no gráfico.

As duas linhas vermelhas 
mostram a distância do valor CT 
na mesma faixa.
As linhas podem ser movidas 
arrastando com o botão 
esquerdo.
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Função de Medição

6.2.4 Medição de um Valor CT
Isso é usado para medir o valor CT da posição do mouse.

1 1. Operação
Clique no botão [Exibir Valor 
CT].

2 Operação
O valor de CT é exibido ao 
mover o cursor para a imagem 
a ser medida.
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Salvar Cenas (Imagens Criadas)

6.3 Salvar Cenas (Imagens Criadas)
No Sistema de Análise de Imagens, as imagens criadas são chamadas de Cenas.
Todas as informações de configurações, incluindo o nível da janela, corte, posição, tamanho, 
inclinação e cor são salvas na cena.

CUIDADO Uma cena difere de um formato DICOM normal porque não pode ser usada em nenhum 
sistema, exceto o Sistema de Análise de Imagem.

1 Operação
Após criar a imagem, clique 
no botão [Salvar Cena] dos 
botões de ferramentas no canto 
superior direito.

OBS. Você também pode salvar a cena clicando com o botão direito e usando Salvar Cena Atual.

2 Operação
A caixa de diálogo Salvar Cena 
é exibida.
Insira o título da cena a ser 
salva no campo Nome da Cena 
e clique no botão [OK].
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3 Operação
A cena será salva no banco de 
dados de estudos.
Você pode verificar se a cena foi 
salva acessando a tela Lista de 
Pacientes e clicando no botão 
[Cena] do botão de menu.

OBS. Para excluir uma cena salva, clique com o botão direito na cena a ser excluída e clique em 
Deletar.
Depois disso, o procedimento é o mesmo que para excluir dados do estudo.

 ► Método de Exclusão de Dados do Estudo → Consulte “4.6 Excluir Dados do Estudo” (Pág. 4-18)
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Planejador de Implantes

6.4 Planejador de Implantes
As formas dos implantes podem ser colocadas na imagem usando o Planejador de Implantes (Implant 
Planner). Registre previamente as informações das formas dos implantes com o Implant Editor (Editor 
de Implantes). O formato do implante pode ser colocado nas imagens 3D com o sistema de análise 
de imagem (PreXion3D Viewer). O pseudo canal mandibular pode ser colocado na imagem.
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Planejador de Implantes

CUIDADO • O sistema de análise de imagem (versão do Visualizador: 2.5 ou posterior) do PreXion3D 
Explorer/Explorer EX é necessário para a função de Real Implant Planning (Planejamento 
de Implante Real).

• O Planejador de Implantes também está disponível no computador do cliente da rede. O 
Implant Editor está disponível SOMENTE no console do computador. No ponto de início 
da operação inicial pelo computador do console para fazer o escaneamento (clique no 
botão [Start CT Scan] na tela inicial), o formato do implante e o pseudo canal mandibular 
não são exibidos. As cenas podem ser salvas antes do início do escaneamento. Salvar 
cenas quando o formato do implante e o pseudo canal mandibular não são exibidos 
facilita o trabalho futuro.

• Colocar muitos formatos de implantes e pseudo canais mandibulares nas imagens pode 
tornar o processamento do computador mais lento. Ao usar o Planejador de Implantes 
nos vários computadores clientes da rede, o comportamento do computador fica 
mais lento de acordo com o número total de formatos de implantes e pseudo canais 
mandibulares. Mesmo que sejam colocados nas imagens, eles ficam ocultos, o que não 
tornará o computador lento.

• Certifique-se de que o escaneamento não seja iniciado antes de usar o Planejador de 
Implantes. Se o Planejador de Implantes for usado por clientes da rede no início do 
escaneamento, o objeto, incluindo formatos de implante e pseudo canais mandibulares, 
não serão exibidos e a mensagem abaixo será exibida.

Now Scanning!! (Escaneando agora!!)  
Cannot render Implant (Não é possível 
processar o implante)

OBS. Neste manual, os dados 3D representam o formato do implante definido como “Formato do 
implante”. O termo “Formato do Implante” significa apenas o implante (dispositivo). Não significa 
o pilar e a estrutura superior.

Ao contrário dos implantes ou dispositivos reais, os formatos de implantes podem ser 
colocados uns sobre os outros. A parte sobreposta é exibida indeterminadamente. Certifique-
se de não colocar formatos de implantes uns sobre os outros. Além disso, certifique-se de 
não colocar o formato do implante e o pseudo canal mandibular um sobre o outro. Observe 
que a parte sobreposta é exibida indeterminadamente neste caso também.

Formatos de implantes e pseudo canais mandibulares podem ser salvos na cena.
No entanto, a cena salva no PrexViewer não suporta os formatos de implante e os pseudo 
canais mandibulares.
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 �Tela do Planejador de Implantes
<MPR> <VR 3D>

<CPR>

Exemplo do formato do implante 
na imagem CPR (exibido
como o objeto vazado)

CUIDADO • Imagens de corte transversal de formatos de implante e canais mandibulares são 
exibidas na imagem MPR. Na imagem CPR, para facilitar o reconhecimento da espessura 
do plano de corte, os formatos de implante e o pseudo canal mandibular são exibidos 
como objetos vazados ou ocos, como a figura de exemplo mostrada acima.

• Na imagem CPR, o tamanho dos formatos de implante e dos pseudo canais 
mandibulares não são exibidos em proporção direta ao 2D, assim como o alinhamento 
dos dentes. Os mesmos formatos de implante podem ser exibidos quando várias linhas 
de CPR são exibidas intricadamente na imagem.

• No modo Criação CPR, os formatos de implante e os pseudo canais mandibulares não 
são exibidos.

 ► Modo Criação → Consulte “Usar o Modo Criação” (Pág. 6-8)
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 �Fluxo de uso
O registro das informações do formato do implante pode ser feito com o Implant Editor.

1. Registrar o Formato do Implante 

Registre as informações do formato do implante no 
computador do Console.

Implant Editor

2. Carregar Dados do Paciente 

Carregue os dados 3D.

Sistema de Análise de Imagem 
(PreXion3D Viewer)

3. Colocar Pseudo Canal Mandibular

Especifique a localização do pseudo canal mandibular.

4. Colocar o Formato do Implante 

Escolha a lista e o local do formato do implante.

5. Salvar/Carregar Resultado do Planejamento 

Cenas e/ou imagens incluem formatos de implantes e 
pseudo canais mandibulares que podem ser salvos.

O resto do fluxo pode ser feito com o sistema de análise de imagem (PreXion3D Viewer).

Certifique-se de encerrar o sistema de análise de imagem (PreXion3D Viewer) antes de iniciar o 
Implant Editor.
Além disso, certifique-se de encerrar o Implant Editor antes de iniciar o sistema de análise de 
imagem (PreXion3D Viewer). Se não seguir o procedimento indicado acima, a lista registrada do 
formato do implante através do Implant Editor não será refletida no sistema de análise de imagem.
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6.4.1 Implant Editor
As informações do formato do implante podem ser registradas, editadas e excluídas no Implant 
Editor. Esta função está disponível apenas no computador do Visualizador (Viewer). Ela não está 
disponível no computador do Console e no computador do Cliente de Rede.

 �Implant Editor (Tela)

4. Botão Exportar2. Botão Atualizar Banco de Dados de Implantes 
3. Botão Importar

1. Botão Novo Implante

5. Tela de 
informações do 
formato do implante

6. Tela de pré-
visualização do formato 
do implante

7. Diagrama de 
padrão do formato do 
implante

9. Exibição do filtro de 
pesquisa

8. Lista de 
informações do 
formato do implante

Nº Nome Descrição
1 Botão Novo Implante Ele é usado para iniciar o registro do novo formato do implante.

2 Botão Atualizar Banco de 
Dados de Implantes Ele é usado para carregar, registrar e atualizar os dados para a exibição do implante real.

3 Botão Importar Ele é usado para carregar as informações do formato do implante do arquivo e registrar.

4 Botão Exportar Ele é usado para exportar as informações do formato do implante registradas para o arquivo.

5 Tela de informações do 
formato do implante

Isso  é usado para exibir as informações do formato do implante selecionadas na lista de 
informações do formato do implante. 
Também é usado para inserir e editar as novas informações de implante a serem 
registradas.

6
Tela de pré-
visualização do 
formato do implante

Informações do formato do implante recém-registradas: É usada para confirmar as novas 
informações do formato do implante na tela de pré-visualização. Escolha na lista de 
informações do formato do implante: É usada para exibir as informações registradas do 
formato do implante. A porcentagem de ampliação da tela pode ser escolhida com 20 mm 
(0,78”) ou 60 mm (2,36”) de altura.

7 Diagrama de padrão 
do formato do implante

Ele define o tamanho: a (Diâmetro Oclusal), b (Diâmetro Apical), c (Comprimento Oclusal), d 
(Comprimento Apical). O comprimento total é c+d.

8 Lista de informações 
do formato do implante

O resumo do formato do implante registrado é exibido. Clique na lista e ative a linha. As informações 
do formato do implante registradas na linha ativada são exibidas na tela de informações do formato do 
implante e na tela de pré-visualização do formato do implante.

9 Exibição do filtro de 
pesquisa

Usado para pesquisar (buscar) as informações registradas do formato do implante. Insira 
as informações necessárias e clique em [Update List] (Atualizar Lista). As informações 
correspondentes do formato do implante são selecionadas na lista e exibidas.
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6.4.2 Registro de Informações do Formato do Implante
As informações do formato do implante podem ser registradas.

1 Operação
Antes de iniciar o Implant 
Editor, finalize a operação do 
sistema de análise de imagens 
(PreXion3D Viewer).

Clique duas vezes no ícone 
[Implant Editor] na tela da 
área de trabalho para iniciar o 
Implant Editor.

2 Operação
Clique no botão [New Implant] 
(Novo Implante).
Insira as informações 
necessárias na tela de 
informações do formato do 
implante.

CUIDADO • Até 32 caracteres alfanuméricos podem ser inseridos em [Manufacturer] (Fabricante), 
[Product] (Produto), e [Reference] (Referência). Somente caracteres em inglês e 
alfanuméricos podem ser inseridos.

• a (Diâmetro Oclusal), b (Diâmetro Apical), c (Comprimento Oclusal) e d (Comprimento 
Apical) precisam ser inseridos em números. A medida linear é em mm (milímetros). O 
número é arredondado na segunda casa decimal. Outras restrições de entradas são as 
seguintes:

• a (Diâmetro Oclusal) e b (Diâmetro Apical) devem ser entre 2 e 20 mm. b (Diâmetro 
Apical) não pode ser maior que a (Diâmetro Oclusal).

• c (Comprimento Oclusal) e d (Comprimento Apical) devem ser entre 5 e 50 mm.
• 0 mm para c (Comprimento Oclusal) torna o formato do implante em forma de cone 

circular; e 0 mm para d (Comprimento Apical) torna o formato do implante em forma de 
pilar.
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3 Operação
Clique no botão [Figure] (Figura) 
para exibir a imagem do formato 
do implante registrada na tela 
de pré-visualização do formato 
do implante.
A porcentagem de ampliação 
pode ser alterada clicando em 
20mm/60mm. A altura da área 
da tela de pré-visualização é 
ampliada para 20 mm/60 mm.
Arraste o mouse sobre o 
formato do implante para alterar 
a direção da imagem.
As informações detalhadas do 
formato podem ser verificadas 
clicando no botão de pré-
visualização para abrir a tela 
de pré-visualização (Implant 
Preview).

4 Operação
Clique no botão [Register] 
(Registrar), após confirmar 
o formato, e as informações 
do formato do implante serão 
registradas na lista.

CUIDADO • Certifique-se de confirmar o formato do implante com o botão [Figure]. Caso contrário, 
as informações não são refletidas na tela de pré-visualização do formato do implante.

• Até 1.000 informações de formato do implante podem ser registradas.
• Informações de formato do implante idênticas em todos os aspectos não podem ser 

registradas duas vezes: ([Fabricante], [Produto], [Referência], a (Diâmetro Oclusal), b 
(Diâmetro Apical), c (Comprimento Oclusal), d (Comprimento Apical), cor).

• Certifique-se de encerrar o Implant Editor antes de iniciar o software do console ou o 
sistema de análise de imagem (PreXion3D Viewer).
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6.4.3 Editar Informações do Formato do Implante
As informações registradas do formato do implante podem ser editadas com o Implant Editor.

 ► Iniciar o Implant Editor → Consulte “6.4.2 Registro de Informações do Formato do Implante” (Pág. 6-31)

1 Operação
Selecione o formato do implante 
na lista e clique no botão [Edit] 
(Editar).

Insira as informações que 
precisam ser alteradas, como o 
registro das novas informações 
do formato do implante.

