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1

ALGEMENE INFORMATIE

1.1

Contactgegevens en wettelijke informatie

1.1.1

Contactgegevens

Ondersteuning
Als u bepaalde informatie niet kunt vinden in deze handleiding of als u vragen of problemen hebt,
neemt u dan contact op met de klantenservice van Brainlab:
Regio

Telefoon en fax

E-mail

Verenigde Staten, Canada, Middenen Zuid-Amerika

Tel: +1 800 597 5911
Fax: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Brazilië

Tel: (0800) 892 1217

VK

Tel: +44 1223 755 333

Spanje

Tel: +34 900 649 115

Frankrijk en Franstalige regio’s

Tel: +33 800 676 030

Afrika, Azië, Australië, Europa

Tel: +49 89 991568 1044
Fax: +49 89 991568 811

Japan

Tel: +81 3 3769 6900
Fax: +81 3 3769 6901

support@brainlab.com

Feedback
Ondanks een zorgvuldige controle kan deze handleiding fouten bevatten.
Neem contact met ons op via oncology.manuals@brainlab.com als u suggesties hebt over hoe we
deze handleiding kunnen verbeteren.

Fabrikant
Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Duitsland
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1.1.2

Wettelijke informatie

Copyright
Deze gebruikershandleiding bevat door copyright beschermde eigendomsinformatie. Geen enkel
deel van deze handleiding mag worden gereproduceerd of vertaald zonder de uitdrukkelijke
schriftelijke toestemming van Brainlab.

Handelsmerken Brainlab
• ExacTrac® is een gedeponeerd handelsmerk van Brainlab AG in Duitsland en/of de VS.
• iPlan® is een gedeponeerd handelsmerk van Brainlab AG in Duitsland en/of de VS.
• Novalis® is een gedeponeerd handelsmerk van Brainlab AG in Duitsland en/of de VS.
• Brainlab® is een gedeponeerd handelsmerk van Brainlab AG in Duitsland en/of de VS.

Handelsmerken die niet van Brainlab zijn
• Exact®, TrueBeam®, TrueBeam STx® en PerfectPitch™ zijn gedeponeerde handelsmerken van
Varian Medical Systems, Inc.
• Microsoft® en Windows® zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation.
• iGUIDE®, HexaPOD® en MOSAIQ® zijn gedeponeerde handelsmerken van Elekta.
• Endpoint Security™ is een handelsmerk van Kaspersky Lab.
• Endpoint Protection™ is een handelsmerk van Symantec Corporation.
• G Data Antivirus™ is een handelsmerk van G Data Software AG.
• Avira Antivirus Premium™ is een handelsmerk van Avira Operations GmbH & Co. KG.

Informatie over octrooien
Dit product valt mogelijk onder door een of meerdere octrooien of aangevraagde octrooien. Ga
voor informatie naar:
https://www.brainlab.com/patent/

Geïntegreerde software van derden
• Deze software is gedeeltelijk gebaseerd op het werk van de Independent JPEG Group.
• Dit product omvat software ontwikkeld door Apache Software Foundation (http://
www.apache.org).
• Dit product omvat onder GNU General Public License gelicentieerde software (zie pagina
473).

CE-label
• Het CE-label geeft aan dat het Brainlab-product voldoet aan de essentiële eisen van de Europese Richtlijn 93/42/EEG, de Richtlijn Medische Hulpmiddelen
(de "RMH").
• Overeenkomstig de regels vastgesteld door de RMH is ExacTrac een product
van klasse IIb.

Garantie
Garanties zijn niet van toepassing op producten die beschadigd werden door ongelukken,
onjuist gebruik, onjuist opnieuw installeren of een onjuiste verpakking bij retourzending.
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Garanties zijn niet van toepassing op productonderdelen die zijn gewijzigd of vervangen
zonder schriftelijke toestemming van Brainlab.

Instructies voor verwijdering
Verwijder elektrische en elektronische apparatuur volgens wettelijk voorziene richtlijnen. Voor informatie aangaande de AEEA-richtlijn (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur) gaat u naar:
www.brainlab.com/en/sustainability
De collimators bevatten lood en mogen uitsluitend worden afgevoerd volgens de wettelijk
voorziene richtlijnen.

Verkoop in de VS
Krachtens de Amerikaanse wetgeving mag dit apparaat uitsluitend door of in opdracht van
een arts worden aangeschaft.

Taalinformatie
Alle gebruikershandleidingen van Brainlab worden oorspronkelijk opgesteld in het Engels.

Electronic Product Radiation Control (EPRC)-programma (uitsluitend Verenigde Staten)
Volgens de productclassificatie voor medische apparaten van de FDA "Center for Devices and
Radiological Health", wordt ExacTrac gedefinieerd als een stralingstherapiesysteem met geladen
deeltjes (productcode IYE).
Op basis van 21 CFR (Code van de Federale Regelgeving, titel 21) van de CDRH, is er geen
prestatiestandaard van toepassing en zijn Algemene Radiologische Gezondheidsvereisten van
toepassing (21 CFR 1000-1005).

IEC-conformiteit
ExacTrac voldoet aan IEC 60601-2-68:2014.

Unieke apparaatidentificatie
De unieke apparaatidentificatie (Unique Device Identification, UDI) voor ExacTrac staat op het hardwarelabel, maar ook in de ExacTrac-software, waar de
UDI wordt weergegeven in het vak About (zie pagina 127).

Klinische gebruikershandleiding Rev. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5
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1.2

Symbolen

1.2.1

Gebruikte symbolen in deze handleiding

Waarschuwingen
Waarschuwing
Waarschuwingen worden aangeduid met een driehoekig waarschuwingssymbool. Deze
bevatten altijd essentiële veiligheidsinformatie aangaande mogelijk letsel, overlijden of elk
ander ernstig gevolg dat verbonden is aan verkeerd gebruik van het apparaat.

Attenderingen
Attenderingen worden aangeduid door middel van een cirkelvormig
voorzichtigheidssymbool. Deze bevatten altijd essentiële veiligheidsinformatie aangaande
mogelijke problemen met het apparaat. Dergelijke problemen zijn een storing of onjuiste
werking van het apparaat, beschadiging van het apparaat of beschadiging van
eigendommen.

Opmerkingen
OPMERKING. Opmerkingen worden vermeld in een cursief lettertype en bevatten aanvullende
nuttige tips.

16

Klinische gebruikershandleiding Rev. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5

ALGEMENE INFORMATIE

1.2.2

Hardwaresymbolen

Symbolen op de hardware-onderdelen
Symbool Uitleg
Type B-toegepast onderdeel volgens IEC 60601-1.

Attentie! Raadpleeg het begeleidende informatiemateriaal.

Raadpleeg de instructiehandleiding/gids.
Met betrekking tot medische-elektrische apparatuur: volg de gebruiksinstructies.

Serienummer.

Artikelnummer.

Alleen op recept.

Productiedatum.

Fabrikant.
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1.3

Beoogd gebruik

1.3.1

Het systeem gebruiken

Gebruiksindicaties
ExacTrac is bedoeld als hulpmiddel voor het nauwkeurig positioneren van patiënten binnen de
behandelingsbundel van een medische accelerator voor stereotactische radiochirurgie of
radiotherapeutische procedures bij de behandeling van laesies, tumoren en aandoeningen in het
lichaam waarvoor een bestralingsbehandeling is geïndiceerd. ExacTrac kan ook worden gebruikt
om de positie van de patiënt tijdens de behandeling te bewaken.

Essentiële prestaties
• ExacTrac 6.5 geeft indicatoren weer voor patiëntbeweging ten opzichte van een
referentiepositie met een nauwkeurigheid van 0,7 mm.
• De tafel mag alleen tijdens de patiëntpositioneringsprocedure bewegen en moet stilstaan zodra
de knoppen voor beweging worden losgelaten.
• De röngeninstellingen moeten bij de röntgengenerator zonder fouten worden ingevoerd of de
fout moet worden gedetecteerd door ExacTrac.
• Het triggersignaal mag niet onbedoeld worden ingesteld.
• De beeldfusie is dan correct.
• De functie Beam Hold zal de status alleen opzettelijk wisselen op basis van de patiëntpositie.

Hardware voorzichtig hanteren
De systeemonderdelen en accessoire-instrumenten bestaan uit precieze mechanische
onderdelen. Ga hier voorzichtig mee om.

Bekende contra-indicaties
Waarschuwing
Straling benodigd voor beeldvorming en therapeutische kan mogelijk negatieve interactie
hebben met actieve implanteerbare medische hulpmiddelen en actieve medische
hulpmiddelen die op het lichaam worden gedragen. Neem contact op met de fabrikant van
dergelijke hulpmiddelen voor meer informatie en controleer of het hulpmiddel goed werkt
na de bestraling.

Profiel van de gebruiker
Het apparaat wordt door professionals gebruikt.
Het systeem mag uitsluitend worden gebruikt door medisch personeel dat de juiste training voor
deze toepassing heeft doorlopen, zoals:
Functie

Opleiding

Acties

Radiologisch laborant

Opleiding, training

Hoofdworkflow

Bestralingsoncoloog/-arts

Afgestudeerd arts

Goedkeuring fusie, initialisatie patient

Medisch fysicus/fysicus

Gepromoveerd als
medisch fysicus

Systeemkwaliteitsborging, gegevensverwerking

(Deze classificatie is afhankelijk van de in het betreffende land geldende vereisten / regelgeving
en kan afwijken van de hierboven genoemde classificaties.)
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Waarschuwing
Alleen getraind medisch personeel mag de systeemonderdelen en accessoireinstrumenten bedienen.

Omgeving
ExacTrac is uitsluitend bestemd voor gebruik in professionele gezondheidszorginstellingen.

Plausibiliteitsbeoordeling
Waarschuwing
Beoordeel voorafgaand aan de behandeling van de patiënt, de plausibiliteit van de
informatie-invoer en -uitvoer van het systeem.
Waarschuwing
Dit apparaat mag niet worden gewijzigd.
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1.4

Compatibiliteit met medische apparatuur

1.4.1

Brainlab medische apparatuur

Algemene informatie
ExacTrac is compatibel met de volgende medische apparatuur van Brainlab.
OPMERKING. Volledige details over de verkrijgbare aanvullende hardware vindt u in de
Hardwarehandleidingen, het Patiëntondersteuningssysteem en de RT/RS stereotactische
hardware.

Geïntegreerd radiotherapiesysteem
Brainlab medische apparatuur

Opmerking

Novalis chirurgiesysteem met gevormde
bundels

Alle 600N-versies ondersteund

Accessoires voor patiëntfixatie
Brainlab medische apparatuur

Opmerking

Frameless Radiosurgery Components

Niet-invasief patiëntfixatiesysteem. Omvat:
• Maskerset
• SRS CT/Angio lokalisator en doel-positioner voor
radiochirurgie zonder invasieve fixatiering

Positioneringsframe voor radiochirurgie
zonder invasieve fixatiering

• Gebruikt voor het positioneren van patiënten

ExacTrac Robotics 1.x/2.0

Onafhankelijke module voor snelle, robotgeassisteerde kantelingsaanpassing van het tafelblad, met het
oog op precieze patiëntpositionering

Brainlab Imaging Couch Top

Imaging Couch Tops van koolstofvezel met lage
dichtheid voor een verbeterde röntgenbeeldkwaliteit

SRS-bevestiging voor tafelbladen van
derden

Overlay-board van koolstofvezel met lage dichtheid
voor een snelle en handige bevestiging aan tafelbladen van behandeltafels

Accessoires voor tracking
Brainlab trackingaccessoires

Opmerking

ExacTrac CT-lichaamsmarkeerbollen
ExacTrac Infrarode lichaamsmarkeerbollen

Gebruikt voor patiënttracking

ET-markerhouders

Houders voor snelle en reproduceerbare bevestiging
van lichaamsmarkeerbollen, wordt samen met zelfklevende pads gebruikt

ExacTrac reflecterende markeerbollen

Markeerbollen voor instrumenttracking

ET-positioneringsster en -positioneringsarm
Apparatuur voor tracking van tafelbewegingen
ET-positioneringsframe en -positioneringsarm
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Accessoires voor kalibratie
Brainlab kalibratie-accessoires

Opmerking

ET-isocentrumfantoom

Gebruikt voor isocentrumkalibratie met de kamerlasers

ET-röntgenkalibratiefantoom

Wordt gebruikt voor kalibratie van het röntgenonderdelen

Fantoomaanwijzer

Gebruikt voor het uitvoeren van tests voor kwaliteitscontrole (Winston-Lutz)

Accessoires voor kwaliteitsborging
Brainlab accessoires voor kwaliteitsborging

Opmerking

ExacTrac-verificatiefantoom

Gebruikt voor kwaliteitsborging en opleiding van laboranten

Fantoomaanwijzer

Gebruikt voor het uitvoeren van tests voor kwaliteitscontrole (Winston-Lutz)

ET-isocentrumfantoom

In het midden van het ET-isocentrumfantoom zit een
wolfraambol van 5 mm welke wordt gebruikt voor de
dagelijkse kwaliteitscontrole van het systeem

Aanvullende accessoires
Aanvullende Brainlab-accessoires

Opmerking

Antislipmat

Zorgt voor een comfortabele positionering van de patiënt op de behandelingstafel

Overige Brainlab-apparatuur
Na uitgifte van deze handleiding kunnen aanvullende apparaten beschikbaar komen. Neem
contact op met de klantenservice van Brainlab als u vragen hebt over de compatibilitiet van
apparatuur met de Brainlab-software.
Waarschuwing
Gebruik uitsluitend instrumenten en reserve-onderdelen die door Brainlab zijn aangewezen
voor gebruik met ExacTrac. Het gebruik van niet-goedgekeurde instrumenten/reserveonderdelen kan de veiligheid en/of effectiviteit van het medische instrument nadelig
beïnvloeden en een gevaar vormen voor de veiligheid van de patiënt, gebruiker en/of
omgeving.

Klinische gebruikershandleiding Rev. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5
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1.4.2

Medische software van Brainlab

Toestemming
Alleen bevoegde Brainlab-medewerkers mogen software installeren op het Brainlabsysteem. De gebruiker mag geen softwareapplicaties installeren of verwijderen. Als er in
overleg met een Brainlab-medewerker een virusscanner is geïnstalleerd, moet deze
volgens de Brainlab-aanbevelingen worden geconfigureerd.

Compatibele medische software van Brainlab
ExacTrac is compatibel met de volgende medische software van Brainlab:
Medische software van Brainlab

Opmerking

iPlan RT Dose 4.5

Systemen voor behandelingsplanning

Externe toegang tot live ExacTrac-werkstation

Klantsoftware geïnstalleerd op een externe computer
om toegang tot het ExacTrac-werkstation te vergemakkelijken

Brain Metastases 1.0

Brainlab Element waarmee u behandelingen kunt
plannen

ExacTrac 5.5
Klantenservice van Brainlab stelt tijdens de systeeminstallatie verschillende locaties in voor de
datasets van ExacTrac 5.5 en ExacTrac 6.0 om verwarring van de datasets die met de
verschillende softwareversies zijn gecreëerd, te voorkomen.
De patiëntdatasets die zijn gecreëerd met de ExacTrac 5.5-software kunnen niet worden
geopend met ExacTrac 6.x-software.
Er is geen gegevensaanpassingsprocedure beschikbaar om patiëntdatasets die zijn gecreëerd in,
of geïmporteerd naar ExacTrac 5.5 opnieuw te gebruiken met ExacTrac 6.x. Dit heeft te maken
met DICOM-informatie die ontbreekt. Om die reden moet de gebruiker een nieuwe import naar
ExacTrac 6.x uitvoeren met het behandelingsplanningssysteem. Dit moet met name worden
overwogen tijdens de overgangsfase van ExacTrac 5.5 naar ExacTrac 6.x wanneer er
patiëntdatasets van zowel nieuwe patiënten (ExacTrac 6.x) als reeds behandelde patiënten (met
ExacTrac 5.5) beschikbaar zijn.
OPMERKING. De versies ExacTrac 5.x en ExacTrac 6.0 kunnen vanwege het 64-bits
besturingssysteem niet gelijktijdig met de versies ExacTrac 6.1, ExacTrac 6.2 of ExacTrac 6.5
worden uitgevoerd.
Waarschuwing
De patiëntdatasets die zijn gecreëerd met de ExacTrac 5.5-software kunnen niet worden
ingezien / opnieuw afgespeeld / of een back-up van worden gemaakt met ExacTrac 6.0software.
Waarschuwing
De patiëntdatasets die zijn gecreëerd met de ExacTrac 6.0-software kunnen niet worden
geopend / ingezien / opnieuw afgespeeld / geback-upt met ExacTrac 5.5-software. De
datasets kunnen dan onherstelbaar beschadigen en kunnen niet meer worden gebruikt.

