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O Sistema Eximius de Navegação Cirúrgica por imagem é indicado para 
cirurgias craniofaciais de alta complexidade. O navegador fornece ao cirurgião a 
localização espacial, em tempo real, dos instrumentos em relação às estruturas 
anatômicas e patológicas do paciente sobre as imagen s da Tomografia 
Computadorizada (TC) ou Ressonância Magnética (RM).

“Leveza, portabilidade e versatilidade com altíssima precisão.”

Navegador Cirúrgico



NAVEGADOR CIRÚRGICO EXIMIUS
O Navegador Cirúrgico Eximius, é um equipamento de loca-
lização espacial em tempo real que rastreia continuamente 
os instrumentos cirúrgicos e sua relação com as estruturas 
anatômicas do paciente. Trata-se de um equipamento com-
posto por uma unidade de processamento, sensor de posição, 
marcadores de referência estática e dinâmica, software de 
reconstrução tridimensional de imagens médicas e instrumen-
tais cirúrgicos previamente calibrados.

O Sistema de Navegação Cirúrgica por Imagem é indicado 
para cirurgias craniofaciais de alta complexidade, porém, pode 
ter sua gama de aplicações ampliada por meio de Kits de 
Instrumentais acessórios próprios, compatíveis com o nave-
gador cirúrgico Eximius, destinados a outros procedimentos 
específicos.

CARACTERÍSTICAS
O Navegador Cirúrgico Eximius contempla o Sensor de 
Posição, Unidade de Processamento, Estojo de Instrumental 
e Estojo de Suporte. O estojo de instrumental contém os mar-
cadores de referência, além de instrumentais específicos que 
permitem a realização de procedimentos de navegação em 
crânio. O estojo de suporte contém os instrumentos necessá-
rios ao posicionamento e fixação do sistema ao Mayfield.

O Navegador Cirúrgico permite a localização espacial em 
tempo real dos instrumentos tendo como referência, as ima-
gens tomográficas ou de ressonância magnética.

O software do Navegador Eximius é versátil e permite não 
só a visualização dos cortes em reformatações multiplanares 
como também a edição tridimensional das estruturas de inte-
resse do cirurgião.
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SOFTWARE EXIMIUS
O Software Eximius importa as imagens DICOM do exame 
(TC/RM) criando um mapa anatômico tridimensional virtual 
sobre o qual a navegação acontece. No ambiente do software 
existe uma enorme gama de possibilidades:

– Mensurações: lineares, angulares e volumétricas dos planos
   2D e 3D;
– Mensuração de valores de densidade em áreas específicas;
– Determinação de trajetória para biópsia navegada;
– Reconstrução 3D das estruturas anatômicas;
– Reformatação dos planos 2D;
– Fusão de exames TC/RM;
– Planejamento cirúrgico;