A Figura 1 é um dos exemplos 
de edição (alteração de cor).

CUIDADO A edição das informações do formato do implante não pode ser feita durante o registro das 
novas informações do formato do implante.

2 Operação
Clique no botão [Register] 
(Registrar) para refletir a edição 
na lista de informações do 
formato do implante.

CUIDADO Informações de formato do implante idênticas em todos os aspectos não podem ser 
registradas duas vezes: ([Fabricante], [Produto], [Referência], a (Diâmetro Oclusal), b 
(Diâmetro Apical), c (Comprimento Oclusal), d (Comprimento Apical), cor).
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3 Operação
Desmarque [Used in Planning 
Selection List] (Usado na Lista 
de Seleção de Planejamento).

A coluna de status muda 
para OFF (desligado) e as 
informações do formato do 
implante não são exibidas 
na lista de planejamento de 
implante.
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6.4.4 Excluir Informações do Formato do Implante
As informações registradas do formato do implante podem ser excluídas com o Implant Editor.

 ► Iniciar o Implant Editor → Consulte “6.4.2 Registro de Informações do Formato do Implante” (Pág. 6-31)

1 Operação
Selecione o formato do implante 
na lista e clique no botão 
[Delete] (Excluir).
Clique no botão [OK] quando a 
caixa de diálogo [Delete Query] 
(Excluir Consulta) for exibida.

CUIDADO A exclusão das informações do formato do implante não pode ser feita enquanto as novas 
informações do formato do implante são registradas.

2 Operação
As informações do formato 
do implante especificadas 
são excluídas da lista de 
informações do formato do 
implante.

ATENÇÃO Certifique-se de que os dados sejam aqueles que podem ser excluídos.
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6.4.5 Exportar/Importar Informações do Formato do Implante
A lista de informações do formato do implante para o sistema de análise de imagem (PreXion3D 
Viewer) pode ser importada. As informações de formato do implante registradas na lista podem ser 
exportadas para o arquivo externo.
Exportar e salvar as informações do formato do implante usadas no sistema de análise de imagem 
(PreXion3D Viewer) em CD-R permite importar os dados para os sistemas de análise de imagem de 
terceiros. O Implant Editor é usado para a função importar/exportar.

 ► Iniciar o Implant Editor → Consulte “6.4.2 Registro de Informações do Formato do Implante” (Pág. 6-31)

1 Operação
Clique no botão [Export] 
(Exportar) e a caixa de diálogo 
[Save As] (Salvar Como) é 
exibida.
Insira o nome do arquivo e 
clique no botão [Save] (Salvar). 
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2 Operação
Clicando no botão [Import] 
(Importar), a caixa de diálogo 
[Open] (Abrir) é exibida.
Insira o nome do arquivo de 
seu interesse e clique no botão 
[Open] (Abrir).

3 Operação
As novas informações do 
formato do implante serão 
registradas na lista de 
informações do formato do 
implante.

CUIDADO • As informações importadas do formato do implante são adicionadas à lista. As 
informações existentes do formato do implante não são excluídas.

• Informações de formato do implante idênticas em todos os aspectos não podem ser 
registradas duas vezes: ([Fabricante], [Produto], [Referência], a (Diâmetro Oclusal), b 
(Diâmetro Apical), c (Comprimento Oclusal), d (Comprimento Apical), cor).

• Os dados de importação/exportação estão disponíveis apenas no Implant Editor do 
PreXion3D Explorer/Explorer EX. Isso não é compatível com outro software. Certifique-
se de não editar os dados com outro software que não seja o Implant Editor do 
PreXion3D Explorer/Explorer EX.

• As informações do formato real do implante não podem ser exportadas. A importação 
do formato real do implante pode ser realizada apenas com o botão [Database Update] 
(Atualização do Banco de Dados).
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6.4.6 Atualizar Informações do Formato Real do Implante
O planejamento do implante com o formato real do implante pode ser realizado pelo sistema de 
análise de imagens do PreXion3D Explorer/Explorer EX (versão do Visualizador: 2.5 ou posterior). 
Os dados distribuídos podem ser aplicados à função de planejamento de implante real.
O botão [Database Update] (Atualização de Banco de Dados) é usado para carregar os dados 
distribuídos.

1 Operação
Clique no botão [Update Implant 
DB] (Atualizar Banco de Dados 
de Implantes) para exibir a tela 
[Open File] (Abrir Arquivo).
Especifique o arquivo para a 
atualização e clique no botão 
[Open] (Abrir).

2 Operação
As informações do formato real 
do implante são registradas na 
lista de informações do formato 
do implante.

CUIDADO • Não altere e/ou edite o nome do arquivo de dados.
• As informações do formato real do implante não podem ser exportadas.
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6.4.7 Busca de Informações do Formato do Implante 
O Implant Editor possui a função de classificação. Insira as informações necessárias para pesquisar 
os formatos de implante correspondentes nas informações de formato do implante.

1 Operação
Insira as informações/
valores necessários nas 
caixas na exibição do filtro de 
classificação.

2 Operação
Clique no botão [Update Implant 
DB] (Atualizar Banco de Dados 
de Implantes) para pesquisar e 
exibir o formato do implante que 
corresponde às informações.

OBS. Clique no botão [Update List] (Atualizar Lista) após desmarcar as caixas de seleção do filtro de 
pesquisa para voltar à lista completa.
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6.4.8 Planejamento de Implante
As informações do formato do implante registradas no Implant Editor são colocadas no sistema de 
análise de imagem do PreXion3D Explorer/Explorer EX. Pseudo canais mandibulares também são 
colocados nesta função.

 �Planejamento de Implante (Tela)

1 Botão do planejador de implante

2 Painel do Planejador de Implante
3 Botão de Alternar Função/Exibição

4 Aba Implante/Pseudo Canal Mandibular

5 Painel de Operação e Lista de 
Informações de Formato do Implante  

Nº Nome Descrição

1 Botão do planejador de 
implante

Ele é usado para mostrar a tela de operação do Planejador de Implante. 
Clique no botão [IMP] novamente para voltar à exibição do sistema de 
análise de imagem ordinal para criar/alterar modelos, renderização de 
volume 3D e ajuste de imagem MPR. Neste estado, o formato do implante 
colocado não é alterado. (Mesmo se o botão [IMP] for clicado novamente, 
o formato do implante continua sendo exibido.) 
O estado da exibição do formato do implante é definido com o botão 
[Planejamento] em 3. Botão de Alternar Função/Exibição.

2 Painel do Planejador de 
Implante

Ele é usado para colocar e ajustar o pseudo canal mandibular e o formato 
do implante.
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Nº Nome Descrição

3 Botão de Alternar 
Função/Exibição

Ele é usado para alternar a função/exibição.
Botão [Planejamento]: Alterna Mostrar/Ocultar o formato do implante/ 
pseudo canal mandibular colocado. Clicar com o mouse e mantê-lo 
pressionado alterna o botão. Ao manter pressionado o mouse (exibido 
em azul claro), o formato do implante e o pseudo canal mandibular são 
exibidos.
Botão [Editar]: Alterna entre Editável/Não Editável o formato do implante e 
o pseudo canal mandibular quando o botão [Planejamento] é pressionado.
Ao pressionar o mouse (exibido em azul claro), o formato do implante e o 
pseudo canal mandibular serão editáveis.
Botão [Mostrar Todos]: Exibe todos os formatos de implantes e pseudo 
canais mandibulares colocados quando o botão [Planejamento] é 
pressionado.
Botão [Ocultar Tudo]: oculta todos os formatos de implantes e pseudo 
canais mandibulares colocados quando o botão [Planejamento] é 
pressionado. Se o botão [Planejamento] não for pressionado, ele será 
pressionado automaticamente.
Botão [Desl. 3D]: Oculta os dados digitalizados, exceto o formato do 
implante e o canal mandibular nas imagens de renderização de volume 
3D/MPR quando o botão [Planejamento] for pressionado.

4 Aba Implante/Pseudo 
Canal Mandibular

Ela é usada para alternar entre [Canal M.] para colocar o pseudo canal 
mandibular e [Implante] para colocar o formato do implante.

5
Painel de Operação e 
Lista de Informações de 
Formato do Implante

Este é o painel para a operação de colocação com a aba [Implante] e [Canal 
M.]. As informações da aba estão anotadas abaixo.

6

R
evisar 2

6

R
evisar 2



6-42 PX1-DEV-A0219A

Planejador de Implantes

 �Painel de operação do pseudo canal mandibular

5 Lista

1 Botão [Novo]
2 Botão [Excluir]

3 Botão [Alterar Cor]

4 Campo [Alterar Diâm. (mm)]

Nº Nome Descrição

1 Botão [Novo] Ele é usado para registrar um novo pseudo canal mandibular. Clique com 
o mouse na imagem MPR para definir o ponto inicial e o ponto final.

2 Botão [Excluir] Ele é usado para excluir o pseudo canal mandibular ativado na lista.

3 Botão [Alterar Cor] É usado para alterar a cor do pseudo canal mandibular ativado no 
PreXion3D Viewer.

4 Campo [Alterar Diâm. 
(mm)]

É usado para alterar o diâmetro do pseudo canal mandibular ativado na 
lista.

5 Lista

É um resumo dos pseudo canais mandibulares colocados, incluindo 
aquele que está colocado na imagem. A linha ativada tem como objetivo 
substituir, excluir, alterar a cor e o diâmetro. Certifique-se de usar esta 
lista para ativar o pseudo canal mandibular. A imagem MPR não pode 
ser usada para ativar o pseudo canal mandibular para evitar a ativação 
indesejada. 
A caixa de seleção à esquerda é usada para alternar entre exibir/ocultar 
cada um dos pseudo canais mandibulares.
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 �Painel de colocação de formato do implante

7 Botão [Axial Ligado/
Desligado] 8 Botão [Estender]

1 Botão [Novo]
2 Botão [Excluir]
3 Botão [Substituir]

4 Botão [Alterar Cor]
5 Botão [Virar V]
6 Botão [I-Link]9 Lista

Nº Nome Descrição

1 Botão [Novo]

Ele é usado para colocar o formato do implante. Clique no botão e a [Janela 
de seleção de implante] é exibida para escolher o formato do implante. O novo 
formato do implante é colocado no centro da linha cruzada na imagem MPR e 
registrado na lista (mostrado na figura acima como 9. Lista).

2 Botão [Excluir] Ele é usado para excluir o formato do implante ativado da lista.

3 Botão [Substituir] Ele é usado para substituir o formato do implante ativado por outro registrado na 
[Janela de seleção de implante].

4 Botão [Alterar 
Cor] É usado para alterar a cor do formato do implante ativado no PreXion3D Viewer.

5 Botão [Virar V]
Ele é usado para inverter verticalmente o formato do implante ativado. A 
colocação do formato do implante na mandíbula superior e na mandíbula inferior 
pode ser feita facilmente.

6 Botão [I-Link] É usado para alterar a exibição da imagem MPR. O formato do implante ativado 
pode ser reposicionado usando a linha cruzada, como Panorâmica/Zoom/Girar.

7
Botão [Axial 
Ligado/
Desligado]

Ele é usado para exibir/ocultar o eixo que representa a direção do formato do 
implante.

8 Botão [Estender] 

É usado para alterar o comprimento do eixo. A metade do valor inserido é 
adicionada às duas extremidades como um eixo. O valor padrão é 20 mm (0,78”). 
Ele pode ser ajustado entre 0 e 60 mm (2,36”), sendo arredondado na segunda 
casa decimal.

9 Lista

É um resumo dos formatos de implante colocados, incluindo aquele que está 
colocado na imagem. A linha ativada tem como objetivo substituir, excluir, alterar 
a cor e o diâmetro. Certifique-se de usar esta lista para ativar os formatos 
de implante. A imagem MPR não pode ser usada para ativar os formatos de 
implante para evitar a ativação indesejada.
A caixa de seleção à esquerda é usada para alternar entre exibir/ocultar cada um 
dos formatos de implante.
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1 Operação
Inicie o sistema de análise de 
imagem (PreXion3D Viewer) e 
carregue os dados do exame.

CUIDADO Antes do planejamento do implante, as informações do formato do implante devem ser 
registradas no Implant Editor. A edição das informações do formato do implante, exceto a 
cor, não pode ser feita no sistema de análise de imagem (PreXion3D Viewer) para evitar a 
alteração inadvertida.