Overige Brainlab software
Als u andere softwareversies gebruikt dan die hierboven gespecificeerd, neem dan contact op
met de klantenservice van Brainlab voor informatie over compatibiliteit met Brainlab-apparatuur.
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Waarschuwing
Alleen medische software van Brainlab, aangeduid door Brainlab, mag worden
geïnstalleerd op en gebruikt met het systeem.
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1.4.3

Niet-Brainlab medische apparatuur

Compatibele niet-Brainlab medische apparatuur
ExacTrac is compatibel met de volgende niet-Brainlab medische apparatuur:
Medisch apparaat

Model

Fabrikant

Diagnostische beeldvorDICOM-compatibele modellen
mingsapparatuur

Overig

Behandelingstafels

Exact & ETR, Vortex, TrueBeam

Varian

BodyFIX vacuüm positioneringssysteem

Overig

Medical Intelligence/Elekta

Varian Clinac

Versies ouder dan 5.4 niet ondersteund
voor automatische tafelpositionering
Varian
Neem contact op met uw eigen Varianvertegenwoordiger voor een upgrade, indien van toepassing

Versies 2.5 en lager ondersteund voor
automatische tafelverplaatsing met behulp van ADI 2.0 interface
Varian TrueBeam / True- Versies 2.5 MR2 en hoger ondersteund
Varian
voor automatische tafelverplaatsing met
Beam STx
behulp van ADI 3.0 interface
Voor integratie van Robotics is een laserbescherming noodzakelijk
Novalis Tx / Trilogy

Alle

Varian

Elekta lineaire versnellers

Op iGUIDE / HexaPOD-gebaseerd systeem
MOSAIQ CMA (Couch Move Assistant)
Modellen:
Axesse, Synergy, Infinity, Precise Versa
HD (lineaire versnellers allemaal met
CITB),
Integrity 2.1 (TCS),
XVI 5.0 (KV-beeldvorming),
iGUIDE 2.1, PSS (Tafel)

Elekta

OPMERKING. Andere tafels en lineaire versnellers dan hierboven genoemd, kunnen ook worden
gebruikt. Voor meer informatie over ondersteunde modellen kunt u contact opnemen met de
klantenservice van Brainlab.
OPMERKING. Elekta lineaire versnellers: de nauwkeurigheid van het aangegeven systeem wordt
vermeld in de Klantacceptatietest, waarin de onderdelen worden genoemd die werden gebruikt
tijdens het meten van de nauwkeurigheid.
De volgende waarschuwingen zijn van toepassing op ExacTrac-systemen die zijn geïnstalleerd
op Varian lineaire versnellers, uitgerust met een Vortex-tafel:
Waarschuwing
Wanneer ExacTrac wordt gebruikt op een versneller met een Vortex-tafel, mag ExacTrac
uitsluitend worden gebruikt als de behandeltafel in de behandelpositie is vergrendeld
(uitgelijnd met de lineaire versneller-as).
Waarschuwing
Zorg dat de ExacTrac-software is afgesloten, zodra de CT-scanner in de behandelruimte
wordt gebruikt.
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Waarschuwing
Zorg dat de ExacTrac-software is afgesloten, zodra de CT-scanner van een Varian Vortexsysteem wordt gebruikt.
Waarschuwing
Als ExacTrac is geïnstalleerd op een Clinac met een Vortex-tafel, mag Robotics niet worden
geïnstalleerd en moet de originele Varian-tafel worden gebruikt.

Overige niet-Brainlab apparatuur
Waarschuwing
Niet-Brainlab medische apparatuur mag uitsluitend worden gebruikt met ExacTrac als dit
door Brainlab wordt aangegeven. Het gebruik van ongeoorloofde instrumenten/onderdelen
kan de veiligheid en/of werkzaamheid van ExacTrac ongunstig beïnvloeden en de
veiligheid van de patiënt, de gebruiker en/of de omgeving in gevaar brengen.
Waarschuwing
Alleen de klantenservice van Brainlab is bevoegd de hardwareconfiguratie van het
ExacTrac-werkstation te wijzigen. Ongeoorloofde wijzigingen kunnen de werking van het
systeem ongunstig beïnvloeden.
Waarschuwing
Het tafelblad mag geen metalen structuren bevatten rond de behandelregio en mag geen
homogene structuren bevatten die zichtbaar zijn in de röntgenbeelden. Een Imaging Couch
Top is vereist.
OPMERKING. De Imaging Couch Top heeft invloed op de kwaliteit van de vastgelegde beelden!
Neem contact op met Brainlab support voor vragen ten aanzien van compatibiliteit van Imaging
Couch Tops van derden!

Klinische gebruikershandleiding Rev. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5
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1.4.4

Niet-Brainlab software

Toestemming
Waarschuwing
Alleen bevoegde Brainlab-medewerkers mogen software en hardware installeren op het
Brainlab-systeem. De gebruiker mag geen softwareapplicaties of hardware-onderdelen
installeren of verwijderen.
Waarschuwing
Alleen de klantenservice van Brainlab is bevoegd de softwareconfiguratie van het
werkstation te wijzigen. Ongeoorloofde wijzigingen kunnen de werking van het systeem
ongunstig beïnvloeden. Als er in overleg met een Brainlab-medewerker een virusscanner is
geïnstalleerd, moet deze volgens de Brainlab-aanbevelingen worden geconfigureerd.

Compatibele niet-Brainlab software
ExacTrac is compatibel met de volgende niet-Brainlab sofwareproducten:
Software

Opmerking

Planningsystemen van derden

Systemen die de gedefinieerde isocentrumpositie en
PTV (planningdoelvolume)-outline exporteren met de
CT-gegevens via een bestaande DICOM RT-link
naar het ExacTrac-werkstation, worden ondersteund. Voor aanvullende informatie raadpleegt u de
DICOM-conformiteitsverklaring op www.brainlab.com
of neemt u contact op met de klantenservice van
Brainlab.

Varian ARIA 10/11/13

De DICOM RT-gegevensexport van ExacTrac is
compatibel met het ARIA Record and Verify-systeem
(Varian Medical Systems).

Veranderingen aan systemen van derden kunnen invloed hebben op andere systemen. Zorg
ervoor dat alle systemen nog steeds werken als bedoeld.
De DICOM-implementatie van Brainlab is gebaseerd op een MERGE DICOM-bibliotheek. Voor
uitgebreide information over DICOM-conformiteit kunt u de DICOM-conformiteitsverklaring van de
systemen van andere fabrikanten op hun website opzoeken en de meest recente DICOMconformiteitsverklaring van Brainlab raadplegen op www.brainlab.com/dicom.

Zie ook pagina 389.
OPMERKING. Voor andere software die niet van Brainlab is, of voor upgrades van de genoemde
software die niet van Brainlab zijn, kan Brainlab niet garanderen dat deze compatibel zijn met
ExacTrac. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de klantenservice van Brainlab.

Overige niet-Brainlab software
Waarschuwing
Uitsluitend software door Brainlab aangeduid mag worden geïnstalleerd op en gebruikt met
ExacTrac.
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1.5

Training en documentatie

1.5.1

Training

Brainlab-training
Voor een veilig en correct gebruik van het systeem raadt Brainlab aan alle gebruikers te laten
deelnemen aan een uitgebreid trainingsprogramma, verzorgd door een vertegenwoordiger van
Brainlab, alvorens het systeem voor de eerste maal te gebruiken.

Ondersteuning onder toezicht
• Na succesvolle simulatie van een voldoende aantal volledige procedures en een grondige
kwaliteitsborgingscontrole kan het systeem gebruikt worden voor geselecteerde
behandelingen.
• Bij dergelijke behandelingen moet een Brainlab-vertegenwoordiger aanwezig zijn om het
medische personeel bij te staan en te adviseren wanneer nodig.

Verantwoordelijkheid
Waarschuwing
Het ExacTrac-systeem is uitsluitend ontworpen om het medische personeel extra
ondersteuning te geven. Het is geen vervanging voor gebruikerservaring en ontslaat de
gebruiker niet van zijn verantwoordelijkheid bij gebruik.
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27

Training en documentatie

1.5.2

Documentatie

Beoogde gebruikers
• Deze handleiding is bedoeld als introductie op en referentie voor het effectieve en correcte
gebruik van het Brainlab ExacTrac-systeem.
• Deze handleiding is geschreven voor alle leden van het ziekenhuisteam die het ExacTracsysteem of delen ervan gebruiken of hanteren.
• Lees deze handleiding grondig door en maak uzelf voldoende vertrouwd met het systeem
voordat u het gebruikt.

De gebruikershandleidingen lezen
Een succesvolle en veilige behandeling met ExacTrac vereist zorgvuldige planning van de
procedure.
Het is daarom belangrijk dat:
• de relevante gebruikershandleidingen zorgvuldig gelezen worden voordat men het systeem
gaat gebruiken;
• deze gebruikershandleidingen altijd toegankelijk zijn.

Brainlab gebruikershandleidingen
Gebruikershandleiding

Beschrijving

ExacTrac Klinische gebruikershandleiding

Gedetailleerde instructies voor het gebruik van het ExacTrac-patiëntpositioneringssysteem

Gebruikershandleiding patientondersteuningssysteem

Gedetailleerde instructies voor het gebruik van:
Het aanpassingssysteem voor de kanteling van het tafelblad
ExacTrac Robotics
Systeem voor radiochirurgische behandeling zonder invasieve fixatiering

Stereotactische hardwarehandleiding

Gedetailleerde instructies over het gebruik van de Brainlab fantoomaanwijzer voor kwaliteitsborging

iPlan RT Klinische gebruikershandleiding

Gedetailleerde instructies over het gebruik van het relevante
Brainlab behandelingsplanningsysteem

Documentatie voor röntgenonderdelen
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Instrument

Document

Fabrikant

Behuizing

Gegevensblad: "Sapphire-behuizing"
Gegevensblad "Housing B-130"

Buis

Gegevensblad: "RAD-21"
Gegevensblad "G-892"

HV-kabels

Gegevensblad: "CA1-type connector" "L3-type kabel"

Claymount

Collimator

Deze gebruikershandleiding

Brainlab

Generator

Gebruiksinstructies "EDITOR
Hfe"
Servicehandleiding "EDITOR
Hfe"

Spellman High Voltage Electronics
GmbH (voorheen K&S Röntgenwerk)

Varian Medical Systems
(Varex Imaging Corporation, uitsluitend
voor de röntgenbuizen)
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Andere gebruikershandleidingen
Gebruikershandleiding

Beschrijving

Novalis gebruikershandleidin- De instructies voor het gebruik van het Novalis-systeem zijn afgen
komstig van Varian Medical Systems.
Handleidingen van andere fabrikanten
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• Het ExacTrac-systeem bevat onderdelen van derden.
• De overeenkomstige originele instructies van de fabrikant worden meegeleverd in de documentenhouder aan de achterkant
van de werkstationkast.
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1.6

Gegevensbescherming

1.6.1

Vertrouwelijkheid en beveiliging tegen ongeoorloofde toegang

Regionale wetgeving
De patiëntgegevens worden in de ExacTrac software geïdentificeerd door de patiëntnaam en een
unieke id. Om deze reden moeten de gegevens worden verwerkt volgens de relevante
vertrouwelijkheidswetgeving en worden beschermd tegen onbevoegde toegang. In de Verenigde
Staten moeten patiëntgegevens behandeld worden in overeenstemming met de Health Insurance
Portability and Accountability Act of 1996 (HIPAA).

Toegang tot systeemhardware
Het ExacTrac-werkstation zit in een kast met een toegang aan de voor- en achterzijde. Beide
toegangen moeten gesloten worden om ongeoorloofde toegang te voorkomen. De sleutel moet op
een veilige plaats worden opgeborgen. De bedieningspanelen (zie pagina 68) kunnen altijd
bestuurd worden via de openingen op het voorpaneel.
Waarschuwing
De kast moet ofwel goed beveiligd worden tegen toegang door derden, ofwel geïnstalleerd
worden op een plaats die altijd onder toezicht is.
Het is de verantwoordelijkheid van het ziekenhuis om buiten de werkuren te zorgen voor de
beveiliging van de kast.

Toegang tot elektronische gegevens
Het Windows-besturingssysteem biedt gebruikersauthenticatie die bescherming biedt tegen
ongeoorloofde toegang tot patiëntgegevens. Alle inlog- en wachtwoordinformatie moet behandeld
worden door de beheerder van het ziekenhuisnetwerk en al het personeel dat het ExacTracsysteem bedient, moet opgelegd worden om zich af te melden uit het systeem na gebruik.
Overeenkomstig de HIPAA-vereisten is er een met een wachtwoord beschermde screensaver
geïmplementeerd.

Toegang tot afdrukken
Aangezien de ExacTrac-behandelingsrapporten (zie pagina 371) de naam en ID van de patiënt
bevatten, moet de printer op een beveiligde plaats staan en moeten de afdrukken beveiligd
worden tegen ongeoorloofde toegang.

Back-up van gegevens
Om beveiligd te zijn tegen verlies van patiëntgegevens moet een back-up gemaakt worden van de
patiëntmappen op ExacTrac, ofwel op dvd ofwel door opslag op een netwerkgebaseerd archief.
De patiëntgegevens kunnen ook in DICOM-format worden geëxporteerd naar een R&V-systeem.

Toegang tot gegevens
ExacTrac kan planningsgegevens van andere werkstations in het netwerk importeren (zie pagina
384). Andere computers in het netwerk hoeven geen toegang te hebben tot het ExacTracwerkstation en om de vertrouwelijkheid van de patiëntgegevens te waarborgen, raadt Brainlab
externe toegang tot gegevens op het ExacTrac-werkstation ten sterkste af.
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Gebruikers van Windows
De volgende gebruikers van Windows zijn standaard geïmplementeerd in ExacTrac:
Gebruiker

Rechten

Systeembeheerder

Onbeperkt

BL Service

Onbeperkt

EmergencyUser

Onbeperkt

ExacTrac

Rechten PowerUser

Beoordeler

Rechten PowerUser

Waarschuwing
Voor gebruik van ExacTrac heeft de gebruiker minimaal Power User-rechten nodig.
Volledige toegang (Lezen / Schrijven) is vereist voor de volgende mappen:
• D:\Brainlab
• Patiëntmap E:\Patient
• F:\Service

Logbestanden gebruiker
De inloggegevens van de gebruiker voor ExacTrac worden in een versleuteld logbestand gelogd
en opgeslagen. Neem contact op met de klantenservice van Brainlab om dit logbestand in te zien.

Het systeem afvoeren
Omdat er op de harde schijf van het werkstation van ExacTrac vertrouwelijke patiëntgegevens
zijn opgeslagen, moeten deze gegevens ofwel veilig worden gewist ofwel moet de harde schijf
fysiek vernietigd worden voordat het systeem wordt afgevoerd.
De gegevens gewoon wissen van de harde schijf geeft niet voldoende bescherming tegen
het opnieuw ophalen van gegevens. Om zeker te zijn dat de gegevens niet opnieuw kunnen
worden opgehaald, moet een specifieke softwareapplicatie gebruikt worden.
Wanneer patiëntgegevens moeten worden verzonden naar derden (bijv. voor beoordeling
door de klantenservice van Brainlab), moet u altijd de functie Geanonimiseerd exemplaar
creëren gebruiken.
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1.7

Informatie betreffende EMC

1.7.1

Overzicht

Algemene informatie
ExacTrac bevat geen apparatuur die moet worden onderhouden vanwege EMC-naleving van het
apparaat.

Opmerkingen met betrekking tot de veiligheid
Waarschuwing
Het gebruik van accessoires, transducers en kabels die niet zijn gespecificeerd, met
uitzondering van transducers en kabels die door Brainlab zijn geleverd als
vervangingsonderdelen voor interne onderdelen, kan leiden tot verhoogde emissies of
verminderde immuniteit van ExacTrac.
Waarschuwing
De onderdelen van ExacTrac mogen niet naast of op andere apparatuur worden gebruikt.
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2

EXACTRAC WORKFLOWS

2.1

Workflows voor specifieke lineaire versnellers

Algemene informatie
In deze gebruikershandleiding worden alle ExacTrac-functies beschreven. Welke functies echter
van toepassing zijn op uw systeem, is afhankelijk van uw apparatuur en licenties.
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6.X

Open Patient
Load Plan/Patient

Open corresponding patient.
Ensure that actual plan content is
consistent.

Open Patient

Select the isocenter.
When the plan consists of only one
isocenter, this step is skipped

Select Isocenter

ExacTrac

Linac

Standaardworkflow

Pre-Positioning
Couch must be at default position.
(0° or 180°)
Perform Pre-Positioning.

