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Objetivo

Organização de sessões práticas de cirurgia robótica da Vinci em modelo animal e
modelo pélvico para cirurgiões, enfermagem de bloco operatório e internos de
cirurgia de diferentes especialidades que desejem abordar esta tecnologia.

Organização do Curso

O curso está organizado em sessões específicas para cada equipa de trabalho.
Durante cada sessão um especialista clínico da Excelência Robótica explicará as
características técnicas do sistema robótico da Vinci Xi, as suas tecnologias
avançadas associadas ( fluorescência, selagem de vasos, sutura mecânica...) e o
simulador virtual de exercícios (SimNow).

Na introdução será detalhada a filosofia de posicionamento de trocares, do
paciente e o docking do sistema. As sessões terão uma parte de simulação virtual
para poder compreender de forma intuitiva o controlo dos pedais e manipuladores
da consola cirúrgica.

Após a realização destes passos os participantes poderão utilizar o sistema da
Vinci Xi em modelo animal.

A inscrição é obrigatória.
(os horários das sessões poderão variar dependendo do número de participantes)
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de março de 2020
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8:30

8:45

9:15

9:45

11:00

13:00

Registo dos participantes e boasvindas  

Apresentação do sistema robótico da Vinci Xi

Introdução à cirurgia robótica: filosofia de posicionamentodos  

trocares e docking

Sessão de simulação: exercícios, discussão de técnicase boas  

práticas

Cirurgia com da Vinci Xi em modelo animal/pélvico

Encerramento

16 a 21 
de março de 2020

16 a 21 de Março 2020 manhã

14:00

14:15

14:45

15:15

16:30

18:30

Registo dos participantes e boasvindas  

Apresentação do sistema robótico da Vinci Xi

Introdução à cirurgia robótica: filosofia de posicionamentodos  

trocares e docking

Sessão de simulação: exercícios, discussão de técnicase boas  

práticas

Cirurgia com da Vinci Xi em modelo animal/pélvico

Encerramento

16 a 21 de Março 2020 manhã

16 a 21 de Março 2020 tarde
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