 ► Registrar Informações do Formato do Implante → Consulte “6.4.2 Registro de Informações do Formato do 
Implante” (Pág. 6-31)

2 Operação
Ajuste a exibição para que a 
estrutura interna possa ser vista 
na imagem de renderização de 
volume 3D com [exibição de 
renderização de volume 3D (tela 
Revisar)].
Este é um exemplo dos 
modelos.
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3 Operação
Clique no botão [IMP] para 
mostrar o painel do Planejador 
de Implante.
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6.4.9 Colocação de Pseudo Canais Mandibulares 
Coloque o pseudo canal mandibular na imagem. Vários pontos de referência são posicionados no 
pseudo canal mandibular para colocar o pseudo canal mandibular. Cada ponto de referência está 
conectado a uma linha suave. A colocação pode ser feita na imagem MPR. O pseudo canal mandibular 
é exibido na imagem MPR e na imagem VR 3D. A colocação NÃO PODE ser feita na imagem VR 3D.

1 Operação
Clique no botão [Planejamento] 
na parte superior do painel para 
ativar o [Planejamento] (indicado 
com a cor azul claro) e clique no 
botão [Editar] à direita.

CUIDADO Botão [Planejamento]: Alterna entre exibir/ocultar o formato do implante e o pseudo canal 
mandibular. Botão [Editar]: Alterna entre Editável/Não Editável.
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2 Operação
Selecione a aba [Canal M.] 
e clique no botão [Novo]. 
Neste ponto, o pseudo canal 
mandibular não é visualizado 
na imagem. Vários pontos de 
referência devem ser colocados, 
como a linha CPR.

OBS. • Os pontos de referência (círculos verdes) podem ser adicionados clicando com o botão 
esquerdo e a tecla Ctrl.

• Solte a tecla Ctrl uma vez e mova a imagem MPR na direção dos molares para adicionar 
mais alguns pontos de referência ao canal mandibular com o botão esquerdo e a tecla Ctrl. O 
pseudo canal mandibular será colocado repetindo-se a colocação dos pontos de referência. 
Clicar na borda do canal amplia o mesmo.

• Ctrl + clique com o botão esquerdo entre os pontos de referência adiciona mais pontos de 
referência ao canal. Cada um dos pontos de referência é conectado a uma linha suave.

• Clicar com o botão esquerdo e arrastar o mouse move os pontos de referência. Shift + clique 
com o botão esquerdo exclui o ponto referencial. 

• Esta é a mesma operação que “6.1 Função CPR” (Pág. 6-2)
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3 Operação
Coloque o cursor no forame 
mentual (no exemplo, pode ser 
visto na imagem coronal).
Os pontos de referência (círculos 
verdes) são adicionados com um 
clique esquerdo junto com a tecla 
Ctrl.
Solte a tecla Ctrl uma vez e mova 
a imagem MPR na direção dos 
molares para adicionar mais 
alguns pontos de referência ao 
canal mandibular com o botão 
esquerdo e a tecla Ctrl. O pseudo 
canal mandibular será colocado 
repetindo-se a colocação dos 
pontos de referência.

Clicar na borda do canal amplia o 
mesmo.

Ctrl + clique com o botão 
esquerdo entre os pontos de 
referência adiciona mais pontos 
de referência ao canal.
Cada um dos pontos de 
referência está conectado a uma 
linha suave.

Clicar com o botão esquerdo e 
arrastar o mouse move os pontos 
de referência.

Shift + clique com o botão 
esquerdo exclui o ponto de 
referência.

OBS. • Até 12 pseudo canais mandibulares podem ser registrados.
• Até 20 pontos de referência podem ser colocados por pseudo canal mandibular.
• O pseudo canal mandibular ativado no painel [Canal M.] pode ser aplicado com a função indicada abaixo.
• Clique no botão [Excluir] para excluir o pseudo canal mandibular.
• Clique no botão [Cor] para alterar a cor. A caixa de diálogo é exibida e selecione a cor de seu interesse.
• Insira o valor no botão [Diâm. (mm)] para alterar o diâmetro. O valor padrão é 2 mm (0,07”).
• Ele pode ser ajustado entre 0,2 e 10 mm (0,393”), sendo arredondado na terceira casa decimal. A seta no 

lado esquerdo da caixa de edição de valor também pode ser usada para alterar o diâmetro em 0,1 mm 
(0,004”).

CUIDADO • Depois de todas as colocações feitas, desative o botão [Editar] para evitar a alteração 
inadvertida da posição dos formatos de implante.

• A figura mostrada acima é um exemplo do estado que pode ser editado. Clique no botão 
[Editar] novamente e a cor do botão retorna ao padrão, com a edição não podendo ser 
realizada.
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6.4.10 Ajuste de Pseudo Canais Mandibulares 
Selecione o pseudo canal mandibular de seu interesse no painel [Canal M.] para alterar sua cor e 
posição.

 �Alterar a cor

1 Operação
Selecione o pseudo canal 
mandibular.
Clique no botão [Alterar 
Cor] para exibir a janela 
[Configuração de Cor].
Selecione a cor e clique no 
botão [OK].

2 Operação
A cor do pseudo canal 
mandibular selecionado é 
alterada.
A alteração pode ser vista na 
imagem.
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 �Ajustar a posição do pseudo canal mandibular

1 Operação
A posição do pseudo canal 
mandibular colocado pode ser 
alterada.
Selecione o pseudo canal 
mandibular de seu interesse no 
painel [Canal M.].

2 Operação
A posição e a direção da linha 
cruzada na imagem [Axial] no 
canto superior esquerdo da 
tela se movem ao longo do 
alinhamento do dente.
Ajuste a linha do pseudo canal 
mandibular colocado na imagem 
[Sagital] no canto inferior direito 
da tela para ser exibida.
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3 Operação
Posicione o cursor no ponto de 
referência na imagem [Sagital]. 
Quando o cursor mudar para a 
forma de mão, arraste o mouse 
para ajustar a linha.

 �Alterar o diâmetro do pseudo canal mandibular

1 Operação
Selecione o pseudo canal 
mandibular no painel [Canal M.].
Altere o valor na caixa [Diâm. 
(mm)] no lado direito do painel.
A alteração pode ser vista na 
imagem.
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6.4.11 Excluir Pseudo Canais Mandibulares
O pseudo canal mandibular colocado pode ser excluído da imagem. Selecione o pseudo canal 
mandibular no painel [Canal M.] e exclua-o.

1 Operação
Selecione o pseudo canal 
mandibular da lista e clique no 
botão [Excluir].

2 Operação
Clique no botão [OK].
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3 Operação
O pseudo canal mandibular 
selecionado é excluído da lista 
e da imagem.

6

R
evisar 2

6

R
evisar 2



6-54 PX1-DEV-A0219A

Planejador de Implantes

6.4.12 Colocar Formatos de Implantes
Coloque o formato do implante. Registre previamente as informações dos formatos de implantes 
com o Implant Editor. A colocação é feita na imagem MPR. O formato do implante é exibido na 
imagem MPR e na imagem de renderização de volume 3D. A colocação não pode ser feita na 
imagem de renderização de volume 3D.

 ► Registrar Informações do Formato do Implante → Consulte “6.4.2 Registro de Informações do Formato do 
Implante” (Pág. 6-31)

1 Operação
Clique no botão [Planejamento] 
na parte superior do painel para 
ativar o [Planejamento] (indicado 
com a cor azul claro) e clique no 
botão [Editar] à direita.
Clique na aba [Implante] para 
exibir o painel de colocação do 
formato do implante.

CUIDADO Botão [Planejamento]: Alterna entre exibir/ocultar o formato do implante e o pseudo canal 
mandibular. Botão [Editar]: Alterna entre Editável/Não Editável para Editar.

2 Operação
Mova a linha cruzada para a 
posição na imagem MPR.

Se o formato do implante 
precisar ser colocado em um 
ângulo, incline a linha cruzada 
(oblíqua) conforme mostrado no 
exemplo. 
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3 Operação
Clique no botão [Novo] e a 
janela [Seleção de Implante] é 
exibida.

CUIDADO • Na janela [Seleção de Implante], são exibidas as informações dos formatos de implante 
registrados previamente com o Implant Editor. Se o formato de implante de seu interesse 
não puder ser encontrada na lista, encerre o sistema de análise de imagem (PreXion3D 
Viewer) e registre as informações de formato do implante com o Implant Editor. Siga o 
procedimento descrito em “6.4.2 Registro de Informações do Formato do Implante”.

• Até 1.000 formatos de implante podem ser exibidos na lista da janela de seleção de 
formatos de implante. Se forem registrados mais de 1.000 formatos de implante, ajuste 
o atributo de exibição com o Implant Editor para exibir apenas os formatos de implante 
necessários.

4 Operação
Selecione o formato do implante 
apropriado e clique no botão 
[OK].

O formato do implante é 
colocado no centro da linha 
cruzada.

O centro da linha cruzada são 
os pontos onde estão o centro 
de seu diâmetro e a metade de 
seu comprimento.

Na lista do painel de colocação 
do formato do implante, o 
formato do implante recém-
registrado é adicionado e a linha 
é ativada.
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5 Operação
Posicione o cursor no formato 
do implante.
Quando o cursor mudar para 
a forma de uma mão, arraste 
o mouse clicando com o botão 
esquerdo para mover a posição.
A direção do formato do 
implante pode ser ajustada 
girando a marca na parte 
superior e inferior do formato do 
implante.

OBS. Os formatos de implante exibidos, etc. podem ser vistos quando o botão [IMP] está ativado. 
Clique em [Planejamento] para ocultá-los.

6 Operação
Clique no botão [Editar] para 
finalizar a edição.

OBS. Podem ser colocados até 64 formatos de implante.
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6.4.13 Ajustar Formatos de Implantes
Os formatos de implante colocados podem ter sua cor, comprimento e posição alterados. Selecione 
o formato do implante no painel de implantes e faça os ajustes desejados.

 �Substituir formatos de implantes

1 Operação
Selecione o formato de implante 
de seu interesse no painel de 
implantes e clique no botão 
[Substituir].

2 Operação
[Select Implant Model] 
(Selecionar Modelo de Implante) 
pode ser visto na tela. Selecione 
o formato do implante e clique 
no botão [OK].
Este formato de implante será 
substituído pelo formato de 
implante ativado.
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3 Operação
O formato de implante 
selecionado na Operação 2 será 
colocado no lugar da anterior.

A alteração pode ser vista na 
imagem.
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 �Alterar a cor

1 Operação
Selecione o formato do implante 
na lista.

Clique no botão [Alterar 
Cor] para exibir a janela 
[Configuração de Cor].
Selecione a cor e clique no 
botão [OK].

2 Operação
O formato de implante 
selecionado na Operação 1 será 
colocado no lugar do anterior.
A alteração pode ser vista na 
imagem.
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 �Outras funções

 zBotão [Virar V] 
Ele é usado para inverter verticalmente o formato do implante ativado.

 zBotão [I-Link]
Ele é usado para exibir o formato do implante ativado com os 3 tipos básicos de imagens MPR 
(Axial/Coronal/Sagital).
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6.4.14 Excluir Formato de Implante
Os formatos de implante colocados podem ser excluídos da imagem. Selecione os formatos de 
implante no painel [Implante] e excluo-as.

1 Operação
Selecione o formato do implante 
na lista e clique no botão 
[Excluir].

2 Operação
Clique no botão [OK].
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3 Operação
Os formatos de implante 
selecionados são excluídos da 
lista e da imagem.

OBS. As informações do formato do implante registradas no Implant Editor não podem ser excluídas, 
mesmo se o formato do implante for excluído do painel. 6

R
evisar 2

6

R
evisar 2



6-63PX1-DEV-A0219A

Planejador de Implantes

6.4.15 Salvar Cenas (Planejador de Implantes)
O pseudo canal mandibular e o formato do implante podem ser salvos na cena. Isso facilita o 
trabalho futuro, pois a cena inclui essas informações. Outro PreXion3D Explorer/Explorer EX (versão 
do Visualizador: 2.0.0.0 ou posterior) também pode visualizar a cena se não tiver as informações 
idênticas do formato do implante.
Porém, o PrexViewer (CD de Dados gerado pelo PrexViewer CDMaker) não suporta o pseudo canal 
mandibular e o formato do implante na cena.

 ► Salvar Cenas → Consulte “6.3 Salvar Cenas (Imagens Criadas)” (Pág. 6-24). (O mesmo procedimento 
neste capítulo).

1 Operação
Clique no ícone [Cena] no 
canto superior direito da tela e a 
janela Salvar Cena será exibida.
Insira o nome da cena e clique 
no botão [OK].

OBS. Apenas caracteres alfanuméricos podem ser inseridos como o nome da cena.
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2 Operação
Carregue a imagem da cena 
salva da tela da lista de 
pacientes e a imagem da cena 
criada será exibida.

CUIDADO Se o formato do implante colocado não puder ser vista na tela, clique no botão 
[Planejamento] ou no botão [Mostrar Todos].