X-Ray Correction
Couch must be at default position.
(0° or 180°)

Perform and finish X-ray Correction

Press „X-Ray
Correction“
Compensate
Correction Shift

Enable Motion

Ensure that all translations and
rotations are compensated.

X-Ray Verification (non-coplanar)
Select Beam

Select the corresponding beam / field.

Select Beam

Perform x-ray verification at table
angle.

Press „X-Ray
Verification“

Ensure that all translations and
rotations are compensated.

Compensate
Verification Shift

Move table to planned couch angle
according to ExacTrac readouts.

Enable Motion

„Beam On“

After treatment for this Beam is
completed, the next Beam is Prepared.

Afbeelding 1
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2.1.1

Workflow voor Varian Exact-tafel

Workflowstappen
Stappen

Zie

1. Open de patiënt op de lineaire versneller.
Open het patiëntdossier in de ExacTrac-software. (Als de lineaire versneller is
uitgerust met ADI en ExacTrac is geopend in het tabblad Select Patient dan
2.
Pagina 129
wordt de patiënt automatisch geopend.) U kunt desgewenst de patiëntspecifieke instellingen aanpassen.
Prepositionering. Hiervoor moet de PTV worden uitgelijnd met het isocentrum
van de lineaire versneller. Het systeem berekent aan de hand van de lichaamsmarkeerbollen of een frame hoe het tafelhoofdeinde moet worden ver3. plaatst, vergeleken met de positie ervan op de CT-scan van de patiënt.
De verplaatsing wordt in de behandelruimte geactiveerd met behulp van de
ExacTrac-handschakelaar (of de VMS handschakelaar voor software-upgrades).

Pagina 177

Correctie röntgenstraal/cone beam. U kunt een röntgenstraling/cone beam-CT
gebruiken voor de exacte huidige locatie van de PTV en deze vergelijken met
4.
de DRR’s om een eventuele aanpassing van de patiëntpositie te kunnen berekenen.

Pagina 211

De rotatiecorrectie toepassen.
• Als u Robotics 1.0 gebruikt, kan deze correctie in de behandelruimte worden
ingeschakeld met behulp van de handschakelaar.
• Als u Robotics 2.0 gebruikt, kan deze correctie buiten de behandelkamer
worden ingeschakeld met behulp van de ExacTrac-console of met de
ExacTrac-handschakelaar in de bedieningsruimte.
5. OPMERKING. Om redenen van veiligheid kunnen pitchcorrecties die resultePagina 283
ren in het optillen van het hoofdeinde met meer dan 5 cm alleen worden uitgevoerd vanuit de behandelruimte. In een dergelijke situatie toont ExacTrac een
bijbehorend bericht en schakelt de toetsen Lock all van Robotics 2.0 in. De
gebruiker moet de behandelruimte binnengaan om de toetsen Lock all uit te
schakelen en de correctie met behulp van de handschakelaar in de behandelruimte uit te voeren.
De correctieverschuiving toepassen. De externe tafelverplaatsing waarmee de
correctieverschuiving wordt uitgevoerd, kan worden ingeschakeld met behulp
6. van:
De ExacTrac-console
De ExacTrac-handschakelaar (als er geen console is geïnstalleerd)
7.

Pagina 263

Röntgenverificatie. U kunt nogmaals een röntgenopname maken om te controPagina 271
leren of de PTV de juiste positie voor de behandeling heeft.

8. Voer de behandeling uit.
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Load Plan/Patient

When in „Select Patient“ Tab ExacTrac
automatically opens corresponding
patient, else open patient manually

Open Patient

When the plan consists of only one
isocenter, this step is skipped

Select Isocenter

ExacTrac checks Plan Consistency
between plan on Treatment
Application and ExacTrac

ExacTrac 6.X

Varian Treatment Application / Console

Standaard ExacTrac-röntgenworkflow op Novalis Tx

ExacTrac shows prepared beam and
checks for consistency with selected
isocenter.

Prepare first Beam

Perform manual or automatic PrePositioning to move Couch to center
position.

ExacTrac Shows Status
“Proceed with X-Ray”

Press „X-Ray
Correction“
Acquire X-ray
images

ExacTrac displays calculated correction
shift.

Perform and Finish
Correction

Robotics Dialog automatically comes
up. When Robotics is not enabled, this
step is skipped

Perform Robotics
Tilt Compensation
Move Couch to
treatment position

If ExacTrac shows Status
“Proceed with Verification”
an additional Verification must be
performed (see X-Ray Correction)

Press „X-Ray
Verification“
Acquire X-ray
images

ExacTrac displays calculated
verification shift. If shift exceeds the
verification threshold the user is asked
to apply the shift.

Perform and Finish
Correction

Robotics Dialog automatically comes
up. This step is skipped if verification
was within limits.

Perform Robotics
Tilt Compensation

This step is skipped if verification was
within limits.

Move Couch to
treatment position

ExacTrac shows status „OK“ and
authorizes automatically.

Press „MV Ready“

Press „Beam On“

After treatment for this Beam is
completed, the next Beam is Prepared.

Afbeelding 2
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2.1.2

Workflow voor TrueBeam

Workflowstappen
Stappen

Zie

Open de patiënt op de lineaire versneller. De patiënt wordt automatisch geo1. pend als ExacTrac is geopend in het tabblad Select Patient. U kunt desgewenst de patiëntspecifieke instellingen aanpassen.

Pagina 129

Prepositionering. Hiervoor moet de PTV worden uitgelijnd met het isocentrum
van de lineaire versneller. Het systeem berekent aan de hand van de lichaamsmarkeerbollen of een frame hoe het tafelhoofdeinde moet worden ver2. plaatst, vergeleken met de positie ervan op de DDR’s op de CT-scan van de
patiënt.
De verplaatsing wordt met behulp van de VMS-handschakelaar vanuit de behandelruimte geactiveerd.

Pagina 205

Correctie röntgenstraal/cone beam. U kunt een röntgenstraling/cone beam-CT
gebruiken voor de exacte huidige locatie van de PTV en deze vergelijken met
3.
de DRR’s om een eventuele aanpassing van de patiëntpositie te kunnen berekenen.

Pagina 211

De rotatiecorrectie toepassen:
• Als u Robotics 1.0 gebruikt, kan deze correctie in de behandelruimte worden
toegepast met behulp van de VMS-handschakelaar.
• Als u Robotics 2.0 gebruikt, kan deze correctie worden toegepast vanaf het
consolegebied met behulp van de VMS-handschakelaar.
OPMERKING.
Om redenen van veiligheid kunnen pitchcorrecties die resulte4.
Pagina 209
ren in het optillen van het hoofdeinde met meer dan 5 cm alleen worden uitgevoerd vanuit de behandelruimte. In een dergelijke situatie toont ExacTrac een
bijbehorend bericht en schakelt de toetsen Lock all van Robotics 2.0 in. De
gebruiker moet de behandelruimte binnengaan om de toetsen Lock all uit te
schakelen en de correctie met behulp van de handschakelaar van de TrueBeam-tafel vanuit de behandelruimte uit te voeren.
De correctieverschuiving toepassen. De externe tafelverplaatsing waarmee de
correctieverschuiving wordt uitgevoerd, kan worden ingeschakeld met behulp
5. van:
De VMS-console
De VMS-handschakelaar

Pagina 263

Röntgenverificatie. Als Proceed with Verification wordt weergegeven moet u
6. nogmaals een röntgenopname maken om te controleren of de PTV de juiste
positie voor de behandeling heeft.

Pagina 271

7. Voer de behandeling uit.
Waarschuwing
Om ExacTrac Robotics te kunnen gebruiken in combinatie met een TrueBeam-systeem,
moet het Varian LaserGuard-systeem actief zijn. LaserGuard mag niet zijn uitgeschakeld
wanneer ExacTrac Robotics wordt ingeschakeld vanuit het consolegebied.
De initiële patiëntinstellingen moeten een verticale rotationele deviatie van minder dan 5 graden
hebben, omdat de ExacTrac slechts een planupdate of een planonderdrukking op de lineaire
versneller tot een maximum van 5 graden. Anders wordt de bundel weergegeven als een
inconsistente bundel in de volgende fractie (zie pagina 195).
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Load Plan/Patient

When in „Select Patient“ Tab ExacTrac
automatically opens corresponding
patient, else open patient manually

Open Patient

When the plan consists of only one
isocenter, this step is skipped

Select Isocenter

ExacTrac checks Plan Consistency
between plan on Treatment
Application and ExacTrac
ExacTrac shows prepared beam and
checks for consistency with selected
isocenter.

Prepare first Beam

Couch must be at center position.

Enable Motion

ExacTrac 6.X

Varian Treatment Application /Console

Voorbeeld ExacTrac-workflow voor TrueBeam

The Treatment Application receives
the couch motion requests and
displays the target position within the
column „GOTO“

ExacTrac automatically sends couch
motion requests to the Treatment
Application to position the patient in
the isocenter. (Excluding rotation)

The couch moves towards the „GOTO“
values.

After complete couch motion, ETX
checks if the patient is positioned in
isocenter. If so, ADI Positioning Dialog
closes autom. Otherwise up to two
more couch motion requests are sent
ExacTrac Shows Status
“Proceed with X-Ray”

Press „Restart
Positioning“

Press „X-Ray
Correction“
Perform and Finish
Correction

Robotics Dialog automatically comes
up. When Robotics is not enabled, this
step is skipped
The Treatment Application receives
the couch motion requests and
displays the target position within the
column „GOTO“

Enable Motion

The couch moves towards the „GOTO“
values.

ExacTrac automatically sends couch
motion requests to the Treatment
Application to position the patient in
the isocenter. (Including vertical
rotation for the selected beam.)
After complete couch motion, ETX
checks if the patient is positioned in
isocenter. If so, ADI Positioning Dialog
automatically updates the plan values
on Treatment Application and closes.
If not, up to two more couch motion
requests are sent.
If ExacTrac shows Status
“Proceed with Verification”
an additional Verification must be
performed (see X-Ray Correction)

Press „X-Ray
Verification“

ExacTrac authorizes
Automatically.

Press „MV Ready“

Press „Beam On“

Perform Robotics
Tilt Compensation

After treatment for this Beam is
completed, the next Beam is Prepared.

Afbeelding 3
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2.1.3

Workflow voor Elekta

Workflowstappen
Stappen

Zie

Open de patiënt op MOSAIQ en bereid de eerste bundel voor. De patiënt wordt
1. automatisch geopend op iGUIDE en ExacTrac indien ExacTrac is geopend in Pagina 129
het tabblad Select Patient.
Prepositionering. Voer een automatische prepositionering uit voor craniale gevallen en voer een handmatige prepositionering uit van alle andere gevallen.
2.
De verschuiving voor automatische prepositionering wordt direct verstuurd
naar iGUIDE of MOSAIQ.

Pagina 177

Röntgencorrectie. U kunt röntgenopnames maken om de exacte huidige loca3. tie van de PTV te zien en deze vergelijken met de DRR’s om een eventuele
aanpassing van de patiëntpositie te kunnen berekenen.

Pagina 211

De correctieverschuiving toepassen:
• Indien u gebruikmaakt van het iGUIDE HexaPOD-systeem, wordt ExacTrac
weergegeven en wordt de berekende verschuiving direct naar iGUIDE verzonden. Raadpleeg de iGUIDE-weergave om de verschuiving uit te voeren.
4. • Indien u gebruikmaakt van het MOSAIQ-systeem, wordt ExacTrac weergegeven en wordt de berekende verschuiving direct naar MOSAIQ verzonden.
Raadpleeg de MOSAIQ-weergave om de verschuiving uit te voeren.
Voer niet handmatig de verschuivingscoördinaten in. Verzend de verschuivingen opnieuw als het versturen van coördinaten mislukt.

Pagina 269

Röntgenverificatie. Als Proceed with Verification wordt weergegeven moet u
5. nogmaals een röntgenopname maken om te controleren of de PTV de juiste
Pagina 271
positie voor de behandeling heeft na het toepassen van de juiste verschuiving.
6. Voer de behandeling uit.
Waarschuwing
In geval van een "stop de bundel"-fout (Elekta-behandelbundel blijft actief terwijl ExacTrac
opgeeft dat de bundel moet stoppen), dient u de behandeling direct te stoppen en niet
verder te gaan met de behandeling totdat u zeker weet dat het stoppen van de bundel weer
goed werkt.
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Voorbeeld ExacTrac-workflow voor Elekta
Open Patient in MOSAIQ and prepare
first beam.

iGUIDE automatically opens
corresponding patient.

ExacTrac

iGUIDE /MOSAIQ/TCS

Open Patient

When in „Select Patient“ Tab ExacTrac
automatically opens corresponding
patient.

ExacTrac checks for consistency with
selected isocenter.

Couch must be at center position.
Bring HexaPOD in Start Position.

Enable Motion

iGUIDE/ MOSAIQ receives the couch
motion requests and displays the
target position. iGUIDE directly
transfers the 3D shift to TCS

For Pre-positioning (Cranial Cases only)
ExacTrac automatically sends couch
motion requests to iGUIDE/ MOSAIQ
to position the patient in the isocenter
(Excluding rotation).

The couch moves towards the target
position.

After complete couch motion, ETX
checks if the patient is positioned in
isocenter. If so, „Send shift“ dialog
closes automatically. Otherwise press
„Send Shift“ again.

ExacTrac Shows Status
Proceed with X-Ray

Press „Send Shift“

Press „X-Ray
Correction“

Perform and Finish
Correction

Enable Motion

iGUIDE/ MOSAIQ receives the couch
motion requests and displays the
target position. iGUIDE might transfer
parts of the shift to TCS and perform
parts of the shift with HexaPOD.

ExacTrac automatically sends couch
motion requests to iGUIDE/ MOSAIQ
to position the patient in the
isocenter. (With iGUIDE including
rotation, MOSAIQ 3D only)

The couch moves towards the target
position.

After complete couch motion,
ExacTrac checks if the patient is
positioned in isocenter. If so, „Send
shift“ dialog closes. Otherwise press
„Send Shift“ again.

If ExacTrac shows Status
“Proceed with Verification”
an additional Verification must be
performed (see X-Ray Correction)

Press „X-Ray
Verification“

ExacTrac clears all inhibits and shows
OK icon.

Perform
Treatment

After treatment for this Beam is
completed, the next Beam is Prepared.

Afbeelding 4
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2.1.4

Botsingen vermijden

Opmerkingen met betrekking tot de veiligheid
Het is niet toegestaan de tafel op afstand te verplaatsen wanneer er sprake is van accessoires
binnen de ruimte tussen patiënt en gantry. Accessoires, zoals conische collimatoren, zorgen voor
een grotere kans op botsingen en dus mag de automatische tafelverplaatsing alleen worden
ingeschakeld vanuit de behandelruimte.
Als u vermoedt dat een botsing kan ontstaan, moet u de verplaatsingsmodus onmiddellijk
uitschakelen. Laat de inschakeltoetsen voor verplaatsing op de ExacTrac-console of de
handschakelaar in de behandelruimte los.
Als een proefverplaatsing nodig is om het risico op botsingen uit te sluiten, moet u erop letten
deze proefverplaatsing in de definitieve behandelpositie uit te voeren (d.w.z. nadat de ExacTracverplaatsing is uitgevoerd).
Maak de patiënt duidelijk dat hij/zij op de behandeltafel moet blijven liggen en niet mag bewegen
tot een arts zegt dat bewegen weer veilig is.
Waarschuwing
Let erop dat er ondanks de veranderde patiëntpositie in ExacTrac, tijdens de behandeling
of het roteren van de gantry geen botsing ontstaat tussen de patiënt en een onderdeel van
de lineaire versneller, of de accessoires van de lineaire versneller (bijv. bij behandelingen
met andere velden en andere gantryhoeken).
Waarschuwing
Let erop dat er geen botsing ontstaat tussen de patiënt of de patiëntfixatie-/
trackingaccessoire en een onderdeel van de lineaire versneller of de accessoires van de
lineaire versneller tijdens het positioneren van de patiënt.
Waarschuwing
Controleer vóór het activeren van een verplaatsing of er voldoende ruimte is tussen de
patiënt en een onderdeel van de gantry van de lineaire versneller. Bedenk dat zowel de
gantry als de tafel, inclusief de verplaatsbare onderdelen, zoals Brainlab Robotics, kunnen
verplaatsen. Er bestaat altijd een risico op botsingen!
Waarschuwing
Als er accessoires van de lineaire versneller (bijv. voor cone-behandelingen) zijn
geïnstalleerd, moet u controleren of ook het aanvullende veiligheidsmechanisme is
geïnstalleerd en geactiveerd. Dit voorkomt mogelijke botsingen. Als dit niet kan worden
gegarandeerd, mag Robotics niet worden gebruikt vanwege het risico op botsingen.
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OVERZICHT HARDWARE

3.1

ExacTrac-hardwareonderdelen

Algemene informatie
Het ExacTrac-systeem is verkrijgbaar in verschillende configuraties en versies. De hardwareonderdelen verschillen, afhankelijk van de gekozen hardware- en softwareconfiguratie. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met de klantenservice van Brainlab.
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3.1.1

IR-systeemonderdelen

Algemene informatie
De standaard ExacTrac-infraroodtrackingconfiguratie omvat de volgende onderdelen.

Werkstation & Kast

②

①

Afbeelding 5
Nr.

Onderdeel

Functie

①

ExacTrac-werkstation

Zie pagina 68

②

Kast werkstation

Bevat het werkstation met de voedingskabels, de elektrische
veiligheidsmiddelen, besturingselektronica enz

Het werkstation moet minimaal eenmaal per week worden afgesloten. Aanvullende informatie
over de elektrische veiligheid vindt u in pagina 64.
Het airconditioningsysteem moet in staat zijn een constante kamertemperatuur te handhaven.

Infrarood en videocamera
De camera is altijd gemonteerd aan het plafond aan het voeteneinde van de tafel. De Polaris
Spectra IR-camera moet minimaal 5 minuten opwarmen. Tijdens deze periode verstuurt de
camera geen gegevens en is kalibratie en behandeling niet mogelijk. Schakel de IR-camera ten
minste vijf minuten vóór gebruik in. Druk hiervoor op de knop System On (systeem aan) op de
computerkast of de systeemconsole.

①

②

③
Afbeelding 6
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Nr.

Onderdeel

Functie

①

Camera’s

Voorgekalibreerd camerasysteem.

②

Infrarode lenzen

Hiermee wordt de patiëntpositie getracked met reflecterende
markeerbollen.

③

Videolens

Geeft een videobeeld van de patiënt.

Waarschuwing
De Polaris Spectra IR-camera moet minimaal 5 minuten opwarmen.

Infrarood- en videocamera (TrueBeam)
Voor de systemen die zijn geïnstalleerd op TrueBeam lineaire versnellers wordt de camera
geïnstalleerd op hetzelfde bevestigingspunt als de gelijksoortige camera van de Varian Medical
Systems trackingsystemen.

Afbeelding 7

Opmerkingen met betrekking tot de veiligheid
Verschillende infraroodsystemen kunnen elkaar beïnvloeden. Gebruik geen verschillende
infraroodsystemen tegelijkertijd. Niet-Brainlab medische infraroodapparatuur mag uitsluitend
worden gebruikt met ExacTrac als dit door Brainlab wordt aangegeven. Het gebruik van
ongeoorloofde infrarode medische apparatuur kan de veiligheid en/of werkzaamheid van
ExacTrac ongunstig beïnvloeden en de veiligheid van de patiënt, de gebruiker en/of de omgeving
in gevaar brengen.
Waarschuwing
Als het camerasysteem beschadigd is of er is tegenaan gestoten, mag het niet worden
gebruikt. In dat geval moet u de klantenservice van Brainlab informeren.
Waarschuwing
De patiënt en de camera niet tegelijkertijd aanraken.

Klinische gebruikershandleiding Rev. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5

45

ExacTrac-hardwareonderdelen

Monitor

①

Afbeelding 8
Nr.

①

Onderdeel

Functie

19" touchscreenmonitor

Hiermee kan de software worden aangestuurd vanuit de behandelruimte. De monitor kan tegen de muur of aan het plafond van de behandelingsruimte worden bevestigd.
De monitorresolutie is 1024 x 1090.

OPMERKING. Voor plafondarm gemonteerde monitors: zet de monitor altijd in de parkeerpositie
om letsel bij patiënt of gebruiker door botsingen te vermijden. Let er tijdens het positioneren van
de monitor op dat deze niet in botsing komt met andere apparatuur.

46
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3.1.2

IR-accessoires voor tracking

Lichaamsmarkeerbollen en markerhouders

①

②

③
Afbeelding 9

Nr.

Onderdeel

Functie

Lichaamsmarkeerbol

Hiermee is infraroodtracking mogelijk. Deze zijn gekoppeld
aan markerhouders of het positioneringsframe voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering.

②

Markerhouders

Deze zijn op daarvoor geschikte locaties op de huid van de
patiënt aangebracht met behulp van kleefpads.
Als de markerhouders opnieuw worden gebruikt (voor dezelfde patiënt), moeten nieuwe kleefpads worden gebruikt. Zie
pagina 98 en pagina 180.

③

Kleefpads

Deze kunnen aan de markerhouders worden bevestigd, zodat
ze meerdere malen bij dezelfde patiënt kunnen worden gebruikt.

①

Reflecterende markeerbollen

①

Afbeelding 10
Nr.
①

Onderdeel

Functie

Reflecterende markeerbol

Wordt bijvoorbeeld aan positioneringsframe en isocentrumfantoom bevestigd voor infraroodtracking.
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3.1.3

Scanaccessoires

Lichaamsmarkeerbollen en markerhouders

①

③

②
Afbeelding 11

Nr.

Onderdeel

Functie

①

CT-lichaamsmarker

Wordt in de CT-scan automatisch gedetecteerd. Deze zijn bevestigd aan markerhouders.

②

CT-reflecterende lichaamsmarker

Wordt in de CT-scan automatisch gedetecteerd en is geschikt
voor infraroodtracking. Deze zijn bevestigd aan markerhouders.

Markerhouders

Deze zijn op daarvoor geschikte locaties op de huid van de
patiënt aangebracht met behulp van kleefpads.
Als de markerhouders opnieuw worden gebruikt (voor dezelfde patiënt), moeten nieuwe kleefpads worden gebruikt. Zie
pagina 98 en pagina 180.

③

Frameless Radiosurgery Components
De Frameless Radiosurgery Components worden gebruikt om de patiëntpositie te tracken
tijdens craniale behandelingen, zodat deze op de verkregen beeldgegevens geprojecteerd kan
worden. Dit systeem mag alleen worden gebruikt in combinatie met röntgencorrectie (zie pagina
50).
De Frameless Radiosurgery Components worden beschreven in de Hardwarehandleiding,
Patiëntondersteuningssysteem en in pagina 181.

②

①

Afbeelding 12
Nr.
①

48

Onderdeel

Functie

Positioneringsframe voor
radiochirurgie zonder invasieve fixatiering

Hiermee kan patiënttracking plaatsvinden bij elke standaard
tafelrotatiehoek. De koolstofvezelstructuur zorgt ook voor optimale röntgendoorlaatbaarheid en minimale dosisconcentratie
tijdens de behandeling van de patiënt.
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Nr.

②

Onderdeel

Functie

SRS-maskerset zonder
invasieve fixatiering

Hiermee kan een veilige en reproduceerbare patiëntpositionering tussen fracties worden uitgevoerd.
(ExacTrac is niet compatibel met standaard craniale maskersystemen.)

OPMERKING. De koolvezelstructuur van het positioneringsframe voor radiochirurgie zonder
invasieve fixatiering heeft een gemiddelde wanddikte van 1,4 mm, hetgeen gelijk is aan 2 mm
water. Op basis van de behandelmodaliteiten en parameters moet op individuele basis worden
bepaald of de structuur tijdens de daadwerkelijke bestraling op de patiënt moet blijven of moet
worden verwijderd. Door het frame tijdens de behandeling te verwijderen, wordt intrafractionele
verificatie onmogelijk. Normaal gesproken adviseert Brainlab het frame tijdens de bestraling
geïnstalleerd te houden.

Positioneringsframes voor extracraniale behandelingen

①
Afbeelding 13
Nr.
①

Onderdeel

Functie

ET-positioneringsframe

Dit koolvezelframe kan worden gebruikt voor standaard extracraniale behandelingen.

Zie pagina 184
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3.1.4

Röntgenonderdelen

Algemene informatie
Als u de ExacTrac X-Ray-configuratie hebt aangeschaft, wordt de hieronder omschreven
apparatuur geleverd, naast de standaard infraroodtrackingonderdelen.
Door gebruik te maken van de ExacTrac X-Ray-configuratie kunnen uw patiënten profiteren van
de verbeterde nauwkeurigheid en veiligheid van de ExacTrac-röntgencorrectie- en
verificatiefuncties.
Zie ook pagina 66 en pagina 78.

Dubbele röntgengenerator

①
Afbeelding 14
Nr.

①

Onderdeel

Functie

Dubbele röntgengenerator

Levert voeding aan twee röntgenbuizen die worden gebruikt
voor röntgencorrectie- en verificatiebeelden voor patiëntpositionering. Worden geleverd in twee aparte kasten, verbonden
met kabels. Met de dubbele generator kunnen röntgenbeelden met beide röntgenbuizen vrijwel gelijktijdig worden gemaakt.

Opmerking met betrekking tot de veiligheid
Plaats nooit voorwerpen op het ventilatorrooster van de generatorkast. Onjuiste hantering
kan resulteren in oververhitting en beschadiging van de generator.
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Röntgenvloerbehuizing 12"

①

②

③
Afbeelding 15
Nr.

Onderdeel

Functie

Vloerbehuizing 12"

Bevat de röntgenbuis. Er worden twee behuizingen verzonken
in de vloer geplaatst, aan weerszijden van de lineaire versneller.

②

Röntgenbuis

Levert röntgenbeelden waarmee de nauwkeurigheid van de
patiëntpositie kan worden geverifieerd.
Met het gezicht naar de lineaire versneller gericht, is de linkerbuis Tube 1 en de rechterbuis Tube 2.

③

Röntgencollimator

Zorgt ervoor dat de straling die door de buis wordt geëmitteerd, uitsluitend het gevoelige deel van de vlakke beelddetector omvat.

①
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Op-de-vloer-behuizingen en röntgenbuizen

②

①

③
Afbeelding 16
Nr.

Onderdeel

Functie

Op-de-vloer-behuizing

Bevat de röntgenbuis. Er worden twee behuizingen op de
vloer geplaatst, aan weerszijden van de lineaire versneller.

②

Röntgenbuis

Levert röntgenbeelden waarmee de nauwkeurigheid van de
patiëntpositie kan worden geverifieerd.
Met het gezicht naar de lineaire versneller gericht, is de linkerbuis Tube 1 en de rechterbuis Tube 2.

③

Röntgencollimator

Zorgt ervoor dat de straling die door de buis wordt geëmitteerd, uitsluitend het gevoelige deel van de vlakke beelddetector omvat.

①
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Röntgenvloerbehuizing 17"

②

①

③
Afbeelding 17
Nr.
①

②

③

Onderdeel

Functie

Vloerbehuizing 17"

Bevat de röntgenbuis. Er worden twee behuizingen in de vloer
geplaatst, aan weerszijden van de lineaire versneller.

Röntgenbuis

Levert röntgenbeelden waarmee de nauwkeurigheid van de
patiëntpositie kan worden geverifieerd.
Met het gezicht naar de lineaire versneller gericht, is de linkerbuis Tube 1 en de rechterbuis Tube 2.

Röntgencollimator

Zorgt ervoor dat de straling die door de buis wordt geëmitteerd, uitsluitend het gevoelige deel van de vlakke beelddetector omvat.
De hier afgebeelde collimator wordt uitsluitend geïnstalleerd
in upgrades voor reeds geïnstalleerde systemen.
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ExacTrac-console voor een dubbele generator

②
①

③

④

⑦

⑥
⑧

⑤

⑨
Afbeelding 18
Nr.

Onderdeel

Functie

①

Systeem aan

Schakelt het systeem in.

②

Stand-byindicator van het
Brandt oranje zodra voeding van het gebouw geleverd wordt.
systeem

③

Systeemvoedingsindicator

Brandt groen zodra het systeem is ingeschakeld.

④

Systeem uit

Schakelt het systeem uit.

⑤

Röntgenbeeldacquisitie

Maakt een röntgenopname. De indicatorring brandt groen zodra een röntgenopname kan worden gemaakt.

⑥

Start fluororeeks

Start een fluoroscopische röntgenreeks. De indicatorring
brandt groen zodra een fluoroscopische reeks kan worden gemaakt.

⑦

Stop fluororeeks

Stopt een fluoroscopische röntgenreeks. De indicatorring
knippert oranje zodra een fluororeeks is gestart.

⑧

Waarschuwingslampje
straling

Brandt oranje zodra een röntgenopname wordt gemaakt.

Verplaatsingsknoppen

Voor automatische tafelverplaatsing.
Indicatorringen branden groen zodra automatische tafelverplaatsing is ingeschakeld.

Röntgenzoemer

Piept zodra een röntgenopname wordt gemaakt.

⑨
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Vlakke beelddetectoren

①
②
Afbeelding 19
Nr.

Onderdeel

Functie

①

Vlakke beelddetector

②

Vlakke beelddetector en
röntgenstralen

ExacTrac is uitgerust met twee amorfe siliconen (aSI) vlakke
beelddetectoren.
De vlakke beelddetectoren registreren de röntgenbeelden die
met behulp van de röntgenbuizen worden verkregen.
Er zijn twee vlakke beelddetectoren gemonteerd aan het plafond aan beide zijden van de behandelingstafel.
Zie pagina 356.
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3.1.5

Onderdelen voor verbeterde patiëntpositionering

ExacTrac Robotics

①

Afbeelding 20
Nr.

①

56

Onderdeel

Functie

ExacTrac Robotics op
de tafel bevestigd

Het optionele ExacTrac Robotics-systeem is gemonteerd
tussen het tafelblad en de tafel en compenseert automatisch
de afwijkingen in de rotatiepositie van de patiënt. Raadpleeg
de Hardwarehandleiding, het Patiëntondersteuningssysteem en onder pagina 283.
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3.1.6

Onderdelen voor systeemkalibratie en -verificatie

ET-isocentrumfantoom

①

Afbeelding 21
Nr.

①

Onderdeel

Functie

ET-isocentrumfantoom

Wordt gebruikt voor isocentrumkalibratie met de lasers van de
lineaire versneller. Zie pagina 328.
Het is voorzien van een wolfraambol in het midden, uitgelijnd
met de lasergraveringen. De bol kan worden gebruikt voor de
dagelijkse controle. Zie pagina 346.

Waarschuwing
Het isocentrumfantoom is niet bedoeld voor de Winston-Lutz-test of voor het uitlijnen van
de wandlasers.

Röntgenkalibratiefantoom

①
Afbeelding 22
Nr.
①

Onderdeel

Functie

ET-röntgenkalibratiefantoom

Wordt gebruikt om het röntgenbeeldvormingssysteem te kalibreren voor een nauwkeurige correctie en verificatie van de
patiëntpositionering. Zie pagina 332
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ExacTrac-verificatiefantoom

①
Afbeelding 23
Nr.
①

58

Onderdeel

Functie

ExacTrac-verificatiefantoom

Dit optionele replica botequivalente bekkeninzetstuk in weefselgelijkwaardig materiaal wordt gebruikt voor kwaliteitsborging en training van de therapeut.
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3.2

ExacTrac-werkstation voor
gegevensvoorbereiding/beoordeling/distributie

Algemene informatie
Met het ExacTrac-werkstation voor gegevensvoorbereiding/beoordeling/distributie kunt u
individuele patiëntgegevens voorbereiden voor het ExacTrac X-Ray IGRT-proces zonder het
klinische gebruik van het ExacTrac-systeem te verstoren. Dit omvat onder meer:
• Het importeren van patiëntgegevens via DICOM en het bepalen van de juiste IGRT-instellingen
voor een individuele patiënt.
• Het beoordelen van historische ExacTrac-instellingsgegevens en -parameters zonder het
ExacTrac-systeem te blokkeren.
• Een tweede licentie voor ExacTrac-software.
• Wereldwijde database (serverinstellingen) en toegang tot alle IGRT-patiëntgegevens tussen
meerdere ExacTrac-systemen.

Vereisten
Het voorbereiden en beoordelen-systeem:
• ExacTrac-systeem 6.2 noodzakelijk
• Aanbevolen: IGRT-beoordeling en goedkeuring-software (afzonderlijke module)

Opstelling van het systeem
Het systeem moet door een Brainlab-technicus worden geïnstalleerd die ook de noodzakelijke
instellingen invoert. Het systeem starten:
Stappen
1.

Zet de startschakelaar op de achterzijde van de unit aan.

2.

Druk op de aan/uit-knop op de voorzijde van de unit.

3.

Zet de monitor aan.

4.

Volg nu de procedure op pagina pagina 110 om de ExacTrac-software te starten.