OBS. Clique em [Deletar] para excluir a cena salva. Depois disso, o procedimento é o mesmo que 
“Excluir Dados do Estudo”.

 ► Excluir Dados do Estudo → Consulte “4.6 Excluir Dados do Estudo” (Pág. 4-18)
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6.5 Função de Fusão
Dois dados de exame podem ser combinados usando a função de fusão. Os dados combinados, 
que são chamados de dados de fusão, são usados para fazer dados sintetizados, que são 
chamados de dados de stitching. Isso permite analisar os dados de imagem sintetizados com um 
FOV maior obtidos a partir dos dados de exame do mesmo paciente com um FOV diferente.

6.5.1 Explicação da Tela da Função de Fusão
Após carregar dois dados, clique no botão de Fusão (  ) no canto superior direito da tela e a tela 
de fusão é exibida. Ajuste a sobreposição dos dados na tela de fusão e clique no botão [Stitch], 
fazendo com que dois dados possam ser sintetizados em um dado de stitching.

Painel de Operação de Fusão 

Botão de Fusão

CUIDADO • O sistema de análise de imagem do PreXion3D Explorer/Explorer EX (versão do 
Visualizador: 2.2 ou posterior) é necessário para usar a função de Fusão (Fusion).

• Os dados de fusão e os dados de stitching podem ser obtidos a partir de quaisquer 
dados de exame discricionários. Certifique-se de usar os dados do exame com cuidado.
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6.5.2 Fluxo de Uso da Função de Fusão

1. Carregar Vários Dados

Selecione e carregue os dois dados para fusão como 
dados múltiplos.

Tela da Lista de Pacientes

Tela Revisar

2. Ajuste de Imagem (Tela Revisar)

A tela muda para a tela de revisão para exibir os dados 
múltiplos carregados.

Tela de Operação de Fusão

3. Operação de Fusão

Sobreponha e ajuste os dados para gerar uma imagem 
integrada.

Tela de Operação de Stitching

4. Operação de Stitching

Clique no botão [Stitch] para sintetizar e gerar uma 
imagem de stitching após a operação de fusão.

5. Salvar Cenas e Imagens

Dados de fusão e dados de stitching podem ser salvos como cenas e imagens.
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6.5.3 Carregar Vários Dados
Selecione e carregue alguns dados de exame discricionários para a operação de fusão.

 ► Carregar Vários Dados → Consulte “4.5.3 Carregar Vários Dados (Exibição Multi-Séries)” (Pág. 4-15)

1 Operação
1.  Selecione os dados de 

exame pretendidos na lista de 
pacientes e clique no botão 
[Adic.].

2.  Os dados são exibidos na 
lista MultiDados.

OBS. Se houver alguns dados de série, selecione os dados da série e clique no botão [Adic.] na lista 
MultiDados.

2 Operação
1.  Registre outros dados 

de exame nos dados 
múltiplos seguindo o mesmo 
procedimento da Operação 1.

2.  Clique no botão [Carregar 
Vários Dados].

CUIDADO Apenas dois dados de exame na ordem de registro podem ser usados para a operação 
de “Fusão”, mesmo se houver mais de 3 dados de exame registrados na lista de dados 
múltiplos (Lista MultiDados). 

6

R
evisar 2

6

R
evisar 2



6-69PX1-DEV-A0219A

Função de Fusão

3 Operação
A tela de revisão é ativada 
e exibe os dados de exame 
carregados.

O ajuste da imagem, como a 
cor, pode ser feito nesta tela, se 
necessário.

4 Operação
Clique no botão de Fusão 
(  ) para alternar para a tela 
de fusão.
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6.5.4 Operação de Fusão
Sobreponha as imagens na tela de fusão.

 �Painel de Operação de Fusão
1 Botão de Fusão

2 Botões de Operação de Modelos

3 Menu Target Fusion

4 Menu de Operação MPR

5 Aba de alteração do menu de operação

Nº Nome Descrição

1 Botão [Fusão] Ele é usado para alternar entre a tela “Fusão” e a tela “Revisar”.

2 Botões de [Operação de 
Modelos] São usados para carregar e salvar modelos (templates).

3 Menu Target Fusion
É usado para alternar os dados pretendidos/alvo para a operação de 
fusão. Operação simultânea e modo de plano de corte também podem ser 
aplicados.

4 Menu de Operação MPR Ele é usado para ajustar o nível da janela.

5 Aba de alteração do 
menu de operação

Serve para alterar o menu de operação.
[Color Setting]: Ajusta a configuração de cor das imagens 3D/MPR.
[Registration]:  Indica a posição das imagens MPR ao longo de três eixos 

de coordenadas.
[Stitch]:  Sincroniza dois dados de exame para fazer um dado de 

stitching.
[Substruction]: Subtrai os dados.
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 �Procedimentos da Operação de Fusão
Ajuste a sobreposição de duas imagens. O tamanho da imagem MPR, a posição e a direção podem 
ser ajustados após marcar os dados para fusão.

1 Operação
Exiba a tela de fusão para 
marcar os dados para fusão no 
menu Target Fusion.

O Dado 2 (Data 2) é 
selecionado como dado-alvo na 
figura à esquerda.

OBS. • Duas imagens para fusão são chamadas de “Data 1” (Dado 1) e “Data 2” (Dado 2) na tela.
• Os números “1” e “2” significam a ordem de registro.
• O botão [Redef.] retorna os dados de cada imagem à condição de exibição inicial.
• O botão [Color] exibe a MPR da imagem selecionada com cores.

2 Operação
O tamanho da imagem MPR, 
sua posição e direção após 
marcar os dados pretendidos 
para fusão.

O tamanho e a posição 
da imagem “Coronal” são 
modificados usando os botões 
de ferramentas no canto 
superior esquerdo, na figura à 
esquerda.
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3

Fusion Adjustment Menu (Menu de Ajuste de Fusão)

Operação
O [Fusion Adjustment Menu] 
(Menu de Ajuste de Fusão), 
abaixo de cada imagem MPR, 
é usado para o ajuste fino das 
imagens sobrepostas.

OBS. • “Data 1” e “Data 2” podem ser operados simultaneamente. Marque cada um [Pan/Zoom (Pan: 
Deslocamento paralelo, Zoom: Aproximar/Afastar) ou [WW/WL (WW: Largura da Janela, WL: 
Nível da Janela)]], sendo que dois dados podem ser processados simultaneamente. (Sincronizar 
Pan/Zoom é aplicado a todas as imagens MPR.)

• A imagem pode ser exibida em corte usando modo de [Plano de Corte de Visualização 3D].
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 �Menu de Abas

 zConfiguração de Cor
Ajuste a configuração de cor das imagens 3D/MPR.

 �Opacidade
A opacidade pode ser ajustada inserindo o valor diretamente na tela ou arrastando o botão.

Quando a opacidade for 50%, Data1 e Data2 (Dados1 e Dados2) podem ser exibidos 50% cada 
(Configuração inicial). Quando 100% para Data 1 (0% para Data 2) ou, ao contrário, 100% para 
Data 2 (0% para Data 1), qualquer um dos dados de imagem é exibido.
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 �Contraste
Ajuste e realce o contraste para comparar as duas imagens para fusão.

 �Fusion Color Template (Modelo de Cor de Fusão)
A cor das imagens MPR pode ser ajustada com a barra de cores. Arraste o botão da barra de 
cores para graduar a cor da imagem.

Marque [Inverter] e a cor invertida pode ser aplicada.
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 zRegistration (Registro)
A posição da imagem MPR pode ser indicada ao longo de três eixos. O valor das coordenadas 
muda junto com cada imagem MPR.

 zStitching
Sintetiza dois dados em um dado de stitching.

 ► Stitching → Consulte “6.5.5 Operação de Stitching” (Pág. 6-76)

 zSubtraction (Subtração)
A diferença entre os dois dados pode ser extraída com a função de subtração, tal como a diferença 
entre o dado atual e o anterior.
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6.5.5 Operação de Stitching
Sintetize a imagem pelo menu de stitching na tela de fusão.

1 Operação
Selecione [Stitch], no Menu 
de Abas, após ajustar a 
sobreposição de imagem na tela 
de fusão.

2 Operação
Clique no botão [Stitch].

OBS. A marcação em [Save as new Series] (Salvar como nova Série) indica que os dados de stitching 
são registrados na lista de séries dos mesmos dados de exame.
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3 Operação
Quando o processo de síntese 
é concluído, a tela muda para a 
tela de revisão.

Os dados de stitching são 
exibidos com dois dados de 
fusão.
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6.6 Análise das Vias Aéreas (Airway Analysis)

 �Habilitar a Análise das Vias Aéreas (Airway Analysis)

1 Operação
Clique em [Opções] e selecione 
a aba [Plugin].

2 Operação
Marque [AirwayAnalysis] e 
reinicie o sistema.
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 �Instruções para a Análise das Vias Aéreas

1 Operação
Clique no ícone Airway na barra 
de ferramentas para abrir a 
janela Airway Analysis.

2 Operação
Marque [Via Aérea] para ativar e 
editar o eixo central.

3 Operação
Um modelo para o eixo central 
aparecerá e, em seguida, edite 
o eixo.
Selecione [Resetar Axial] para 
retornar as configurações do 
eixo central ao padrão.

Para adicionar um ponto 
de curvatura, clique com o 
botão esquerdo do mouse 
pressionando a tecla Ctrl.
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4 Operação
Selecione [Processo] para 
extrair automaticamente as Vias 
Aéreas.

5 Operação
Marque [Seta/Rótulo] para 
exibir uma seta que aponta para 
a região com a área de corte 
transversal mínima.
O valor da área mínima também 
é exibido.

6 Operação
Clique em [Airway Center] 
(Centro da Via Aérea) para 
alinhar o centro da exibição 
MPR com o eixo das Vias 
Aéreas.
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7 Operação
Marque [3D Off] para alternar 
a exibição de renderização de 
volume 3D.

8 Operação
Marque [Outline] (Contorno) 
para exibir as Vias Aéreas como 
um contorno, o que permite 
você confirmar a região das 
Vias Aéreas. 6
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 �Relação entre área e cor das vias aéreas
Ajuste as extremidades da barra deslizante para definir a relação entre a área e a cor.
A Via Aérea na tela será atualizada automaticamente.
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 �Parâmetros das vias aéreas
Clique em [Setting] (Definições) para abrir a janela de configuração dos parâmetros.

 zParâmetros para extração automática das Vias Aéreas 

2 Air Threshold (Limite de Ar)

3 Smoothing (Suavizar)

4 Default (Padrão)

1 Save Center Axis (Salvar Eixo Central)

Nº Nome Descrição

1 Save Center Axis Salvar o eixo central como um modelo.

2 Air Threshold Especificar o valor de pixel do ar.

3 Smoothing Aumentar o número aumenta a suavização.

4 Default Voltar para as configurações originais.
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 zParâmetros de exibição das vias aéreas

5 Default

1 Always Display Arrow/Label

3 Use Airway VR Template

4 Save Always VR Template

2 Always MPR on Airway Center

Nº Nome Descrição

1 Always Display Arrow/Label Sempre exibir a área após a extração das Vias Aéreas.

2 Always MPR on Airway 
Center

Sempre alinhar a janela MPR com o eixo central após a extração das 
Vias Aéreas.

3 Use Airway VR Template Sempre aplicar o modelo de renderização de volume após a extração 
das Vias Aéreas.

4 Save Always VR Template Salvar um arquivo de modelo das configurações de renderização de 
volume atuais.

5 Default Voltar para as configurações originais.
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6.7 Outras Funções
Clicar no botão [Filme] na parte superior da visualização do painel de operação mudará a tela.
Use os botões nessa tela para a seguinte saída.

6.7.1 Cortar
Cortar livremente qualquer área permite remover informações desnecessárias e exibir apenas a 
área de interesse.

 zTipos de corte
<Corte de volume usando contorno>

<Corte de uma certa espessura usando a função de camada>

<Corte de faixa discricionária usando a função de máscara>

Quando a parte frontal é cortada

Remove a área da linha de corte

Corte usando uma linhade corte discricionária
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Outras Funções

 �Usar um Contorno
Um contorno e pontos de ancoragem são exibidos quando uma MPR é exibida.
O contorno da imagem MPR pode ser arrastado para cortar a imagem VR3D.

Uma linha tracejada externa é 
exibida ao redor de cada imagem.

Contorno

<Fluxo ao cortar a parte frontal>

Imagem VR3D antes do corte Imagem MPR (axial)

Mova o contorno para a posição
de corte na imagem MPR (axial)

Imagem VR3D após o corte
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Outras Funções

1 Operação
Arraste o contorno para a área 
a ser cortada na imagem MPR.

2 Operação
A área na frente do arrasto 
é cortada e a imagem VR3D 
cortada é exibida. 6

R
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Outras Funções

 �Usar a Função de Camada
Esta função pode ser usada para cortar na diagonal em relação às coordenadas oblíquas ou criar 
uma imagem de corte que deixa apenas uma espessura especificada (camada).
Uma oblíqua pode ser criada arrastando a linha cruzada e o ponto de ancoragem.
O alinhamento do corte com o alinhamento do dente possibilita a criação de uma imagem MIP 
apenas da área necessária e uma imagem MinIP que mostra uma imagem geral de um tubo neural.

Linha de corte

Cortes na espessura especificada para a linha de corte

Cortes na espessura especificada para a linha de corte

Linha 
cruzada

Linha de corte

Pontos de 
ancoragem

OBS. Uma oblíqua é uma imagem de corte transversal discricionária. Uma imagem diagonal 
discricionária é chamada de oblíqua dupla.

<Fluxo ao cortar usando a função de camada>

Mova a linha verde
na MPR (axial) para
o local a ser cortado.

Use as linhas amarelas
em ambos os lados da linha

verde para ajustar a espessura.

Uma imagem VR3D
cortada na espessura
especificada é exibida.
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Outras Funções

 �Tela de Configuração da Função de Camada
Use a aba Camada do painel de operação MPR para fazer um corte com espessura.

1 4

5
2

3

Nº Nome do Item Descrição

1 Meio Espaço

Ele corta a parte da frente do volume.
Realizar o processamento de corte após marcar esta caixa corta a parte na 
frente da posição de corte em tempo real e exibe a imagem da parte atrás do 
corte.

2 Camada fixa à tela

Isso define se vincular ou não a exibição da imagem VR3D às imagens 
definidas como camadas.
Remover a marca da caixa gira e exibe apenas a imagem VR3D.
Colocar uma marca na caixa gira a imagem VR3D e a vincula a, e gira, as 
imagens definidas como camadas.
Remover a marca da caixa gira e exibe apenas a imagem VR3D para permitir 
que a oblíqua criada (vista do sólido de corte transversal) seja verificada.

<VR3D>

<Quando não fixada>

<Quando fixada>

3 Espessura

Defina a espessura (largura) a ser cortada em milímetros.
Clicar no botão na parte de baixo irá definir a espessura previamente 
configurada.
A espessura de todos os botões pode ser redefinida. Após definir uma 
espessura discricionária, clique com o botão direito no botão para registrar a 
espessura definida para aquele botão.
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Outras Funções

Nº Nome do Item Descrição

4 Bloq. Linhas Cruz.

Use a linha cruzada (barra cruzada) para verificar a posição em outra imagem.
A linha cruzada é definida em 90 graus. Remova a marca da caixa para mudar 
para um ângulo discricionário.
Remova a marca da caixa para criar uma oblíqua dupla.

Linhas cruzadas                                  

<Quando definidas em 90 graus> <Quando não definidas>

Linhas cruzadas                                  

5 Inverter MIP
Isso pode ser usado quando uma imagem MIP é exibida na Vista de Exibição 
de Tela.
A imagem MIP em tons de cinza será exibida invertida.

6

R
evisar 2

6

R
evisar 2



6-92 PX1-DEV-A0219A

Outras Funções

 �Exemplo de Uso da Função de Camada

1 Operação
Mova o centro das linhas 
cruzadas para a área a ser 
mostrada pela função Camada.
As linhas cruzadas são movidas 
arrastando-as no seu centro.

2 Operação
Clique na aba Camada do 
painel de operação 3D e 
marque a caixa Plano.
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Outras Funções

3 Operação
Mova as linhas cruzadas e os 
pontos de ancoragem para 
ajustar a área de exibição.
Arraste a linha amarela exibida 
para alterar a espessura da 
área exibida.

OBS. Quando a linha amarela não é exibida, clique com o botão direito na imagem MPR e, em seguida, 
clique em Lincar ao 3D.

4 Operação
O corte da imagem VR3D e a 
espessura definida da camada 
são exibidos

OBS. • Arraste os pontos de ancoragem para alterar a direção do corte.
• Clique com o botão direito na imagem VR3D para alternar entre imagens MPR, MIP, MinIP e 

RaySum.
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Outras Funções

 �Usar a Função de Máscara
Esta função é usada para cortar e ajustar especificando uma faixa de imagem discricionária.
A função de máscara pode ser usada para imagens VR3D e MPR. Esta seção explica como usar 
essa função com imagens VR3D.

A linha verde exibida quando a área a ser cortada é especificada é chamada de ROI (Região de 
Interesse).
Os dois métodos de corte são descritos abaixo.
ROI livre: O cursor é arrastado para desenhar a ROI.
ROI poligonal: A ROI é desenhada ao clicar na imagem.

<Fluxo ao cortar uma imagem VR3D usando a função de máscara>

Desenhe uma ROI discricionária 
na imagem VR3D. 

A parte desenhada é cortada
(removida).

1
1

2

Operação
1.  Clique na aba Máscara no 

painel de operação 3D.
2.  Clique no botão [ROI Livre].
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Outras Funções

2 Operação
Para obter uma ROI livre, 
pressione a tecla Shift enquanto 
arrasta na imagem VR3D para 
desenhar a ROI.
Uma linha verde é desenhada 
ao arrastar.

OBS. • Para uma ROI poligonal, clique na posição discricionária na imagem VR3D, pressionando a 
tecla Ctrl. Uma linha tracejada desde a posição clicada até a próxima posição clicada é exibida. 
Então, clique em várias posições para desenhar a ROI.

• Para corrigir uma ROI poligonal, aponte e arraste a linha tracejada.
• Depois de usar a ROI poligonal para especificar a área a ser cortada, clique no botão [Suavizar] 

da aba Máscara do painel de operação 3D para desenhar a ROI com uma curva suave.
• Para excluir a ROI desenhada mais recentemente, clique no botão [Limpar Curva] da aba 

Máscara do painel de operação 3D. Para excluir todas as ROI, clique no botão [Limpar todas 
ROI].
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Outras Funções

3 Operação
Para uma ROI livre, soltar 
o botão do mouse irá cortar 
(excluir) a área delimitada pela 
ROI.

OBS. • Para uma ROI poligonal, depois de desenhar a ROI, clique no botão [Cortar] da aba Máscara 
do painel de operação 3D para cortar (excluir) a área delimitada pela ROI. Clicar no botão 
[Manter] para cortar a área fora da ROI.

• Para refazer o corte, clique no botão [Desfazer] da aba Máscara do painel de operação 3D.

• Parte da área cortada pode ser restaurada. Para restaurar uma área dentro da área cortada, 
arraste o cursor, pressionando a tecla Ctrl, para incluir a área que deseja restaurar e clique no 
botão [Restaurar] para restaurar a área delimitada.
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Outras Funções

4 Operação
Para exibir apenas a área 
cortada, clique no botão 
[Reverter] da aba Máscara do 
painel de operação 3D.

5 Operação
Apenas a área cortada é 
exibida.

OBS. As informações de profundidade são mantidas mesmo após o corte. A imagem pode ser girada e 
verificada.

OBS. Para retornar a imagem ao seu estado original, clique no botão [Limpar] da aba Máscara do 
painel de operação 3D.

6

R
evisar 2

6

R
evisar 2



6-98 PX1-DEV-A0219A

Outras Funções

 �Cortar Imagens MPR
As imagens MPR são cortadas na unidade de fatia. Formas complexas podem ser cortadas.
A linha vermelha exibida quando um local de corte é especificado é chamada de ROI.

<Fluxo ao cortar uma imagem MPR usando a função Máscara>

Ex: Desenhe na fatia bem de cima.

Imagem VR3D antes do corte

Desenhe uma ROI na imagem MPR (fatia).

Desenhe uma ROI na imagem MPR (fatia).

Ex: Desenhe numa fatia no meio.

Desenhe uma ROI na imagem MPR (fatia).

Após desenhar a ROI,
clique no botão [Cortar] para cortar (excluir) a área onde a ROI foi desenhada.

Ex: Desenhe na fatia bem de baixo.
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Outras Funções

1
1

2

Operação
1.  Clique na aba Máscara do 

painel de operação 3D.
2.  Clique no botão [ROI Livre].

2 Arraste com o botão esquerdo, 
mantendo pressionada a tecla Shift.

Operação
Exiba uma fatia discricionária e 
arraste com o botão esquerdo, 
mantendo pressionada a tecla 
Shift para desenhar a ROI.
Uma linha verde será 
desenhada.
Quando você soltar o botão do 
mouse, a linha fica vermelha e é 
confirmada.

OBS. A ROI também pode ser desenhada clicando nela e mantendo pressionada a tecla Ctrl. A área 
clicada pode ser corrigida arrastando até que seja confirmada. Clique com o botão direito para 
confirmar a ROI.

3 Operação
Exiba a próxima fatia e desenhe 
a ROI usando o mesmo 
procedimento.

OBS. Ao especificar uma faixa de corte que pula (deixa de fora) uma fatia, a fatia é automaticamente 
intercalada na ROI antes e depois dela.
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Outras Funções

4 Operação
Clique no botão [Manter] da aba 
Máscara do painel de operação 
3D. 

OBS. Clique no botão [Cortar] para cortar a área delimitada pela ROI.

5 Operação
A máscara é aplicada e a área 
delimitada pela ROI é cortada 
(permanece).
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Outras Funções

6.7.2 Adicionar Comentários
Os comentários podem ser adicionados em qualquer posição em uma imagem VR3D.

1

1

2

Operação
1.  Clique com o botão direito na 

imagem e, em seguida, clique 
em [Adicionar Seta/Rótulo].

2.  Arraste em qualquer posição 
para desenhar uma seta.

OBS. O desenho também pode ser feito pressionando a tecla Tab enquanto arrasta a imagem VR3D.

2 Operação
A caixa de diálogo de inserção 
de comentários será exibida.
Insira o comentário na caixa e 
clique no botão ou pressione a 
tecla Enter.

3 Operação
A seta e o comentário serão 
colocados na posição arrastada.

OBS. Para excluir a seta e o comentário, clique no comentário a ser excluído e pressione a tecla Excluir.
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Outras Funções

OBS. Um comentário inserido é automaticamente registrado como uma frase fixa. Para excluir um 
comentário registrado, clique duas vezes no comentário ou seta ou clique no botão  da tela 
exibida.
Na lista exibida, clique no comentário a ser excluído e, em seguida, clique no botão [Excluir]. 
Para corrigir um comentário, primeiro exclua o comentário e, depois, insira o comentário correto.
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Tela de Saída

7.1 Tela de Saída
A tela de Saída é usada para produzir ou gerar imagens criadas (saída de imagens criadas).
Na tela de Saída, as imagens criadas podem ser produzidas (saídas) em filme ou papel e usadas 
para criar relatórios, arquivos de filme, etc.

OBS. A função de criação de relatórios é limitada ao computador do Cliente de Rede.

2 Botões de ferramentas no canto superior esquerdo
1 Aba de Alternar Exibição 2D/3D

3 Aba de exibição da tela

4 Botões de 
ferramentas no canto 
superior direito

5 Tela de exibição de imagem 6 Vista do painel de operação

Nº Nome Descrição

1 Aba de Alternar 
Exibição 2D/3D

Clique nesta aba para alternar o exame entre as exibições 2D e 3D. 
A exibição atual é mostrada em azul.

2
Botões de 
ferramentas no canto 
superior esquerdo

Eles são usados para ajustar a exibição, como o nível da janela da imagem e exibição de 
zoom/redução. Eles são usados da mesma forma que na tela Revisar.

3 Aba de exibição da 
tela

Clique nesta aba para alternar entre as telas Lista de Pacientes, Revisar e Saída. No 
entanto, a tela não pode ser alternada diretamente de Lista de Pacientes para a de 
Saída.

4
Botões de 
ferramentas no canto 
superior direito

É aqui que se encontram os botões para seleção do modo CPR, salvar cenas, alterar as 
informações exibidas na imagem e botões semelhantes. 
Eles são usados da mesma forma que na tela Revisar.

5 Tela de exibição de 
imagem Ela exibe as imagens carregadas.

6 Vista do painel de 
operação

Clique neste botão na parte superior do painel para exibir o processamento permitido na 
tela Relatório. 
Use a vista do painel de operação para saída, edição de filme, etc.
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Saída de Imagens em Filme, etc.

7.2 Saída de Imagens em Filme, etc.
Clicar no botão [Filme] na parte superior do painel de operação mudará a tela.
Use os botões nesta tela para as seguintes saídas.