Gegevensbescherming - Vertrouwelijkheid en bescherming tegen ongeoorloofde toegang
De patiëntgegevens worden in de ExacTrac software geïdentificeerd door de patiëntnaam en een
unieke id. Om deze reden moeten de gegevens worden verwerkt volgens de relevante
vertrouwelijkheidswetgeving en worden beschermd tegen onbevoegde toegang.
Waarschuwing
Het werkstation moet goed beschermd zijn tegen openbare toegang of op een locatie met
constante supervisie zijn geïnstalleerd. Het ziekenhuis is verantwoordelijk voor de
beveiliging van het werkstation.
Het Windows-besturingssysteem biedt gebruikersauthenticatie die bescherming biedt tegen
ongeoorloofde toegang tot patiëntgegevens. Alle inlog- en wachtwoordinformatie moet door de
netwerkbeheerder van het ziekenhuis worden behandeld en het personeel dat het systeem
gebruikt, moet worden geïnstrueerd uit te loggen na gebruik. Er is een met een wachtwoord
beveiligde schermbeveiliging geïmplementeerd voor extra beveiliging.
Ter bescherming tegen het verloren gaan van patiëntgegevens, moeten deze patiëntgegevens
worden geback-upt op een dvd/cd of worden gearchiveerd op het netwerk.
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Waarschuwing
De interne dvd-/cd-brander mag niet worden gebruikt voor het back-uppen van belangrijke
patiëntgegevens. De duurzame gegevensintegriteit van dvd’s en cd’s kan niet worden
gegarandeerd vanwege de beperkingen van de technologie. Omdat er op de harde schijf
van het werkstation vertrouwelijke patiëntgegevens zijn opgeslagen, moeten deze
gegevens ofwel veilig worden gewist ofwel moet de harde schijf daadwerkelijk worden
vernietigd alvorens het systeem af te voeren.
Waarschuwing
Het eenvoudigweg wissen van gegevens van de harde schijf biedt onvoldoende
bescherming tegen het ophalen van gegevens. Om zeker te zijn dat de gegevens niet
opnieuw kunnen worden opgehaald, moet een specifieke softwareapplicatie gebruikt
worden.
Nieuw gecreëerde gebruikers moeten onderdeel uitmaken van de "ExacTracgebruikersgroep" om volledig functioneel te zijn.

Vooraanzicht

①

③
②

Afbeelding 24
Nr.

60

Onderdeel

①

Dvd/cd/rw-drive

②

Aan/uit-toets

③

USB-connectors (2x)
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Achteraanzicht

①
③

②
④
⑤

⑦

⑥

⑧
⑨⑩
⑪

Afbeelding 25
Nr.

Onderdeel

①

Netvoedingsadapter met aan/uit-schakelaar

②

Toetsenbord-connector

③

Muis-connector

④

VGA onboard (uitgeschakeld)

⑤

Parallele poort (BIOS uitgeschakeld)

⑥

USB-connectors (4x)

⑦

Netwerk 1-connector

⑧

Netwerk 2-connector (BIOS uitgeschakeld)

⑨

Microfoon-connector

⑩

Geluid aan-connector

⑪

Grafische kaart DVI-poort
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Het systeem reinigen
Stappen
1.

Sluit het systeem af en schakel alle voeding en apparatuurschakelaars uit.

2.

Koppel de systeemonderdelen los van de voeding.

3.

Reinig de systeembehuizing, muis, het toetsenbord en het monitoroppervlak met een droge doek.

Waarschuwing
Gebruik geen handmatige of automatische reinigings- en desinfectieprocedures!
Waarschuwing
De systeemonderdelen niet steriliseren!
Waarschuwing
Voorkom dat er vloeistof in de systeemonderdelen komt, omdat dit de onderdelen en/of de
elektronica kan beschadigen!

Voedingsspecificaties werkstation
Specificatie
Maximum gebruiksvoltage

100-127 V
200-240 V

Frequentie

50-60 Hz autodetectie

Voedingsinputwaarden

7A

Opmerkingen met betrekking tot de veiligheid
Waarschuwing
Alleen bevoegde Brainlab-medewerkers mogen software en hardware installeren op het
Brainlab-systeem. De gebruiker mag geen softwareapplicaties of hardware-onderdelen
installeren of verwijderen. Als er in overleg met een Brainlab-medewerker een virusscanner
is geïnstalleerd, moet deze volgens de Brainlab-aanbevelingen worden geconfigureerd.
Waarschuwing
Voor een veilig en correct gebruik van het systeem raadt Brainlab aan alle gebruikers te
laten deelnemen aan een uitgebreid trainingsprogramma, verzorgd door een
vertegenwoordiger van Brainlab, alvorens het systeem voor de eerste maal te gebruiken.
Waarschuwing
ExacTrac-systeemonderdelen en hulpapparatuur mogen alleen worden gebruikt door
getraind medisch personeel.
Waarschuwing
Het ExacTrac-werkstation voor gegevensvoorbereiding/beoordeling/distributie mag alleen
worden gebruikt in combinatie met één of meerdere ExacTrac-systemen.
Waarschuwing
De openingen op de systeembehuizing of andere geleverde apparatuur, zoals de monitor,
niet blokkeren of afdekken. Er moet lucht kunnen circuleren door deze openingen zodat het
systeem goed functioneert en niet oververhit raakt.
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Waarschuwing
Plaats het systeem niet in de nabijheid van of boven een radiator of verwarmingselement of
in direct zonlicht. Plaats het systeem alleen in een kleine ruimte als er voldoende ventilatie
is.
Waarschuwing
Voor een goede ventilatie is een minimale vrije ruimte van 200 mm rondom het apparaat
noodzakelijk.
Waarschuwing
Gevaar van elektrische schokken of brand: Gebruik geen beschadigde kabels
(beschadigde isolatie, blootliggende draden).
Waarschuwing
In noodgevallen (bijvoorbeeld als de behuizing of kabels beschadigd raken, er vloeistof of
vreemde stoffen in het apparaat komen) moet het systeem onmiddellijk worden
uitgeschakeld, de voedingsaansluiting worden losgekoppeld en moet u contact opnemen
met de klantenservice van Brainlab.

Laserveiligheid
Waarschuwing
Dvd/cd/-drive/brander: Het is gevaarlijk om direct in de laserstraal te kijken. De driveklepjes
niet verwijderen.
Waarschuwing
Kijk nooit direct naar de muislaser.
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3.3

ExacTrac-systeemelektronica

3.3.1

Algemene opmerkingen over elektrische veiligheid

Regelgevende onderbouwing
Alle ExacTrac-systeemonderdelen in de nabijheid van de patiënt voldoen aan
veiligheidsvoorschriften voor medisch-elektrische apparaten en systemen, ofwel door individuele
certificering ofwel door specifieke aanvullende maatregelen bij installatie. De procedures in beide
gevallen zijn gewoonlijk ontleend aan Richtlijn 93/42/EG betreffende medische hulpmiddelen, en
geïmplementeerd in overeenstemming met de volgende normen:
• IEC 60601-1. [Medische elektrische toestellen - Deel 1 Algemene eisen voor basisveiligheid]

Veiligheidsvoorzieningen
In het ExacTrac-systeem zijn twee belangrijke veiligheidsfuncties ingebouwd om patiëntveiligheid
te kunnen garanderen volgens IEC 60601-1:
• Een medische scheidingstransformator die zorgt voor de galvanische isolatie van alle
elektrische systeemonderdelen tegen de netvoeding, zodat het systeem beveiligd is tegen
overspanning op het lichtnet.
• Een geïntegreerde beschermende aarding zorgt voor potentiaalvereffening op het systeem en
zijn onderdelen zodat contactstroom tot een minimum wordt beperkt.

Vermogensspecificaties
Het ExacTrac-systeem heeft de volgende voedingsvereisten:
• Nominaal stroomverbruik: 400 W (continu)
• 3,15 kVA (maximaal vastgestelde ingangsvermogen)
• 100 tot 240 VAC, eenfasig
De dubbele röntgengenerator kent de volgende voedingsvereisten:
• 65 kVA (maximaal vastgestelde ingangsvermogen)
• 200 tot 480 VAC, driefasig

Procedure bij essentiële storingen
Volg bij een elektrische storing de vaste noodprocedure.

Waarschuwing
Alleen personeel dat getraind is in brandweerprocedures mag proberen een
elektriciteitsbrand te blussen. Een elektriciteitsbrand mag alleen geblust worden met een
speciaal blusapparaat. Onder geen enkele omstandigheid mag water worden gebruikt.
Waarschuwing
In het geval van storingen moet de behandeling onmiddellijk worden gestaakt en moet u
contact opnemen met de klantenservice van Brainlab.

Aansluitbeperkingen
Waarschuwing
Sluit geen verschillende apparaten aan op de data-interfaces of geïntegreerde stroomrail
van ExacTrac. Alleen door Brainlab aangegeven apparatuur mag op het systeem worden
aangesloten.
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Waarschuwing
Sluit geen ExacTrac-systeemonderdelen rechtstreeks op de netvoeding aan. Om de
elektrische veiligheid voor gebruiker en patiënt te verzekeren, mogen onderdelen van het
ExacTrac-systeem alleen gevoed worden via de geïntegreerde stroomrail.
Waarschuwing
Aanvullende apparatuur die op medisch-elektrische apparatuur wordt aangesloten, moet
voldoen aan de betreffende IEC- of ISO-normen (bijv. IEC 60950 voor
gegevensverwerkingsapparatuur en IEC 60601-1 voor medische apparatuur). Daarnaast
moeten alle configuraties voldoen aan de vereisten voor medisch-elektrische systemen (zie
IEC 60601-1-1 of clausule 16 van de 3e editie van IEC 60601-1, respectievelijk). Een ieder
die aanvullende apparatuur aansluit op medisch-elektrische apparatuur configureert een
medisch systeem en is er daarom verantwoordelijk voor dat het systeem voldoet aan de
vereisten voor medisch-elektrische systemen. Onthoud dat de plaatselijke wetgeving
prioriteit heeft over de hiervoor genoemde vereisten. In geval van twijfel overlegt u met uw
eigen vertegenwoordiger of de technische afdeling.
Waarschuwing
Geen enkel medisch apparaat van Brainlab mag door middel van een meerwegstekker van
voeding worden voorzien. Als de gebruiker een meerwegstekker gebruikt, creëert hij/zij een
medisch-elektrisch systeem en is daarom volledig verantwoordelijk voor het aldus
ontstane systeem.

Beperkingen ten aanzien van de omgeving
Waarschuwing
De EDITOR HFe-röntgengenerator is niet bedoeld voor gebruik in een omgeving met
ontvlambare gassen. U moet voldoen aan de toepasselijke regelgeving met betrekking tot
de vorming van gevaarlijke ontvlambare gasmengsels tijdens reiniging en tijdens de
behandeling van de patiënt. Het apparaat mag niet worden gebruikt in ruimten waar een
risico op explosie bestaat. Het apparaat mag niet worden gebruikt in de nabijheid van
vloeistoffen, brandbare anesthetica, desinfectiemiddelen of aerosolsprays, of in een
zuurstofrijke omgeving.

Opmerkingen betreffende elektromagnetische compatibiliteit
Waarschuwing
ExacTrac is gecertificeerd volgens IEC 60601-1-2 (EN 55011, Klasse A). Hoewel dit systeem
voldoet aan de vereiste emissielimieten voor medische apparatuur, kan het
elektromagnetische storingen veroorzaken bij medische en niet-medische apparaten, of
radioverbindingen verstoren. Als elektromagnetische storingen optreden, moet de
gebruiker de volgende maatregelen nemen:
• het betrokken apparaat anders positioneren of verplaatsen;
de afstand tussen de apparatuur en het betrokken toestel vergroten;
• het betrokken toestel aan een andere stroombron bevestigen;
• contact opnemen met de klantenservice van Brainlab voor aanvullend advies.
Waarschuwing
Gebruik ExacTrac niet als vermoed wordt dat er elektrische storingen zijn in de
behandelingsruimte.
Waarschuwing
Brainlab is niet verantwoordelijk voor interferentie die ontstaat door het gebruik van
andere verbindingskabels dan aanbevolen.
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3.3.2

Elektrische veiligheid met de röntgengenerator

Procedure bij systeemfouten
Waarschuwing
Als er op de ExacTrac-software of de generatorconsole een waarschuwing of foutmelding
wordt weergegeven, mag de röntgeneenheid niet langer worden gebruikt, afhankelijk van
het soort fout: Neem de instructies/handelingen in acht voor elke specifieke fout zoals
beschreven in de bedieningsinstructies van de generator. Als er geen handelingen door de
operator worden uitgevoerd, kan dit voor extra beschadiging van de generator zorgen.

Veiligheid van de gebruiker
Waarschuwing
Ook als het systeem is uitgeschakeld, staat er nog steeds spanning op de
röntgengenerator in de voedingskast, bij de voedingsaansluitingen en in de
besturingscircuits. Om ernstig letsel of overlijden te voorkomen, mogen alleen opgeleide
technici de panelen van de kast verwijderen of de röntgenbuizen vervangen.

Aanvullende informatie
Zie pagina 406.
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3.3.3

ExacTrac-stroomverdeling

Algemene informatie
In het ExacTrac-systeem wordt de stroom verdeeld via de kast van het werkstation. Als uw
ExacTrac-systeem is uitgerust met de optionele röntgenconfiguratie, wordt er ook een
röntgengenerator met een aparte voedingsbron geleverd.

Kast werkstation

①
Afbeelding 26
Nr.

①

Onderdeel

Functie

Kast werkstation

Levert de totale voeding voor de elektronische ExacTrac-onderdelen en de vlakke beelddetectoren.
Alleen ExacTrac Robotics wordt tijdens gebruik door een
batterij gevoed.
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3.3.4

ExacTrac-bedieningspanelen

Algemene informatie
Net zoals het werkstation en de voedingskabels bevat de ExacTrac-werkstationkast ook
verschillende bedienings- en aansluitpanelen.

Controlepaneel transformator

①

③

②

④

⑤

Afbeelding 27
Nr.

Onderdeel

Functie

①

Smeltzekering netstroom- Dit reguleert of de voeding van het gebouw ter beschikking
input
staat van het systeem.

②

Indicator BUILDING POWER

Dit geeft aan of de voeding van het gebouw geleverd wordt.

③

Aardlekschakelaar

Beveiligt tegen lekstroom.

④

Smeltzekeringen op circuit

Beveiligen tegen circuitoverbelasting.

⑤

Indicator Systeem aan

Als het systeem is ingeschakeld op het systeembedieningspaneel (zie hieronder), gaat de indicator branden.

ExacTrac System Control Panel

①

②

③

④

Afbeelding 28
Nr.
①
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Onderdeel

Functie

Indicator BUILDING POWER

Brandt zodra de voeding van het gebouw geleverd wordt.
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Nr.

Onderdeel

Functie

②

Knop SYSTEM ON

Schakelt de systeemvoeding in, waardoor alle systeemonderdelen elektriciteit krijgen (zie pagina 105).

③

Knop SYSTEM OFF

Schakelt de systeemvoeding uit (zie pagina 307).

④

Knop COMPUTER
ON/OFF

Start het ExacTrac-werkstation op.

OPMERKING. Het systeem kan ook worden gestart en afgesloten via de ExacTrac-console (zie
pagina 54).

Elektronica van het ExacTrac-rek
De elektronica van het ExacTrac-rek is de systeeminterface voor externe onderdelen, voor
verbindingen en foutloze hantering en voor de servicemodus van de generator. Ook bevat het
diagnostische leds.
Voor ExacTrac versies 6.0 tot 6.2.1:

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑦

⑧

⑧

Afbeelding 29
Voor ExacTrac versie 6.5:

①

②

③

④

⑤

⑥

Afbeelding 30
Onderdeel

Functie/Gebruik

①

ExacTrac-voeding

Aangesloten op de voeding van de kast. Levert voeding aan
de andere inzetonderdelen.

②

Verbinding (ILK)

Analyseert de inkomende verbindingssignalen en zendt deze
naar de andere inzetstukken (zie pagina 71).

③

COM

Verbindt het werkstation met het ExacTrac-systeem.

④

Robotics

Verbindt Robotics met het ExacTrac-systeem.

Nr.
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Nr.

Onderdeel

Functie/Gebruik

⑤

Röntgen

Verbindt de röntgengenerator en het röntgenwaarschuwingssysteem met het ExacTrac-systeem.

⑥

Tafel

Verbindt de tafel met het ExacTrac-systeem.

⑦

ILK Beam Status ExtensiInterface voor lineaire versneller MV status (allen op Varian C
on (ILK bundelstatusexlineaire versneller).
tensie)

⑧

Inzetstuk voor de ExacTrac lineaire versneller
(ET Lin)

Wordt gebruikt in combinatie met geïntegreerde Elekta lineaire versnellers (zie onder).

Inzetstuk voor de ExacTrac lineaire versneller (ET Lin)
Het ET LIN-inzetstuk wordt gebruikt in combinatie met geïntegreerde Elekta lineaire versnellers.
Hiermee kan "Beam On" op de lineaire versneller worden geremd als ExacTrac zijn
vergrendelingsstatus niet heeft vrij gegeven.

①
③

②
⑤
⑥

⑦

④

Afbeelding 31
Onderdeel

Functie/Gebruik

①

Diag

Fout-lampje.
Rood: er is een interne hardwarefout opgetreden.

②

Power

Groen: het LIN-inzetstuk is correct opgestart.

③

Active

Geeft interne activiteit aan.

Nr.
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Nr.

Onderdeel

Functie/Gebruik

Omloopschakelaar

On: hiermee kan de bundel van de lineaire versneller op elk
gewenst moment door de gebruiker van de lineaire versneller
worden geactiveerd. Dit moet worden ingesteld op On als
ExacTrac niet wordt gebruikt voor behandeling, d.w.z. als bypass van de ExacTrac-vergrendeling.
Gated: dit is de standaard wanneer ExacTrac wordt gebruikt
met een geïntegreerde Elekta lineaire versneller. Hierdoor kan
ExacTrac automatisch een bundelblokkering instellen of opheffen, afhankelijk van de patiëntpositie.

⑤

Status

Groen: bundel toegestaan. ExacTrac staat "bundel-aan" toe
of de omloopschakelaar wordt ingesteld op On.
Uit: ExacTrac remt actief "bundel-aan" en de omloopschakelaar wordt ingesteld op Gated. Dit is ook uit als het systeem
niet op een voeding is aangesloten.

⑥

RxD

Toont communicatie vanaf het ExacTrac-werkstation (Ontvangen).

⑦

TxD

Toont communicatie naar het ExacTrac-werkstation (Verzenden).

④

OPMERKING. Als de modus van de lineaire versneller door een hardware- of softwarefout
ingesteld blijft op Gated, kan de bundel van de lineaire versneller niet meer ingeschakeld worden.
Om de behandeling te voltooien, kunt u dan de ExacTrac-software opnieuw opstarten of de
schakelaar manueel in de On-positie zetten.

ExacTrac ILK-inzetstuk

①

②
③

④
Afbeelding 32
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Nr.

Onderdeel

①

Diagnostische leds

②

Power-led

③

DIAG-led (staat uit onder normale omstandigheden)

④

Aangepaste EXIT ILK

Het ET ILK-inzetonderdeel kan worden gebruikt voor het verbinden van optionele aangepaste
signalen. Het wordt geleverd met een bijpassende terminalstekker, inclusief twee gemonteerde
kortsluitbruggen. Daarnaast is de connector galvanisch gescheiden van ExacTrac. De optioneel
verbindbare signalen zijn:
• Aangepast waarschuwingslampje: Bedoeld voor een klantspecifiek waarschuwingslampje in
plaats van het Brainlab ExacTrac-waarschuwingslampje. Het aangepaste
waarschuwingslampje is verbonden met EXIT ILK. De connector beschikt over twee normaal
gesproken open pinnen van een relais welke sluiten zodra ExacTrac het waarschuwingslampje
inschakelt.
• Deurcontact: Een apparaat dat detecteert wanneer een persoon een behandelruimte
binnenkomt, bijvoorbeeld een deurcontact of een lichtsluis, kan ook op EXIT ILK worden
aangesloten. De standaardconfiguratie voor de interface verwacht een lage zijde, normaal
gesproken geopend schakelcontact, maar kan worden geconfigureerd tot een zeer actieve,
12 V aangedreven input.
• Nood uit: Een tweede, aangepaste nood uit-installatie in de behandelruimte kan op EXIT ILK
worden aangesloten. De standaardconfiguratie van de interface verwacht een lage zijde,
normaal gesproken gesloten schakelcontact.
De aangepaste verbinding met EXIT ILK moet door de klantenservice van Brainlab worden
goedgekeurd.
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3.3.5

Tafelinterface voor Varian ETR-/Varian Exact-tafels

Algemene informatie
Als u een Varian ETR- of Exact-tafel gebruikt in combinatie met de bijbehorende Varian Clinachardware, hebt u de mogelijkheid automatische tafelpositionering aan te schaffen:
• De tafel kan in de gewenste positie worden aangepast, zoals berekend door de ExacTracsoftware.
• Hiermee wordt de positionering met ExacTrac Robotics verbeterd (zie pagina 283).

Tafelinterface

③

④

②

⑤

①

Afbeelding 33
Nr.

Onderdeel

Functie

①

ET Handpendant Clearance

Geeft aan dat de gebruiker de handschakelaar gebruikt.

②

ET Handpendant Active

Geef aan dat de handschakelaar wordt gebruikt.

③

POW ET

Duidt op voeding vanaf ExacTrac.

④

POW VMS

Duidt op voeding vanaf Varian.

⑤

Data

Geeft aan dat er gegevens naar de Varian-tafel worden verzonden.

Om de handschakelaar te gebruiken, moet de tafelinterface zijn aangesloten op de aansluiting
voor de tafelhandschakelaar.

Opmerkingen met betrekking tot de veiligheid
Waarschuwing
Als u de automatische tafelpositionering uitvoert vanuit de bedieningsruimte, moet u het
positioneerproces nauwlettend volgen op de videomonitors en de positioneeraanwijzingen
op het scherm opvolgen. Als de tafelverplaatsing overmatig is (de tafel verplaatst over een
aanzienlijk grotere afstand dan de benodigde verschuiving) en/of de patiëntpositie die in
ExacTrac wordt weergegeven, verandert niet tijdens de tafelverplaatsing, mag het
positioneringsproces alleen worden uitgevoerd vanuit de behandelruimte.
Automatische tafelpositionering mag alleen uitgevoerd worden als de gebruiker een
onbelemmerd zicht heeft op de patiënt. Vergeet niet om uit de buurt te blijven van
bewegende delen.
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Varian Clinac-softwareversies ouder dan versie 5.4 worden niet ondersteund door de
automatische positioneringsmodule. Neem contact op met uw eigen Varianvertegenwoordiger voor een upgrade, indien van toepassing.
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3.3.6

ExacTrac-handschakelaar

Handschakelaar

②
①
Afbeelding 34
Nr.

Onderdeel

Functie
Wordt gebruikt voor het verplaatsen van de tafel en voor Robotics.
Om de tafel te kunnen verplaatsen, neemt u de handschakelaar uit de
tafelhouder en drukt u beide knoppen tegelijkertijd in.
Als u klaar bent met de handschakelaar, plaatst u deze terug in de
houder.
De haak ② kan worden gebruikt om de handschakelaar aan de zijrail
van de tafel of aan de handschakelaarhouder te klemmen.

①

Handschakelaar

OPMERKING. Wanneer de ExacTrac-handschakelaar niet wordt gebruikt, moet deze aan de tafelrail hangen of in de handschakelaarhouder zitten.

Waarschuwing
De ExacTrac-handschakelaar moet zodanig worden opgeborgen dat de patiënt er tijdens de
behandeling niet bij kan. Voor Varian-tafels: De ExacTrac-handschakelaar moet in de
handschakelaarhouder op de tafel worden geplaatst. Alle Varian-handschakelaars of
handschakelaars van andere fabrikanten moeten zodanig worden opgeborgen dat de
patiënt er tijdens de behandeling niet bij kan.
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Waarschuwing
Druk tijdens MV of kV bundel-aan niet op de verplaatsingsknoppen op de ExacTracconsole of op de ExacTrac-handschakelaar om de patiënt te verplaatsen.
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3.3.7

Tafelbeweging voor Varian TrueBeam lineaire versnellers

Algemene informatie
Als u een Varian TrueBeam-tafel gebruikt, kunt u automatische tafelpositionering aanschaffen.
Voor automatische besturing van de TrueBeam-tafels is geen aanvullende hardware nodig.
TrueBeam lineaire versnellers zijn voorzien van een software-interface (ADI - Auxiliary Device
Interface, hulpmiddelinterface) waarmee het ExacTrac-systeem de tafelpositie automatisch kan
corrigeren (zie pagina 205).
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3.4

Omgang met de röntgenapparatuur

3.4.1

Basisbescherming tegen straling

Basisbescherming
In de ExacTrac X-Ray-configuratie maakt radiologische apparatuur onderdeel uit van uw
systeem. Een veilig gebruik van deze apparatuur kan alleen gegarandeerd zijn wanneer:
• De röntgenapparatuur in een afdoende beschermde medische omgeving wordt gebruikt.
• Het systeem wordt bediend door bevoegd personeel dat vertrouwd is met radiologische
diagnostiek, de werking van de röntgengenerator en de veiligheidseisen voor straling bij
klinische bestralingsbehandelingen.
• De relevante veiligheidsinstructies worden nageleefd.
Waarschuwing
Het gebruik van röntgenapparatuur brengt ernstige risico’s met zich mee. De
röntgenapparatuur mag niet worden gebruikt door onbevoegd personeel. De klant is
verantwoordelijk voor het naleven van de lokale regelgevende vereisten bij het installeren
of gebruik van de apparatuur. Het röntgenapparaat mag uitsluitend worden gebruikt met
inachtneming van de veiligheidsinformatie en aanvullende instructies van de
oorspronkelijke leverancier van de apparatuur en van de betreffende
veiligheidsautoriteiten.
Waarschuwing
Alleen daartoe bevoegd personeel mag het systeem bedienen of onderhouden.
Waarschuwing
Gebruik ExacTrac niet tegelijkertijd met andere op röntgenstraling gebaseerde
beeldvormingssystemen.

Informatie van de fabrikant
Gedetailleerde informatie over de röntgenonderdelen treft u aan in de bijbehorende documentatie
van de fabrikant:
Röntgenapparaat

Fabrikant

Röntgengenerator

Spellman High Voltage Electronics GmbH (voorheen K&S
Röntgenwerk)

Röntgenbuizen

Varian Medical Systems Inc. (Varex Imaging Corporation)

Collimators voor de röntgenbuizen

Brainlab AG (uitsluitend voor systemen die vóór 2011 zijn
verzonden: Eureka Progeny Inc.)

Veiligheidsautoriteiten op het gebied van straling
Aanvullende informatie aangaande bescherming tegen straling kan ook verkregen worden bij uw
nationale overheid voor stralingsveiligheid.
Waarschuwing
Het niet opvolgen van de instructies in deze handleiding of van andere relevante
veiligheidsmaatregelen, kan ernstig letsel bij patiënt of gebruiker of ernstige schade aan de
apparatuur tot gevolg hebben.
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3.4.2

Röntgendosering tijdens patiëntpositionering

Algemene informatie
De ExacTrac-röntgenonderdelen voldoen aan de vereisten van IEC ten aanzien van het
minimaliseren van de röntgendosis voor de patiënt tijdens de positioneringsworkflow.
De gebruikelijke beelddosis voor een patiëntpositionering is ongeveer 1 mGy voor één paar
röntgenbeelden.

Geometrische röntgeninstelling
ExacTrac X-Ray vloerbehuizing 17":
Factor

Metingen

Afstand van het brandpunt van de röntgenbuis tot het
3,6 meter
vlakke beelddetector
Afstand van het brandpunt van de röntgenbuis tot het
2,3 meter
isocentrum
Grootte van het stralingsgevoelige gebied van het
vlakke beelddetector

20,4 x 20,4 cm

ExacTrac X-Ray op-de-vloerbehuizing:
Factor

Metingen

Afstand van het brandpunt van de röntgenbuis tot het
vlakke beelddetector

3,1 meter

Afstand van het brandpunt van de röntgenbuis tot het
isocentrum

1,9 meter

Grootte van het stralingsgevoelige gebied van het
vlakke beelddetector

20,4 x 20,4 cm

Veldgrootte bij isocentrum

12,5 x 12,5 cm

ExacTrac X-Ray vloerbehuizing 12":
Factor

Metingen

Afstand van het brandpunt van de röntgenbuis tot het
vlakke beelddetector

3,4 meter

Afstand van het brandpunt van de röntgenbuis tot het
isocentrum

2,2 meter

Grootte van het stralingsgevoelige gebied van het
vlakke beelddetector

20,4 x 20,4 cm

Veldgrootte bij isocentrum

13,2 x 13,2 cm

Röntgenbundelfiltratie
ExacTrac X-Ray vloerbehuizing 17": De röntgenbroneenheid induceert een algemene
bundelfiltratie die gelijkwaardig is aan 2,5 mm Al. Deze filtratie is toe te schrijven aan de buis zelf,
de behuizing, de bevestigde aluminiumfilter en de collimatoreenheid.
ExacTrac X-Ray op-de-vloerbehuizing: De röntgenbroneenheid induceert een algemene
bundelfiltratie die gelijkwaardig is aan 2,5 mm Al. Deze filtratie is het gevolg van de buis zelf en
het vaste aluminium filter. De collimator wordt gebruikt om de röntgenbeelden te collimeren naar
de grootte van de vlakke beelddetectoren. Het Al-equivalent van de ET-röntgencollimator is
0,0 mm.
ExacTrac X-Ray vloerbehuizing 12": De röntgenbroneenheid veroorzaakt een algehele
bundelfiltratie, gelijk aan 3,5-4,2 mm Al. Deze filtratie is het gevolg van de buis zelf en de
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aluminiumklep van de ET-vloerbehiuzing 12". De Al-equivalent van de aluminiumklep is 2,8-3,5
mm, afhankelijk van de hoek tussen de collimator en de afdekplaat. De collimator wordt gebruikt
om de röntgenbeelden te collimeren naar de grootte van de vlakke beelddetectoren. Het Alequivalent van de ET-röntgencollimator is 0,0 mm.
OPMERKING. De aluminum afdekplaat moet worden verwijderd of worden vervangen door
andere afdekplaten.
De patiënttafel induceert extra filtratie. Afhankelijk van het tafelblad dat met ExacTrac wordt
gebruikt, moet het overeenkomstige filtratie-equivalent in aanmerking worden genomen.
Voor het Brainlab-Imaging Couch Top, raadpleeg de Hardwarehandleiding, Imaging Couch
Top.
Voor de overige tafelbladen raadpleegt u de informatie van de oorspronkelijke fabrikant van het
tafelblad.

Meer informatie
Zie pagina 28
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3.4.3

Stralingswaarschuwingssysteem

Algemene informatie
De ExacTrac X-Ray-onderdelen kennen drie verschillende röntgenwaarschuwinssystemen:
• ExacTrac-waarschuwingslampjes van Brainlab
• Interface voor waarschuwingslampjes van de klant
• Interface voor deurverbinding
Het waarschuwingslampje geeft aan dat een röntgenblootstelling kan worden getriggerd met de
volgende gebruikershandeling door op de blootstellingsknop te drukken.

Stralingswaarschuwingssysteem

Afbeelding 35
• Als de röntgenwaarschuwingslampjes gaan knipperen als u in de behandelruimte bent, moet u
onmiddellijk de gebruiker van de bedieningsconsole van de lineaire versneller attenderen op
uw aanwezigheid en de behandelruimte zo snel mogelijk verlaten.
• De lampjes blijven branden tot het röntgenacquisitiescherm in de software wordt verlaten.

Opmerkingen met betrekking tot de veiligheid
De correcte functionaliteit van het röntgenwaarschuwingssysteem moet regelmatig worden
geverifieerd (zie pagina 414).
Waarschuwing
Controleer altijd voor het starten van de röntgenacquisitie of de patiënt zich alleen in de
behandelingskamer bevindt.
Waarschuwing
Het is mogelijk een deurvergrendeling te installeren. Als er geen deurvergrendeling is
geïnstalleerd, moet u zorgen dat er geen operatoren letsel oplopen door de KV-dosis. Dit
kan worden voorkomen door technische of werkstroommaatregelen.