Botão Descrição

Saída em filme

Saída em papel

Registrar no servidor DICOM (banco de dados de estudos)

Salvar a imagem localmente

Criar relatórios simples

CUIDADO • Botão [E-mail]: O Sistema de Análise de Imagem atualmente não suporta o uso de uma 
função de transmissão de e-mail.

• Essas saídas são usadas para dar explicações aos pacientes e não para fins de 
diagnóstico. 7
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Saída de Imagens em Filme, etc.

7.2.1 Salvar Imagens
As imagens exibidas na tela de exibição de imagens podem ser salvas como um arquivo.

1 Operação
Após criar uma imagem, clique 
com o botão direito do mouse 
na imagem da tela de exibição 
de imagens a ser salva e clique 
em Salvar imagem.

OBS. • Para salvar todas as imagens da tela de exibição de imagens, clique em Salvar 4 imagens.
• Salvar também pode ser feito pressionando a tecla S e mantendo pressionada a tecla Ctrl.
• A mesma operação de salvar da tela Revisar pode ser usada aqui.
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Saída de Imagens em Filme, etc.

2 1

2

3

Operação
A caixa de diálogo Salvar Como 
é exibida.
1.  O destino de salvamento 

definido antecipadamente é 
exibido em Salvar em. Para 
salvar em um local diferente, 
altere o campo Salvar em.

2.  Insira o Nome do arquivo e 
especifique o Tipo.

3. Clique no botão [Salvar].

OBS. • O arquivo de imagem é salvo no local definido usando o botão [Opções] no canto superior 
direito da tela do Sistema de Análise de Imagem.

 ► Configurações de Ambiente → “8.7 Aba Capturar” (Pág. 8-24)
• As imagens podem ser armazenadas nos formatos JPEG, Bitmap e DICOM.

Tipo de Arquivo Descrição

Arquivo JPEG
Produz imagens em um formato de imagem estática comprimido que pode 
ser usado na Internet, etc. A taxa de compressão e outras configurações 
não podem ser especificadas.

Arquivo Bitmap Gera imagens no formato padrão usado para imagens estáticas do 
Windows. O tamanho do arquivo é maior do que o formato JPEG.

Arquivo DICOM
Gera imagens no formato padrão para imagens médicas. As imagens 
podem ser armazenadas em um servidor DICOM ou exibidas por outros 
aplicativos compatíveis com DICOM.

3 Operação
A imagem é salva.
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Saída de Imagens em Filme, etc.

7.2.2 Preparação da Saída de Imagens
Esta seção explica as configurações para a saída de imagens, a ordem de impressão, etc.

1
1

2

Operação
Crie a imagem a ser produzida.
1.  Clique no botão [Filmagem] 

na parte superior da vista 
do painel de operação para 
inserir a vista do painel de 
operação.

2.  O painel de saída será 
exibido na parte inferior da 
vista do painel de operação.

 ► Método de Criação de Imagem → Consulte 5. Revisar 1, na pág. 5-1.

2 Operação
Registre a imagem a ser 
produzida no painel de saída.
Clique com o botão direito na 
imagem a ser registrada na tela 
de exibição de imagens e, a 
seguir, clique em Capturar.
Para registrar todas as imagens 
exibidas, clique em Capturar 
todas as vistas.
Para registrar imagens CPR, 
clique em Capturar todos os 
cortes. Todas as imagens de 
corte transversal são registradas 
no painel de saída.
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Saída de Imagens em Filme, etc.

OBS. • O registro também pode ser feito pressionando a tecla C.
• As imagens registradas no painel de saída podem ser reorganizadas arrastando-as.
• Para excluir uma imagem registrada no painel de saída, clique com o botão 

direito na imagem a ser excluída e selecione Deletar. Para excluir todas as 
imagens, clique com o botão direito em uma imagem e clique em Deletar Tudo. 

Arraste as imagens a serem 
movidas para a posição 
desejada.

Clique com o botão direito na 
imagem a ser excluída para 
excluí-la.

• O [▼] do formato de Impressão pode ser usado para especificar o número de células. O 
número especificado de células é impresso em filme ou papel. 
A impressora deve suportar o formato de saída para produzir o número especificado de células.
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Saída de Imagens em Filme, etc.

3 Operação
Se todas as imagens registradas 
para o número especificado 
de células não puderem ser 
exibidas, o número de páginas 
será exibido em Número da 
página. Use o botão Nº da 
página para inserir a página 
exibida no painel de saída.
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Saída de Imagens em Filme, etc.

7.2.3 Saída em Filme e Papel
Saída para um imageador compatível com DICOM, impressoras, etc.

1 Operação
Após configurar a imagem de 
saída, verifique o conteúdo do 
painel de saída e, se estiver 
enviando para filme, clique 
no botão [Filme] e, se for 
para papel, clique no botão 
[Impressora].

2 Operação
Se o botão [Filme] for clicado, a 
caixa de diálogo Filmagem será 
exibida.
Selecione a impressora a ser 
usada e clique no botão [OK].

3 Operação
Se o botão [Impressora] for 
clicado, a caixa de diálogo 
Imprimir será exibida.
Defina as configurações de 
impressão, se necessário, e 
clique no botão [OK].
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Saída de Imagens em Filme, etc.

7.2.4 Registro no Servidor DICOM (banco de dados de Estudos)

Uma imagem criada pode ser registrada no banco de dados de estudos no formato DICOM.
Os dados registrados são salvos como uma imagem de captura secundária no exame.

OBS. Os dados DICOM que são dados de processamento secundário são chamados de imagem de 
captura secundária (SC).
Quando uma imagem criada na tela Revisar é salva no formato DICOM, uma imagem de captura 
secundária é criada. Isso é diferente de uma cena.

1 Operação
Após definir a tela de saída, 
verifique o conteúdo do painel 
de saída e clique no botão 
[DICOM Server] (Servidor 
DICOM).

OBS. A inserção de texto (inglês) como um comentário de uma linha no campo Descrição Série irá 
registrar as informações DICOM junto com a imagem.
O comentário será refletido na lista de séries. 
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Saída de Imagens em Filme, etc.

2 Operação
O diálogo SELECIONAR um ou 
mais Servidores DICOM será 
exibido.
Selecione o servidor de destino 
de saída (banco de dados de 
estudos) e clique no botão [OK].

CUIDADO Atualmente, a transmissão (registro) para outro servidor DICOM não é suportada.

OBS. Os valores iniciais para as informações registradas do servidor de banco de dados de estudos 
são exibidos. Selecione um servidor exibido. 

3
1

3

2

Operação
A imagem é registrada como 
dados DICOM.
1.  Exiba a tela Lista de 

Pacientes e clique no botão 
[Atualizar lista de pacientes].

2.  Selecione o exame de 
interesse.

3.  Os dados DICOM registrados 
são exibidos na lista de 
séries como uma imagem de 
captura secundária.

OBS. A série com o número de imagens que corresponde ao número de imagens registradas no painel 
de saída são os dados DICOM registrados (imagem de captura secundária).
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7.2.5 Relatórios Simples
Podem ser criados relatórios com achados, comentários, etc., inseridos nos dados do estudo.
Os relatórios podem ser salvos no banco de dados de estudos. Os relatórios salvos são salvos no 
exame que inclui os dados do estudo.

CUIDADO • O Microsoft Word 2008 ou 2010 (doravante “Word”) deve estar instalado para se usar a 
função de relatório.

• Os relatórios salvos no banco de dados de estudos não podem ser substituídos. Mesmo 
que um relatório seja reeditado posteriormente no Sistema de Análise de Imagem, o 
arquivo correspondente no banco de dados do estudo não pode ser substituído.

1 Operação
Depois de configurar a imagem 
de saída, verifique o conteúdo 
do painel de saída e clique no 
botão [Relatório].

2 Operação
A caixa de diálogo Select 
physician (Selecionar médico) 
será exibida.
Selecione o nome a ser usado 
para assinar o relatório a 
ser criado e clique no botão 
[Proceed] (Continuar).

OBS. Para adicionar ou editar o nome de um médico ou técnico, entre em contato com o representante 
de suporte.
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3 Operação
O Word é iniciado 
automaticamente e exibe um 
formulário.
1.  Insira os achados, 

comentários, etc.
2.  Clique no botão [Salvar] no 

Word.
3.  Clique no botão [Fechar] no 

canto superior direito para 
fechar o Word.

OBS. O relatório simples criado é automaticamente armazenado na pasta SimpleReport, na pasta 
PreXion3D Viewer, com o nome de arquivo ID_Examination Date_Modality (ID_Data do 
Exame_Modalidade).
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4 Operação
A exibição volta para a tela 
Saída.
Para salvar um relatório simples 
no banco de dados de estudos, 
clique no botão [Salvar] à direita 
do botão [Relatório].

5 Operação
A caixa de diálogo Salvar o 
relatório simples no servidor 
é exibida.
Na configuração inicial, o 
Nome do arquivo é exibido 
como ID_Examination Date_
Modality (ID_Data do Exame_
Modalidade).
Para alterar isso, insira o Nome 
do arquivo e clique no botão 
[Abrir].

6 Operação
O relatório simples será salvo.
Clique no botão [Relatório] dos 
botões do menu na tela Lista 
de Pacientes para verificar o 
relatório registrado.

 ► Como abrir relatórios salvos no banco de dados do estudo → Consulte “4.10 Abrir Relatórios” (Pág. 4-40)
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7.3 Criar Filmes (AVI)
Os filmes podem ser criados usando os dados do estudo.

As posições de exibição nas imagens VR3D e MIP podem ser alteradas e as imagens registradas 
para cada posição.
As imagens registradas são salvas como um arquivo AVI.

Várias imagens giradas são criadas e reproduzidas como um filme.

OBS. O protocolo 2D é usado para criar filmes usando vistas de corte transversal em série.

 ► Criar Protocolo 2D → Consulte “7.4 Criar Filmes com Protocolo 2D” (Pág. 7-20)

1
1

2

Operação
1.  Clique no botão [Filme 3D] na 

parte superior do painel de 
operação para alternar a vista 
do painel de operação.

2.  A tela de registro de 
miniaturas será exibida na 
parte inferior do painel de 
operação.

CUIDADO O botão [Filme 3D] não pode ser usado para exibições 2D.

7

Saída

7

Saída



7-17PX1-DEV-A0219A

Criar Filmes (AVI)

2

1

2

Operação
1.  Defina a posição de exibição 

da imagem VR3D da tela de 
exibição de imagem (rotação, 
etc.).

2.  As imagens definidas são 
registradas como miniaturas. 
Clique com o botão direito em 
uma imagem para selecionar 
Capturar.

OBS. As imagens também podem ser registradas clicando na imagem e mantendo pressionada a tecla C.

3 Operação
As imagens em miniatura são 
registradas.
Use o mesmo procedimento 
para registrar imagens 
de posição de exibição 
discricionária, como exibição 
intermediária e exibições de 
ponto final, como miniaturas.

OBS. Para verificar o conteúdo registrado, clique no botão [Prévia] (pré-visualização). A tela de Registro 
de Miniaturas mudará para a tela de Prévia e o filme será reproduzido. A operação da tela de 
Prévia pode ser realizada a partir do menu exibido ao clicar com o botão direito na tela de Prévia.
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4 Operação
Defina o tempo durante o qual o 
filme de todas as imagens será 
reproduzido.

Insira um tempo discricionário 
para a Duração do vídeo.

Insira o número de imagens 
a serem exibidas durante 1 
segundo em Quadros/seg.

CUIDADO Quanto maior o valor de quadros/s (FPS), mais uniforme será a reprodução do filme, mas o 
tamanho do arquivo ficará proporcionalmente maior.

5 Operação
Verifique o conteúdo do registro 
da miniatura e clique no botão 
[Salvar como].
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6 Operação
A caixa de diálogo Salvar como 
será exibida.

Especifique o local para salvar o 
arquivo, insira o Nome, confirme 
se o Tipo do arquivo é AVI 
Movie File (Arquivo de Filme 
AVI) e clique no botão [Salvar].

OBS. • O arquivo AVI é salvo no local especificado. Clique duas vezes no arquivo AVI para reproduzi-
lo.

• Tipos de arquivo: 

Tipo de Arquivo Descrição

Arquivo de Filme 
AVI

Saída como um formato de filme geral que pode ser reproduzido pelo Windows Media 
Player, etc.

Arquivo JPEG Produz imagens em um formato de imagem estática comprimido que pode ser usado na 
Internet, etc. A taxa de compressão e outras configurações não podem ser especificadas.

Arquivo Bitmap Gera imagens no formato padrão usado para imagens estáticas do Windows. O tamanho 
do arquivo é maior do que o formato JPEG.

Arquivo DICOM
Gera imagens no formato padrão para imagens médicas. As imagens podem ser 
armazenadas em um servidor DICOM ou exibidas por outros aplicativos compatíveis com 
DICOM.

To FILM Panel

Esta é a mesma operação que clicar no botão [Save to Film] (Salvar no filme). Ao clicar 
no botão [Save to Film], a tela muda para aquela quando se clica no botão [Filme] 
na parte superior do painel de operação e as imagens em miniatura da vista de corte 
transversal são exibidas no painel de saída. O arquivo não é salvo.
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7.4 Criar Filmes com Protocolo 2D
É usado para criar um filme de vistas de corte transversal de dados do estudo.
Uma linha reta discricionária é desenhada para criar uma vista de corte transversal onde a linha reta 
é desenhada.
Um arquivo de filme dos vários cortes transversais gerados é criado. Uma série de fatias paralelas 
pode ser criada para um tubo neural.
Além disso, a função de protocolo 2D pode criar imagens 3D em rotação contínua a partir de  
imagens VR3D, MIP ou outras.

Desenhe uma linha reta 
em uma posição discricionária 

Crie uma linha reta e alterea posição
das vistas de corte transversal

Crie e reproduza várias imagens giradas

1

2

1

Operação
1.   Clique no botão [Conj. 2D] 

na parte superior do painel de 
operação para alternar a vista 
do painel de operação.

2.  A tela de Operação do 
Protocolo 2D e a prévia (pré-
visualização) da imagem 
MPR serão exibidas na 
parte inferior do painel de 
operação. 
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2 Operação
Crie cortes transversais na tela 
de exibição de imagem.
Em Orientação, selecione 
Paralelo ou Radial.

OBS.  Diferença entre (orientação) paralelo e radial: 
Os cortes com paralelo são usados para avaliar a imagem geral.
Os cortes com radial são usados para avaliar a condição ao redor da área de interesse 
afetada.

<Paralelo> <Radial>
• Quando a Orientação é selecionada, uma caixa de diálogo de confirmação para salvá-la como 

um modelo é exibida. Para salvar como um modelo o conteúdo configurado, clique no botão 
[Sim].

• O botão [Excluir] pode ser usado para excluir modelos registrados. Para alterar o conteúdo da 
configuração, use o botão [Salvar] para substituir o modelo.
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3 Operação
Uma linha verde é exibida.
Arraste a linha verde para a 
posição a ser cortada.

OBS. Quando radial for selecionado, arraste o centro para movê-lo para a posição de interesse.

4 Operação
O número de fatias é mostrado 
pelo número de linhas verdes.
Para alterar o número de 
fatias, distância das fatias 
ou espessura de fatia, insira 
valores discricionários para 
eles.
• Para alterar o número de 

fatias, insira o valor em 
Número.

• Para alterar a distância 
das fatias, insira o valor em 
Intervalo.

• Para alterar a espessura 
da fatia, insira o valor em 
Camada.
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CUIDADO • Quando Radial é selecionado para Orientação, o número de fatias e a distância das fatias são 
vinculados. Inserir um valor discricionário em Número ajustará automaticamente o valor em 
Intervalo.

• Para alterar a espessura da fatia, altere a exibição de prévia para VR3D.  
A Camada não pode ser alterada se a exibição de prévia for MPR. Neste caso, está em cinza.
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5 Operação
Especifique o campo de visão 
da vista de corte transversal. 
Insira um valor discricionário em 
FOV.

OBS. A largura da faixa de visão a ser observada é chamada de campo de visão (FOV).

6 Operação
Para exibir a imagem de saída 
ao contrário, marque a caixa 
Virar.

OBS. Para verificar o conteúdo registrado, clique no botão [Prévia]. Ao clicar nele, o filme é reproduzido. 
A operação da tela de Prévia é realizada a partir do menu exibido ao clicar com o botão direito na 
tela de Prévia.
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7 Operação
Salve as imagens criadas.
Clique no botão [Salvar como].

8 Operação
A caixa de diálogo Salvar como 
será exibida.
Especifique o local onde salvar, 
insira o Nome do arquivo, 
confirme se o Tipo é AVI Movie 
File (Arquivo de Filme AVI) e 
clique no botão [Salvar].
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OBS. Tipos de Arquivo

Tipo de Arquivo Descrição

Arquivo de Filme 
AVI

Saída como um formato de filme geral que pode ser reproduzido pelo Windows Media 
Player, etc.

Arquivo JPEG Produz imagens em um formato de imagem estática comprimido que pode ser usado na 
Internet, etc. A taxa de compressão e outras configurações não podem ser especificadas.

Arquivo Bitmap Gera imagens no formato padrão usado para imagens estáticas do Windows. O tamanho 
do arquivo é maior do que o formato JPEG.

Arquivo DICOM
Gera imagens no formato padrão para imagens médicas. As imagens podem ser 
armazenadas em um servidor DICOM ou exibidas por outros aplicativos compatíveis com 
DICOM.

To FILM Panel

Esta é a mesma operação que clicar no botão [Save to Film] (Salvar no filme). Ao clicar 
no botão [Save to Film], a tela muda para aquela quando se clica no botão [Filme] 
na parte superior do painel de operação e as imagens em miniatura da vista de corte 
transversal são exibidas no painel de saída. O arquivo não é salvo.
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8.1 Aba General 1 (Geral 1)
Esta aba é usada para configurar o método de consulta de informações do paciente quando 
o Sistema de Análise de Imagem é inicializado, usando a compressão de imagem durante o 
carregamento de uma imagem, e outros itens.

CUIDADO O conteúdo da configuração será aplicado na próxima vez que o Sistema de Análise de 
Imagem for inicializado.

 zAbrir lista de pacientes automaticamente no login 

Marque esta caixa ao conectar-se ao banco de dados de estudos ao mesmo tempo que o 
Sistema de Análise de Imagem é inicializado para exibir a lista de pacientes.
Marque a caixa Item de busca é requerido ao conectar para restringir a busca quando houver 
uma grande quantidade de dados ou para pesquisar dados específicos.
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 zMostrar aviso quando lista de pacientes estiver sem filtro de busca

Marque esta caixa para exibir um aviso quando um item de busca não tiver sido definido e houver 
muitos dados fazendo com que o sistema demore muito para adquirir a lista quando a tela Lista 
de Pacientes é exibida.

 zCompactação de imagem

Normalmente, é recomendado usar o sistema com essa caixa desmarcada. (Recomenda-se usar o 
sistema com essa caixa marcada quando utilizar o computador do Cliente de Rede.)
Marque essa caixa ao compactar e transmitir imagens do banco de dados de estudos para o 
Sistema de Análise de Imagens e outras vezes, conforme necessário.
Isso pode ser usado para aumentar a velocidade de exibição, reduzindo a qualidade da imagem, 
quando houver um grande volume de tráfego ou em outros momentos, quando desejado.
Ao marcar essa caixa, a taxa de compactação pode ser definida usando Qualidade (Qualidade 
recomendada: 75 ou mais).
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 zDetectar DirectDraw ou GDI automaticamente 
(A caixa é marcada automaticamente e não pode ser desmarcada.) 

Marque esta caixa para identificar automaticamente se DirectDraw é usado ou GDI é usado para 
exibir as imagens carregadas do banco de dados de estudos. Entretanto, se esta caixa estiver 
marcada para a configuração inicial, não remova a marcação.
Será dada prioridade ao uso do DirectDraw, a menos que haja um problema de memória interna. 
Usar o DirectDraw aumentará a velocidade de exibição.

 zSalvar posição e tamanho atuais de janela 
(A caixa é marcada automaticamente e não pode ser desmarcada.)

Salva o ambiente de uso atual.
O conteúdo da configuração será aplicado na próxima vez que o Sistema de Análise de Imagem 
for inicializado.
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8.2 Aba General 2 (Geral 2)
Esta aba contém configurações de exibição de imagens.

 zGeneral 2 － Aba General 1 (Geral 1)

Nome do Item Descrição

Fonte de Anotação Define a fonte e o tamanho das informações dos dados do estudo exibidas na 
tela de exibição de imagens.

Fonte de Orientação
Define a fonte e o tamanho das informações de orientação (L, R, H e F exibidas, 
respectivamente, para a esquerda, direita, cabeça e pé) usadas para exibir a 
imagem.

Fonte Anotação Título Define a fonte e o tamanho usados para comentários e o resultado da medição.
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Nome do Item Descrição

Usar Máx/Mín ao 
invés de WW/WL

Altera a exibição do controle deslizante de HU (Unidade Hounsfield). Grava a 
Largura da Janela como Mín., o Nível da Janela como Máx., e exibe os valores 
mínimo e máximo do nível da janela.

Usar S/I ao invés de 
H/F

Altera a manipulação de exibição da orientação (dados que mostram a 
orientação) para S/I.

Usar W/L predefinido 
ao invés de W/L 
recomendado

Aplica automaticamente o conteúdo definido no botão de predefinição de nível 
de janela (primeiro botão) após a inicialização do Sistema de Análise de Imagem. 
Marque esta caixa para exibir imagens 2D em escala de cinza.

Usar modelo de cor 
nas visualizações 
MPR

Exibe automaticamente a cor após a inicialização do Sistema de Análise de 
imagem.

Fixar à fatia quando 
usar anotação Exibe o comentário inserido mesmo quando a fatia é movida.

Habilitar 
Sincronização de 
FOV para multi-dados

Ajusta automaticamente o campo de visão ao carregar vários dados.

 zGeneral 2 － Aba General 2 (Geral 2)

Nome do Item Descrição

Config. ctrl. de velocidade da 
fatia

Define a espessura quando o mouse é usado para mover fatias MPR. A 
espessura de movimento mínimo é especificada no número de voxels.

PreClampWindowLevel
Coloque a configuração de nível de janela aplicada à imagem 2D dentro 
da faixa válida, ajuste automaticamente o nível de janela especificado 
dentro da faixa de valor e expresse todos os gradientes.

Esconder linhas de escala 
quando o botão de anotação 
estiver desligado

Oculte informações quando o botão [Anotação] dos botões de 
ferramentas no canto superior direito da tela Revisar/tela Relatório 
estiver DESLIGADO ao mesmo tempo que oculta a escala da tela de 
exibição de imagem.
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 zGeneral 2 － Aba 2D

Nome do Item Descrição

Abrir visualizador 2D como 
padrão

Exibe imagens 2D ao carregar os dados do estudo. (É possível alternar 
para imagens 3D após o carregamento).

Modo de inicialização 2D Define o modo usado ao alternar para exibição 2D.

Modelo Multi Fatias Especifica o layout inicial usado ao alternar para uma exibição de várias 
fatias.

Modelo Multi Séries Especifica o layout inicial usado ao alternar para uma exibição 2D de 
várias séries.

Carreg. todas séries estudo Carrega todas as séries, independentemente do conteúdo de 
configuração do Modelo Multi Séries.

Selecione disposição para 
mostrar séries

Muda automaticamente o layout para exibir todas as séries selecionadas 
ao alternar para a exibição 2D.

Carregar sub-série em vistas 
separadas Exibe os dados da sub-série em uma janela separada.

Multi Configurações

Exclua a Captura Secundária quando não carregar imagens de captura 
secundária.
Exclua Cena quando não carregar arquivos de cenas.

 ► Captura Secundária → Consulte “7.2.4 Registro no Servidor DICOM 
(banco de dados de Estudos)” (Pág. 7-10)
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 zGeneral 2 － Ceph (Cefalométrica)

Nome do Item Descrição

Escala

Especifique a taxa de ampliação radiográfica em uma imagem 
cefalométrica.

[x 1.0 / x 1.1 / Custom (x 0.50 a x 1.50)]

Usar Valor de Espaçamento de Pixel da Imagem
 Marque para definir o valor de “Imager Pixel Spacing (0018,1164)” dos 
dados DICOM.

As novas configurações são aplicadas quando o sistema é reiniciado.

para Salvar Imagem Original 

Ajustar imagem para o tamanho A4
Marque ao imprimir uma imagem em papel A4.

Orientação do papel
[Retrato / Paisagem]

Margem (0 a 25mm)
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 zGeneral 2 － Aba 3D

Nome do Item Descrição

Não desabilite as linhas 
cruzadas em 1×1 Exibir a linha cruzada (barra transversal).

Manter as linhas cruzadas 
centralizadas durante a 
aproximação

Marque esta caixa para executar a aproximação/redução da imagem 
MPR centralizando nas linhas cruzadas (barras transversais).

Retornar ao manipulador 
prévio depois de W/L na 
visualização 3D

Use a operação do mouse para ajustar o nível da janela e retornar a 
ação do mouse ao estado anterior após a confirmação da operação.