Waarschuwingssysteem van de klant
Het röntgenwaarschuwingslampje van de klant en de deurverbinding kunnen op ExacTrac
worden aangesloten middels de ILK-connector (zie pagina 71).
Als er geen deurvergrendeling is geïnstalleerd, is de klant ervoor verantwoordelijk dat niemand
letsel oploopt door de KV-dosis. Dit kan worden gedaan door technische of
werkstroommaatregelen.
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3.4.4

Veilige omgang met de röntgenapparatuur

Opmerkingen over het hanteren van de vloerbehuizingen
Waarschuwing
De afdekplaten ondersteunen een maximale belasting van 100 kg. Als er meer gewicht op
de afdekplaten wordt geplaatst, kunnen de platen breken.
Voorwerpen met scherpe punten mogen niet op de afdekplaten worden geplaatst. Dit kan
de koolvezel röntgenbundeluitlaten beschadigen (alleen van toepassing op de 17"
vloerbehuizing).
Wees u ervan bewust dat elektronische apparatuur kan beschadigen door röntgenstraling.
Houd het bundelpad vrij.
Waarschuwing
Zorg dat er tijdens de behandeling niets in de weg van de röntgenbundel staat.
Waarschuwing
De impedantie van de beschermende aarding moet regelmatig worden getest.
Waarschuwing
De kalibratie van het systeem moet ten minste eenmaal per dag en na mechanische impact
op één van de onderdelen ervan worden gecontroleerd (kalibratieverificatie, dagelijkse
controle).
Waarschuwing
Als de röntgenbeelden excentrisch en / of onvolledig lijken, moet de behandeling worden
gestopt en moet u contact opnemen met de klantenservice van Brainlab. Dit duidt erop dat
de positie van de onderdelen is gewijzigd.
Waarschuwing
De ET-röntgencollimator bevat lood! Niet aanraken met blote handen!

Opmerkingen over het omgaan met de ExacTrac X-Ray op-de-vloerbehuizing
Een ieder die de ruimte betreedt tijdens het werk (zoals artsen, schoonmaakpersoneel,
elektricien...) moet getraind worden in de situatie in de ruimte en het struikelgevaar. Het is de
verantwoordelijkheid van het ziekenhuis om deze training regelmatig te herhalen en nieuwe
personeelsleden te trainen.
Waarschuwing
Niet op de afdekplaat stappen of zitten!
Waarschuwing
Als er scheuren in de afdekplaat zichtbaar zijn, moet u contact opnemen met de
klantenservice van Brainlab om deze te ruilen.
Waarschuwing
(Mobiele) kasten met hulpmiddelen die tijdens het gebruik van het systeem of de
patiëntbehandeling worden gebruikt, moeten zodanig worden gepositioneerd dat noch de
ET op-de-vloer-behuizing noch de kabelgoot in de doorgang wordt geplaatst (zie
Afbeelding 35).
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Plaatsing op-de-vloer-behuizing

⑤

④

④
⑥

③

②

Nr.

①

②

Onderdeel

①

Patiënttafel

②

Medische apparatuur

③

Op-de-vloer-behuizingen

④

Plaats geen medische apparatuur achter de stippellijn!

⑤

Lineaire versneller

⑥

Kabelgoot

Opmerkingen over het omgaan met de ExacTrac X-Ray vloerbehuizing 12"
Waarschuwing
De aluminium afdekplaat van de ET-vloerbehuizing moet tijdens de behandeling geplaatst
zijn.
Waarschuwing
Alleen voor systemen met een Elekta-lineaire versneller: Als er water wordt gemorst op de
ET-vloerdoos, moeten het systeem en de röntgengenerator worden uitgeschakeld. Stel de
klantenservice van Brainlab op de hoogte en staak het gebruik van het systeem.
Waarschuwing
Als er water wordt gemorst op de ET-vloerdoos, moeten het systeem en de
röntgengenerator worden uitgeschakeld. Open de aluminium afdekplaat voorzichtig. Als er
water onder de aluminium plaat komt (bijv. een plasje op de houten plaat), moet Brainlab
support worden gewaarschuwd en mag het systeem niet meer worden gebruikt. Als er
geen water zichtbaar is, sluit u de aluminium afdekplaat en maakt u deze vast. Start het
systeem dan opnieuw op.
OPMERKING. De aluminum afdekplaat moet worden verwijderd of worden vervangen door
andere afdekplaten.
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Opmerkingen over het hanteren van de röntgenbuizen
Voordat wordt begonnen met de patiëntbehandeling, moet u de röntgenbuizen goed opwarmen
voordat u volledige opnamen maakt (zie pagina 108).

Veilige omgang met de vlakke beelddetectoren
Let goed op als u apparaten gebruikt die hoger zijn dan 1,8 m (bv. druiplijsten) in de
nabijheid van de vlakke beelddetectoren, en vraag ook aan uw patiënten om goed op te
letten. Een onopzettelijke botsing kan de vlakke beelddetectoren verkeerd uitlijnen. Het
systeem moet in dergelijke gevallen opnieuw gekalibreerd worden. In geval van extreme
botsingen moet u contact opnemen met de klantenservice van Brainlab.
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3.5

Beeldkwaliteit

De beeldkwaliteit controleren
Controleer de beeldkwaliteit als volgt:
Stap
Verkrijg röntgenbeelden van een kwaliteitfantoom met behulp van de instellingen 75 V en
50 mAs.
Voor de meting moet er 25 mm Al tussen de buis en het fantoom zijn.
Het kwaliteitfantoom moet over de volgende eigenschappen beschikken:
• Lijnen om LP per mm te meten
• 8 objecten met laag contrast die zijn gemaakt van PMMA met verschillende diepte: 0,4 mm /
0,6 mm / 0,8 mm / 1,2 mm / 1,7 mm / 2,4 mm / 3,4 mm / 4,0 mm
• 17 dynamische stappen die bestaan uit Cu (met verschillende diepte) en een afdeklaag van
PMMA hebben:
- 4 mm PMMA: 0,00 mm/0,18 mm/0,36 mm/0,54 mm/0,74 mm/0,95 mm/1,16 mm/1,38 mm
- 17 mm PMMA: 1,5 mm
- 12 mm PMMA: 1,73 mm/1,96 mm/2,21 mm/2,45 mm/2,7 mm/2,96 mm/3,22 mm/3,46 mm
De minimumeisen zijn een zichtbaarheid van:
• Minimaal 1,2 LP/mm
• Minimaal 5 objecten met laag contrast van 8
• Minimaal 15 stappen van de dynamische stapwig van de 17
OPMERKING. Om de vereiste kwaliteitsattributen te verkrijgen, is het toegestaan om de mAsinstellingen te wijzigen, de contrastschuifbalk van de software te gebruiken en/of in het beeld te
zoomen.
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3.6

Richtlijnen voor opslag, reiniging en ontsmetting

3.6.1

Opslag

Opslagcondities
Omgevingstemperatuur

-10 tot 50 °C

Vochtigheid

15% tot 90%, niet-condenserend

Luchtdruk

700 hPa tot 1060 hPa

Als delen van het systeem in het water staan of als er water is gemorst over delen van het
systeem (zoals de generator), moet u het systeem en de generator uitschakelen en de
klantenservice van Brainlab informeren.
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3.6.2

Reiniging

Algemene richtlijnen voor reiniging
Waarschuwing
Gebruik uitsluitend niet-toxische oplosmiddelen, zoals toegestaan door de lokale
regelgeving. Reiniging mag uitsluitend worden uitgevoerd in goed geventileerde ruimten
en de oplosmiddelen moeten afgevoerd worden in overeenstemming met de lokale
regelgeving.
Waarschuwing
Gebruik nooit schurende reinigingsmiddelen, oplosmiddelen en schurende
ontsmettingsmiddelen. Als u niet zeker bent van de eigenschappen van een
reinigingsmiddel, gebruik het middel dan niet.

Kalibratiefantomen
De kalibratiefantomen moeten worden gereinigd met een zachte en droge doek. Raak de
markerhouders/markeerbollen niet aan en breng ze niet in contact met vocht.

Afdekplaten voor de röntgenvloerbehuizingen
Maak de afdekplaten schoon met een licht vochtige doek. Zorg dat de vloeistoffen niet in de
vloerbehuizing komen.

Positioneringsframes
De positioneringsframes moeten worden gereinigd met een zachte en droge doek. Raak de
markerhouders/markeerbollen niet aan en breng ze niet in contact met vocht.

Infraroodcamera
Stappen
1.

Verwijder stof van de illuminatorfilters en lenzen met behulp van een borstel voor fotografische lenzen. Veeg het oppervlak voorzichtig in één richting af door de borstel over het
oppervlak te trekken.

2.

Veeg het oppervlak van de illuminatorfilters en lenzen voorzichtig af met desinfectiedoekjes met Meliseptol.

3.

Reinig vervolgens de overige delen van de camera. Veeg geen resten vuil van de camerabehuizing op de illuminatorfilters en lenzen. Langdurig contact tussen doekjes en camera moet worden vermeden.

4.

Maak de illuminatorfilters en lenzen schoon met een vrij verkrijgbaar reinigingsmiddel
voor multigecoate lenzen (bijv. AR66) en een schone microvezeldoek voor optische apparatuur (bv. Hitecloth). Langdurig contact tussen de lensreiniger en de illuminatorfilters en
lenzen moet worden vermeden.

Om beschadiging van het oppervlak te voorkomen, moet contact tussen de
desinfecterende doekjes en het cameraoppervlak vermeden worden.
Gebruik geen papieren producten om de camera schoon te maken. Ze kunnen de filters van
de belichting krassen en beschadigen.
Controleer of de camera, met name de lenzen en de illuminatorfilters, schoon en
onbeschadigd is alvorens de camera te gebruiken.
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Reinig de illuminatorfilters en lenzen van de camera alleen wanneer nodig.

Verificatiefantoom
Reinig het ExacTrac-verificatiefantoom met een zachte en droge of licht bevochtigde doek.

Computerkast
Stappen
1.

Schakel de computerkast uit voordat u begint met reinigen.

2.

Maak de computerkast schoon met een licht vochtige doek.
Zorg dat de vloeistoffen niet in de computerkast komen. Dit kan leiden tot kortsluiting.
Sproei geen vloeistoffen op de computerkast.

Verdeelkasten
De verdeelkasten moeten worden gereinigd met een zachte en droge doek.

ExacTrac-console / Handschakelaar / Tafel-interface
Stappen
1.

Schakel het systeem uit voordat u begint met reinigen.

2.

Maak de apparaten schoon met een licht vochtige doek.
Zorg dat de vloeistoffen niet in de apparaten komen. Dit kan leiden tot kortsluiting.
Sproei geen vloeistoffen op de apparaten.

Röntgengenerator
Gebruik nooit schurende reinigingsmiddelen, organische oplossingen of reinigingsmiddelen die
een oplosmiddel bevatten.
Stappen
1.

Schakel de generator uit voordat u begint met reinigen.

2.

Reinig de generator met een vochtige doek.
Zorg dat de vloeistoffen niet in de apparaten komen. Dit kan leiden tot kortsluiting.
Sproei geen vloeistoffen op de generator.

Plafondmonitorarm
Waarschuwing
Koppel voorafgaand aan alle reinigings/ontsmettingswerkzaamheden het
schakelaarsysteem los van de voeding en zorg dat het niet per ongeluk opnieuw wordt
aangesloten. Laat reinigings/ontsmettingsvloeistof niet in het schakelaarsysteem komen.
Om schade aan de plastic delen te voorkomen, moet u geen schurende middelen en
alkaline-, zuur- of alcoholhoudende reinigingsmiddelen gebruiken.
• Koppel het schakelaarsysteem los van de voeding en zorg dat het niet per ongeluk
opnieuw wordt aangesloten.
• Laat het eindapparaat indien nodig afkoelen.
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• Veeg de oppervlakken met een iets bevochtigde doek; voeg indien nodig wat milde
zeepoplossing toe (een wasmiddel).

Aanraakmonitor
Stappen

1.

Veeg het apparaatoppervlak met een neergaande beweging met een vochtige doek; laat
vloeistof niet in de apparatuur terecht komen. Alle reinigingsmiddelen en ontsmettingsmiddelen die gewoonlijk worden gebruikt in ziekenhuizen zijn geschikt. Gebruik geen
schurende producten.

2.

Koppel alle kabels los van het apparaat en verwijder de stroomverbinding voor aanvang
van reiniging of ontsmetting. Als u de kabel loskoppelt, dient u erop te letten dat u aan de
stekker trekt en niet aan de kabel zelf.

3.

Reinig de kabel door deze schoon te vegen met een doek bevochtigd met zeepwater. Gebruik een desinfectant voor ontsmetting. Dompel de kabel niet onder in vloeistof.

Waarschuwing
Schokgevaar - koppel de stroomvoorziening los van de netvoeding en alle
verbindingskabels van het scherm voorafgaand aan reiniging of ontsmetting. Sluit de
apparaten niet aan op de netvoeding of op andere apparaten voordat all gereinigde delen
volledig droog zijn.
Persoonlijk letsel, apparatuurschade - volg de instructies voor het gebruik van de
reinigingsmiddelen en ontsmettingsmiddelen die door de fabrikanten zijn geleverd, strikt
op.
Voordat u het flat-screen scherm reinigt, zet u het uit en koppelt u de 12VDC-connector of
de verbindingskabel naar de stroomvoorziening los. Sproei geen vloeibare
reinigingsmiddelen direct op het scherm. Sproei het reinigingsmiddel op een doek en veeg
het scherm schoon zonder enige druk uit te oefenen.

Positioneringsarm
Waarschuwing
Het product wordt niet-steriel geleverd en kan niet worden gesteriliseerd.
Materiaalschade door onjuiste reiniging en ontsmetting: Gebruik alleen zoveel reinigings-/
ontsmettingsmiddel als nodig is en verwijder overtollige vloeistof met een droge doek. Dit
product kan alleen handmatig worden gereinigd en ontsmet. Om het apparaat te reinigen
en ontsmetten, gebruikt u alleen een zachte borstel of veegt u het af met een schone
zachte doek. Gebruik nooit metalen borstels of staalwol. Voor reiniging is een
multifunctioneel reinigingsmiddel (zeepsop) geschikt, dat bij voorkeur tensiden en fosfaten
bevat. Alle oppervlakteontsmetters die geen chloor of chloorscheidende bestanddelen
bevatten, zijn geschikt.
De flexibele arm mag niet worden ondergedompeld in vloeistoffen. De centrale hendel van
de flexibele arm moet worden vastgemaakt tijdens het reinigen/ontsmetten.
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3.6.3

Ontsmetting

Ontsmettingsmiddelen
Dit zijn de ontsmettingsinstructies voor:
• ExacTrac-console
• ExacTrac-handschakelaar
• ExacTrac-tafel-interface
• ET-vloerbehuizingen
Ontsmetting wordt niet voorgeschreven. Het kan indien gewenst worden uitgevoerd met de
geteste ontsmettingsmiddelen.
Geteste ontsmettingsmiddelen:
Ontsmettingstype

Voorbeeld

Alcoholbasis

Meliseptol, Mikrozid AF Liquid

Alkylaminebasis

Incidin Plus 2%

Actieve zuurstofbasis

Perform

Aldehyde/chloorbasis

Antiseptica Kombi - Flächendesinfektion

OPMERKING. Gebruik uitsluitend oppervlakteontsmetters die te koop zijn in uw specifieke markt.
OPMERKING. Oppervlakteontsmetters kunnen achtergebleven onzuiverheden achterlaten. Dit
kan makkelijk worden verwijderd met een droge doek.
Volg altijd nauwkeurig de aanwijzingen van de producent van het ontsmettingsmiddel.

Het gebruiken van andere reinigingsvloeistoffen, ontsmettingsdoekjes of
reinigingsprocedures dan vermeld, kan de apparatuur beschadigen. Het wordt aanbevolen
om alleen ontsmettingsmiddelen te gebruiken die zijn goedgekeurd door Brainlab om
beschadiging van het systeem te voorkomen.
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4

BEDIENING EXACTRACGENERATOR

4.1

Configuraties röntgengenerator

Algemene informatie
ExacTrac X-ray maakt gebruik van dubbele generatoren met softwarebesturing.

Softwarebesturing generator
ExacTrac configureert de röntgengenerator automatisch op grond van de patiëntinstellingen of de
huidige acquisitietaak. De belichtingsinstellingen van de röntgengenerator en de huidige
generatorstatus worden weergegeven in de schermgebieden (röntgengeneratorbesturing) welke
er als volgt uitzien:

U kunt de belichtingsinstellingen handmatig wijzigen met behulp van de
röntgengeneratorbesturing als u niet tevreden bent met de automatisch geselecteerde
instellingen. De gewijzigde waarden worden vervolgens de standaard belichtingsinstellingen voor
toekomstige röntgenacquisitie bij de huidige patiënt.

Dubbele generator
In deze configuratie maakt u röntgencorrectie- en verificatiebeelden met beide buizen snel na
elkaar. Hierdoor ontstaat een snellere en gelijkmatiger workflow. De röntgenacquisitieschermen in
de software tonen beide buizen. Bijvoorbeeld:
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Afbeelding 36
De beelden worden niet tegelijkertijd gemaakt om verspreidingsinterferentie tussen beide beelden
te voorkomen en de maximale voeding die het systeem vraagt, te verminderen. Het tweede
röntgenbeeld wordt een paar milliseconden na het eerste röntgenbeeld verkregen.