Ligar Vínculo3D quando 
camada for aplicada

Vincular a outro corte transversal MPR quando usar a função de camada.
 ► Detalhes → Consulte “6.7 Outras Funções” (Pág. 6-86)

Aplicar “Centro Rotação 
Vinculado” como padrão

Tornar o vínculo do centro de rotação da imagem MPR a configuração 
inicial.

 ► Vínculo do centro de rotação → Consulte “5.4.1 Ajuste de Exibição” 
(Pág. 5-12)

Modo de Inicialização 3D

Especifica o layout inicial usado ao alternar para exibição 3D na tela 
Revisar.
Aplique RaySum aos três cortes transversais básicos.

 ► RaySum → Consulte “5.2.2 RaySum (Soma de Raios)” (Pág. 5-3)

Número de Multi-Estilo Especifica o layout inicial usado ao alternar para a exibição de vários 
estilos.

Usar Botão MPR Use o botão inferior direito como MPR em vez de MIP. 
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 zGeneral 2 － Aba CPR1

Nome do Item Descrição

Desabilitar rotação da imgs. 
3D e 2D Evita a rotação da imagem 3DVR no modo CPR.

Usar pés como padrão na 
visualização 3D

Exibe automaticamente a orientação da imagem como pé quando 
alternar para o modo CPR.

Usar MPR como padrão na 
visual. 3D

Exibe automaticamente a imagem MPR quando alternar para o modo 
CPR.

Abrir modo de revisão 
(transversal) como padrão

Exibe automaticamente o modo de revisão quando alternar para o modo 
CPR.

Resetar Vis. 3D/MPR quando  
CPR estiver desl.

Reseta automaticamente a visualização 3D/MPR quando CPR é 
desligado.
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Aba General 2 (Geral 2)

 zGeneral 2 － Aba CPR2

Nome do Item Descrição

Estilo linha antigo Marque para exibir a linha CPR no estilo padrão.

Largura Especifique a largura da linha CPR.

Comp. Especifique o comprimento da linha CPR.

Cor Especifique a cor da linha CPR.

Panorama: colocar linha embaixo Marque para exibir a linha CPR na parte inferior da vista panorâmica.
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Aba General 2 (Geral 2)

 zGeneral 2 － Aba Medida

Nome do Item Descrição

N x N (mm) Tamanho fixo 
(desenhado com Ctrl + 
Clique)

Clicar nele enquanto pressiona a tecla Ctrl ao selecionar um retângulo 
ou elipse irá medir a área de interesse usando o tamanho fixo (tamanho 
de um lado) especificado pela área inserida.
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Aba General 3 (Geral 3)

8.3 Aba General 3 (Geral 3)
Esta aba é usada para escolher as configurações de exibição de WW/WL para imagens 
panorâmicas.
O valor de configuração é aplicado à exibição inicial.

Nome do Item Descrição

W/L (do DICOM) Recomendado Usa os valores de W/L recomendados incluídos no cabeçalho DICOM.

Pano1 / Pano2 / Pano3
Usa os valores de W/L definidos na caixa de diálogo [Set Panorama 
Preset].

 ► Predefinição → Consulte “5.5.3 Predefinição” (Pág. 5-42)

As novas configurações são aplicadas quando o sistema é reiniciado.
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Aba General 3 (Geral 3)
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Aba Plugin

8.4 Aba Plugin

Clique no botão [Adic. Plugin] e a caixa de diálogo da Prop. Plugin do Cliente será exibido.
Insira os itens a seguir e clique no botão [OK].

Nome do Item Descrição

Nome plugin do cliente Especifique o nome do plugin exibido no menu de contexto da lista de 
pacientes.

Só Série Marque para adicionar o nome do plugin do cliente no menu de contexto da 
lista de séries.

Baixar dados Marque para baixar os dados especificados em “Salvar pasta”.

Excluir dados depois da exec. Marque para excluir os dados baixados automaticamente após executar o 
plugin.
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Aba Plugin

Nome do Item Descrição

Use pasta de séries Marque para passar a pasta de séries para comando.

Salvar pasta Especifique a pasta para salvar os dados baixados.

Comando Especifique o comando para executar o plugin.

Pasta Trabalho Especifique a pasta de trabalho para executar o plugin.

Args. Comando 
Especifique os argumentos de comando transmitidos ao plug-in.
Chave especial:

Substitua “__DataFolderOpt__” pela pasta especificada em “Salvar pasta”.

OBS. Após adicionar o plugin, “Nome plugin do cliente” aparece no menu de contexto de um item da 
série.

• Selecione o plugin e clique duas vezes para editar as configurações do plugin.
• Selecione o plugin e clique no botão [Excluir Plugin] para excluir as configurações do plugin.
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Aba Lista de Pacientes 

8.5 Aba Lista de Pacientes 
Esta aba contém as configurações de exibição da tela da Lista de Pacientes e as configurações de 
carga de dados do estudo.

 zConfiguração de fonte
A fonte do texto exibida na lista e outras configurações podem ser alteradas.
[Plano de Fundo] é usado para definir a cor de fundo dos dados da lista dependendo do estado 
dos dados do estudo (carregar tudo, carregar parcial, etc.).
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Aba Lista de Pacientes 

OBS. Tela de configuração de fonte e cor de fundo e resultados de configuração.
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Aba Lista de Pacientes 

 zSelecionar automaticamente uma série na seleção de estudos

Seleciona automaticamente a série com o maior número de imagens quando um exame é 
selecionado.

 zPACS de consulta para o médico de referência

Exibir o Médico de Referência (médico que encaminhou) como um item da lista de estudos.

8

C
onfigurações

8

C
onfigurações



8-21PX1-DEV-A0219A

Aba Lista de Pacientes 

 zVisualização usa W/L recomendado para cada imagem 

Isso se aplica toda vez que o valor do nível da janela é recomendado na visualização (prévia).
Esta caixa é marcada na configuração inicial.

 zMétodo de Organização na inicialização

Define as condições de classificação para a lista de sub-séries.
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Aba Pasta Salva 

8.6 Aba Pasta Salva 
Ela define o local para salvar o arquivo de referência salvo no exame.

 zArquivo auxiliar baixado está salvo em...

Define o destino de salvamento do arquivo de referência.
 ► Arquivo de referência → Consulte “4.11 Registrar Arquivos de Referência” (Pág. 4-42)

 zPasta de Download Rápido

Para configurar o local de salvamento dos dados do exame a serem salvos por Download 
Rápido: 

 ► Download Rápido → Consulte “4.7.1 Salvar em um Disco Local (Download Rápido)” (Pág. 4-22)
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Aba Pasta Salva 

OBS. [c:\PreXion3D Viewer\QuickDownload] é uma configuração padrão como a pasta salva.

8

C
onfigurações

8

C
onfigurações



8-24 PX1-DEV-A0219A

Aba Capturar

8.7 Aba Capturar
As imagens podem ser capturadas (copiadas) pressionando a tecla C enquanto mantém 
pressionada a tecla Ctrl.
Esta aba é usada para configurar as informações a serem capturadas durante a captura da imagem, 
o tipo de imagem durante a captura da imagem, o destino do salvamento e outras configurações.

 zIgnorar linhas cruzadas durante a captura

Marque esta caixa quando não capturar as linhas cruzadas.
Isso exclui as linhas cruzadas durante a captura, mesmo quando as linhas cruzadas são exibidas 
na tela de imagem MPR.
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Aba Capturar

 zIgnorar anotação durante captura de imagem

Marque esta caixa quando não for para capturar as anotações.
Isso exclui as anotações durante a captura, mesmo quando elas são exibidas.

 zIgnorar orientação durante a captura 

Marque esta caixa quando não for para capturar a orientação.
Isso exclui as informações de orientação (texto e símbolos de dados) durante a captura, mesmo 
quando a orientação é exibida.
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Aba Capturar

 zProfundidade de Bit

Isso especifica o tipo de imagem a ser capturada. Quanto maior o número de bits, mais clara fica 
a imagem.

 zResolução

Define a resolução na qual as imagens são capturadas.
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Aba Capturar

 zPasta de Captura do Usuário

Isso especifica a pasta de destino para salvar as imagens capturadas.

Marque a caixa de seleção Usando BMP ao salvar a imagem no formato bitmap.
Normalmente, as imagens são salvas no formato JPEG.

Pressionar a tecla S enquanto mantém pressionada a tecla Ctrl irá especificar automaticamente 
a Pasta de Captura do Usuário como o destino de salvamento e salvar a imagem capturada.
Quando também salvar a cena no servidor ao mesmo tempo, marque a caixa Salvar Cena 
durante captura. Quando esta caixa estiver marcada, a caixa de diálogo para salvar cenas é 
exibida.
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Aba Saída

8.8 Aba Saída
Esta aba é usada para definir as configurações para operação a partir da tela de Saída.

CUIDADO Este Sistema de Análise de Imagem não pode usar a função de e-mail. Portanto, a imagem 
por e-mail usando o formato BMP não pode ser definida.

 zSaída em escala de cinza de 8 bits

Marque esta caixa para salvar a imagem em escala de cinza (8 bits/pixel).
Clique com o botão direito do mouse em Salvar Imagem do menu para salvar uma imagem em 
escala de cinza na pasta local especificada.
Além disso, pressione a tecla C enquanto mantém pressionada a tecla Ctrl para tornar a imagem 
em escala de cinza automaticamente ao copiá-la para a área de transferência.
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Aba Saída

 zSe existirem imagens no painel de saída quando os dados forem 
carregados

Isso especifica o processamento a ser executado quando houver uma imagem registrada no 
momento em que uma imagem da tela de exibição de imagem é registrada no painel de saída 
durante a criação de um relatório.

 zFilme 3D/Resolução de Conjunto 2D

Isso é usado para selecionar a resolução e o formato de compressão de um arquivo de filme AVI 
criado com a função de protocolo 2D.
Use o botão [Codec] para selecionar um método de codec discricionário na lista.
Marque a caixa de Prévia de auto-correção do conjunto 2D para ajustar automaticamente a 
orientação da imagem (rotação) ao criar um arquivo de filme usando a função de protocolo 2D.
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Aba Saída

 zRenumere imgs conforme disposição do Filme

Marque esta caixa para atribuir um nº de imagem às informações de cabeçalho dos dados 
DICOM criados durante o registro no painel de saída.
Os números das imagens são atribuídos em ordem partindo do início.
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Atalho de Teclado

A.1 Atalho de Teclado
As seguintes operações podem ser realizadas pressionando as teclas do teclado.

Tecla do 
Teclado Descrição

C Registra a posição da imagem no ponteiro do mouse para o painel de saída.

A Ela também é usada para registro de miniaturas na tela de criação de filme (AVI).

P Gira do campo de visão atualmente exibido para a parte da frente (Anterior) da imagem 
3D.

L Gira do campo de visão atualmente exibido para a parte de trás (Posterior) da imagem 
3D.

R Gira do campo de visão atualmente exibido para o lado esquerdo da imagem 3D.

H Gira do campo de visão atualmente exibido para o lado direito da imagem 3D.

F Gira do campo de visão atualmente exibido para o topo (Cabeça) da imagem 3D.

Ctrl+C Copia a imagem selecionada para a área de transferência.

Ctrl+R Alterna para exibição em tela inteira.

1 a 6

Aplica a largura da janela/nível da janela atribuídos aos botões predefinidos do painel de 
operação MPR à posição da imagem no ponteiro do mouse. Os botões predefinidos da 
esquerda são as teclas 1 a 5. Pressione a tecla 6 para redefinir as configurações.

1 2 3 4 5 6
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Operações com Mouse

A.2 Operações com Mouse
As operações do mouse são descritas abaixo.

Mouse/Outro Descrição

Botão esquerdo Arrastar o botão esquerdo (mover o mouse pressionando o botão) inicia a ação 
selecionada usando os botões de ferramentas do canto superior esquerdo.

Botão direito Arraste o botão direito para mover em paralelo (panorâmica).

Botões esquerdo e direito 
pressionados ao mesmo 
tempo

Arrastar os botões esquerdo e direito ao mesmo tempo irá mudar a largura da 
janela (arrasto horizontal)/nível da janela (arrasto vertical) ou ajustar o valor 
limite do objeto 3D.

Botão de roda (centro) Arrastar o botão de roda amplia a exibição. Girar a roda move a fatia.

Botão de roda (centro) + 
botão direito

Arrastar o botão direito pressionando o botão de roda move a fatia ou move a 
camada para frente/para trás.

Ctrl + botão de roda 
(centro)

Ao usar a função de camada, arrastar o botão de roda pressionando a tecla 
Ctrl irá alterar a espessura da camada.

Tab + botão esquerdo Arrastar o botão esquerdo pressionando a tecla Tab irá inserir um comentário.
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A.3 Índice Alfabético
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