Softwarebesturing dubbele generator
Een dubbele generatorconfiguratie omvat altijd softwarebesturing van de röntgenenergieinstellingen. De twee röntgengeneratoren worden vertegenwoordigd door de
röntgengeneratorbesturing.
De belichting kan dan worden ingeschakeld met de belichtingsknop op de ExacTrac-console.

Opmerking met betrekking tot de veiligheid
Waarschuwing
Controleer elke röntgeninstelling na een wijziging en voorafgaand aan een
röntgenbelichting door op de toepassingstoets te drukken. Dit is noodzakelijk, omdat in
sommige gevallen de generator om technische redenen bepaalde instellingen niet
accepteert. Na indrukken van de toepassingstoets, zal ExacTrac de daadwerkelijke
röntgeninstellingen van de generator weergeven.
Waarschuwing
Controleer vóór elke röntgenbelichting of de geselecteerde röntgengeneratorinstellingen
mogelijk zijn.
Zorg ervoor dat de waarden voor de röntgeninstellingen juist zijn omdat er geen
automatische blootstellingscontrole is.
Waarschuwing
U moet ervoor zorgen dat de buis niet met hoge snelheid draait als de generator
uitgeschakeld is. Een ongecontroleerde vertraging van de anode kan de lagers van de
anodeplaat beschadigen en daarmee de buis beschadigen. Schakel de generator
onmiddellijk in als deze was uitgeschakeld tijdens een hogesnelheidsrotatie van de anode.
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De buis zal automatisch vertragen nadat de generator wordt ingeschakeld. De buis blijft
gedurende ~20 s met hoge snelheid draaien nadat een belichting is uitgevoerd.

Waarden aanpassen
Stappen
Klik op Modify om de belichtingswaarden van de röntgengenerator aan te passen. Röntgenacquisitie is voor die buis uitgeschakeld.
1.

①
Om beide buizen tegelijkertijd aan te passen, klikt u op het kettingsymbool ① om het te
sluiten. De waarden van buis 1 worden dan naar buis 2 gekopieerd.

2.

De belichtingsinstellingen worden in rood afgedrukt om de gebruiker erop te wijzen dat
beide buizen worden aangepast. Röntgenacquisitie is voor beide buizen uitgeschakeld.
3.

Klik op Apply om de aangepaste belichtingswaarden naar de röntgengeneratoren te zenden.

Waarschuwing
De vooraf gedefinieerde röntgeninstellingen moeten worden gecontroleerd en aangepast
voor de eerste patiëntbehandeling met behulp van de röntgeninstellingsworkflow.
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5

VOORBEREIDEN OP DE
BEHANDELING

5.1

Radiopake ijkmarkers implanteren

Algemene informatie
Geïmplanteerde radiopake ijkmarkers kunnen worden gebruikt om patiëntpositionering voor
radiotherapeutische behandelingen te verbeteren voor lichaamsgebieden waarin bewegingen van
het doelvolume door interne orgaanverplaatsing ten opzichte van botoriëntatiepunten
waarschijnlijk zijn en het zicht op het doelvolume onvoldoende is voor lokalisatie in het
röntgenbeeld.
Het doelvolume kan nauwkeurig worden gelokaliseerd op basis van geïmplanteerde markers, als
alle stappen van markerimplantatie tot doellokalisatie met ExacTrac zorgvuldig worden uitgevoerd
en er door de gebruiker rekening is gehouden met factoren die de nauwkeurigheid van targeting
beperken.
Als voorbereiding op een behandeling van de patiënt met geïmplanteerde markers moeten
markers worden geïmplanteerd in de buurt van het doelvolume en moet een CT-dataset met
beelden van de patiënten met de markers worden verkregen. De CT-dataset wordt gebruikt voor
planning van de behandeling en voor lokalisatie van de implantaten en het doelvolume tijdens de
behandeling.
De nauwkeurigheid van doellokalisatie wordt sterk beïnvloed door de positie van alle
geïmplanteerde markers maar ook door het patroon dat wordt gevormd door de positie van de
markers.

Specificaties van geïmplanteerde markers
Er zijn verschillende markertypes beschikbaar. Het markertype bepaalt de zichtbaarheid in het
röntgenbeeld, het succes voor automatische detectie en de kans op migratie. ExacTrac
ondersteunt twee types markers:
• Korte markers (sferische of cilindrische geïmplanteerde markers korter dan 5 mm)
• Lange markers (geïmplanteerde markers langer dan 5 mm)
Geïmplanteerde markers moeten voldoende zichtbaar zijn in de beeldacquisitie. Om de
zichtbaarheid te verifiëren, moet eerst een reeks teströntgenbeelden van een fantoom worden
verkregen met de relevante markers daaraan bevestigd.
Slechts een type marker kan worden gebruikt per behandeling.
Waarschuwing
Gebruik alleen geïmplanteerde radiopake markers die zijn gecontroleerd op geschiktheid
voor doellokalisatie tijdens positioneringsprocedures en met name zichtbaar zijn in de
röntgenbeelden.
Waarschuwing
Afhankelijk van het gebied waar markers moeten worden geïmplanteerd, moeten nietmigrerende markers worden gebruikt. Het ziekenhuis of de kliniek is verantwoordelijk voor
de keuze van een geschikt markerpatroon.
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Positie van geïmplanteerde markers
De positie van de geïmplanteerde markers is cruciaal voor de nauwkeurigheid van de
doellokalisatie. Positioneer de markers zo dicht mogelijk bij het doelvolume. De marker behoudt
normaalgesproken een meer constante positie ten opzichte van de doelpositie als hij nabij het
doel is. Voor hoge nauwkeurigheid is een vaste correlatie tussen marker en doelpositie nodig.
Voor positionering en verificatie kan een grote afstand tussen het doel en het zwaartepunt van het
patroon van de geïmplanteerde markers een afwijking van het doel versterken door zelfs maar
een kleine migratie van een marker. Dit komt doordat de rotatie die door overeenkomende
afwijkingen wordt veroorzaakt, geometrisch wordt versterkt door het hefboomeffect van de afstand
van het doel tot het rotatiepunt. Het hefboomeffect is niet van toepassing op overeenkomende
zwaartepunten (zie pagina 444) en als op verzoek van de gebruiker voor positionering en
verificatie vgeen isometrische overeenkomst wordt gevonden. Desondanks moet de positie van
implantaten, om de eerder vermelde redenen, altijd zo dicht mogelijk bij het doelvolume liggen.
Zie pagina 442 voor meer informatie over de impact van de posities van de geïmplanteerde
markers op de nauwkeurigheid van de doellokalisatie.
Waarschuwing
Markers moeten zo dicht mogelijk rond het doel worden geïmplanteerd en, idealiter, op zo’n
manier dat het zwaartepunt van alle geïmplanteerde markers samenvalt met de doelpositie.

Aantal geïmplanteerde markers
Voor behandelingen op basis van geïmplanteerde markers zijn minstens twee korte markers of
een lange marker nodig. Houd er rekening mee dat voor behandelingen op basis van slechts één
lange marker een mogelijk dislocatie van deze marker ten opzichte van het doel, bijv. door
migratie, niet door het systeem kan worden gedetecteerd. Houd er bovendien rekening mee dat
voor de berekening van rotaties en bijbehorende correcties minstens drie korte of twee lange
markers nodig zijn.
ExacTrac ondersteunt doellokalisatie met behulp van maximaal zes korte of drie lange markers.
Doellokalisatie met behulp een hoger aantal implantaten verbetert de detectie van wijzigingen in
de ruimtelijke relaties tussen afzonderlijke markers en kan dus markermigratie betrouwbaarder
aanduiden of effectiever compenseren voor migratie. Aan de andere kant met een hoger aantal
implantaten is de kans op ambigue matchresultaten hoger.
Het is mogelijk om meer markers dan nodig te implanteren (bijv. reservemarkers die kunnen
worden gebruikt in geval van migratie of bij zichtbaarheidsproblemen van andere markers) en om
tijdens de behandeling alleen bepaalde markers te definiëren die moeten worden gebruikt voor de
doellokalisatie. De implantatie van meer markers vergroot echter ook de kans op ambigue
matchresultaten. Het wordt daarom niet aangeraden om meer markers te implanteren dan
redelijkerwijs nodig is. Onder alle omstandigheden mag het aantal geïmplanteerde markers niet
meer zijn dan tien korte of vijf lange markers.
Zie pagina 442 voor meer informatie over de impact van de posities van de geïmplanteerde
markers op de nauwkeurigheid van de doellokalisatie.

De zichtbaarheid verifiëren
Geïmplanteerde markers moeten voldoende zichtbaar zijn in de beeldacquisitie. Om de
zichtbaarheid te verifiëren, moet eerst een reeks teströntgenbeelden van een fantoom worden
verkregen met de relevante markers daaraan bevestigd.

Risico’s
Waarschuwing
Om migratie van de geïmplanteerde markers en dus een minder nauwkeurige behandeling
te voorkomen, moet de markerimplantatie minstens één week voor de acquisitie van de CTdataset die voor de behandelingsplanning wordt gebruikt, plaatsvinden. Raadpleeg de
informatie die door de fabrikant van de geïmplanteerde marker is meegeleverd!
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Waarschuwing
Ijkmarkers implanteren is een ingewikkelde en mogelijk gevaarlijke procedure die verricht
moet worden door gespecialiseerd en degelijk opgeleid personeel. De keuze van de
chirurgische procedure en geïmplanteerde marker is de verantwoordelijkheid van het
ziekenhuis of de kliniek. Brainlab biedt geen richtlijn voor specialistische chirurgische
procedures als deze.

Opmerkingen inzake regelgeving
Bij het gebruik van geïmplanteerde ijkmarkers moet de lokale regelgeving (FDAgoedkeuring of specifieke regelgevende richtlijnen) nageleefd worden.
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5.2

Lichaamsmarkers bevestigen

Beschikbare markers
Marker

Wanneer te gebruiken

Aluminum CT-lichaamsmarkeerbollen
(met of zonder infrarode reflecterende
folie)

CT-scannen

Plastic infrarood lichaamsmarkeerbollen

Bestralingsbehandeling

Opmerkingen met betrekking tot de veiligheid
Waarschuwing
Gebruik geen lichaamsmarkers als u een positioneringsframe gebruikt voor de
patiëntpositionering.
Waarschuwing
Voor een goede veiligheid voor de patiënt en positioneringsnauwkeurigheid adviseert
Brainlab tussen vijf en acht lichaamsmarkers te bevestigen. Om infraroodtracking in te
schakelen, is een minimum van vier lichaamsmarkers nodig.
Waarschuwing
Bevestig geen markerhouders op beschadigde of kapotte huid.

Lichaamsmarkers bevestigen voorafgaand aan scannen
Stappen
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1.

Scheer indien nodig een klein stukje huid van de patiënt voor de markerplaatsing.

2.

Maak de huid schoon met een alcoholdoekje of een geschikte reinigingsoplossing.

3.

Verwijder het plastic schutblad van elke markerhouder en bevestig de houder op de huid
van de patiënt. Positioneer ten minste een paar markerhouders dicht bij de doelzone.
Plaats de markerhouders in een ondubbelzinnige volgorde op stabiele delen van het lichaam (bijv. heup of borstbeen) die niet beïnvloed worden door ademhalingsbeweging of
huidverschuiving.

4.

Lijn elke markerhouder uit met een permanente markeerpen of tatoeage, of markeer de
opening in het midden van de houder op de huid van de patiënt.

5.

Druk de CT-lichaamsmarkeerbollen stevig in de markerhouders.
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Lichaamsmarkers op de huid uitlijnen

Afbeelding 37

Aanvullende opmerkingen over markerbevestiging
Waarschuwing
Zorg ervoor dat de markerposities duidelijk gemarkeerd zijn op de huid van de patiënt. Dit
is nodig om de markers correct opnieuw te kunnen aanbrengen bij volgende fracties.
Onjuiste markerbevestiging kan resulteren in onjuiste patiëntpositionering. Positioneer de
lichaamsmarkers daarom altijd voorzichtig opnieuw op de eerder gemarkeerde posities.
Waarschuwing
De lichaamsmarkers moeten vervangen worden na meer dan 50 behandelingen of als ze
duidelijk versleten zijn. Slecht reflecterende markers kunnen onnauwkeurige
patiëntpositionering tot gevolg hebben.
Waarschuwing
De kleeffolie van de markerhouders is uitsluitend bedoeld voor eenmalig gebruik. Als u
markerhouders meer dan eenmaal wilt gebruiken (alleen aanbevolen voor dezelfde patiënt),
moet er een nieuwe klevende markerpad op de marker worden aangebracht.
Waarschuwing
Brainlab adviseert de lichaamsmarkers op asymmetrische wijze te plaatsen, aangezien
ExacTrac niet altijd symmetrische markerpatronen kan detecteren. De patiëntpositie kan
daardoor onjuist gelokaliseerd zijn.
Waarschuwing
Zorg ervoor dat u de markerhouders op stabiele delen van het lichaam van de patiënt
plaatst.
Waarschuwing
De markeerbollen moeten stevig bevestigd zijn op de afzonderlijke markerhouders.
Waarschuwing
Accepteer geen dubbelzinnig markerpatroon tijdens het instellen van de simulator. Dit kan
een onjuiste behandelingspositie tot gevolg hebben.
Waarschuwing
Bevestig de infrarode lichaamsmarkers / kleefpads alleen direct op de huid van de patiënt.
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5.3

CT-scan uitvoeren

5.3.1

Technische overwegingen

Ondersteund aantal coupes
Maximum aantal coupes dat kan worden geladen in ExacTrac vanaf de DICOM
RT-datasets

400

Scanmarge (totale tafelbeweging)
De scanmarge moet worden gereduceerd tot de noodzakelijke lengte en mag niet groter zijn dan
2000 mm.

Coupeafstand
ExacTrac ondersteunt datasets met verschillende coupeafstanden. Voor optimale resultaten
(scherpste DRR-beelden) adviseert Brainlab voor de gehele scan constante coupeafstanden te
gebruiken.

Kanteling/hoek gantry
Extracraniale scans

Totaal geen hoeken toegestaan

Craniale / Hoofd- en halsscans

Schuine coupes (±10°) toegestaan, maar niet geadviseerd

Scanrichting
Craniaal naar caudaal of caudaal naar craniaal scannen wordt ondersteund.

Beeld/pixelgrootte
Moet hetzelfde blijven gedurende de scan.

Tafelhoogte
Moet hetzelfde blijven gedurende de scan.

Beeldcompressie
Slaat beelden op in niet-gecomprimeerd formaat.

Matrixgrootte
Vierkant aanbevolen, bijv: 512 x 512 of 1024 x 1024 (wordt gedownsampled tot 512 x 512).

Oriëntatie van de patiënt
Het behandelplan moet Head first zijn en naar de ExacTrac worden geëxporteerd als
behandeloriëntatie Head first. Alleen scans in buik- of rugligging worden ondersteund.
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DICOM RT Export
Export van isocentrum en objecten via DICOM RT moet gekoppeld worden aan de CT-beelden
die worden geëxporteerd.
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5.3.2

Scannen

Algemene informatie
Volledige scaninstructies vindt u in een scanprotocol dat verkrijgbaar is bij de klantenservice van
Brainlab.

Patiënt in scanner

Afbeelding 38

Referentiesystemen gebruiken
Als röntgencorrectie (zie pagina 211) of cone beam-CT (zie pagina 241) wordt gebruikt, kan de
patiënt met of zonder referentiesysteem worden gescand.

Beschikbare referentiesystemen
Als u ervoor kiest om de patiënt te scannen met een referentiesysteem, kunt u het volgende
gebruiken:
• Lichaamsmarkers voor extracraniale laesies
• De SRS CT/Angio lokalisator en doel-positioner voor radiochirurgie zonder invasieve
fixatiering (TaPo) voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering
De markers bevinden zich dan in alle gevallen in een bekende positie ten opzichte van het
isocentrum van de patiënt. In combinatie met de infraroodcamera gebruikt ExacTrac deze
informatie om de patiënt te prepositioneren ten opzichte van het isocentrum van de lineaire
versneller.
De workflow zonder invasieve fixatiering voor niet-gelokaliseerde gegevens (zie pagina 145) kan
worden gebruikt voor automatische pre-positionering voor craniale gevallen die niet zijn gescand
met de SRS CT/Angio lokalisator en doel-positioner voor radiochirurgie zonder invasieve
fixatiering.
Als u de patiënt scant zonder een referentiesysteem, hebt u andere middelen nodig voor
prepositionering van de patiënt ten opzichte van het isocentrum van de lineaire versneller,
bijvoorbeeld huidmarkers.
Gebruik de Frameless Radiosurgery Components voor craniale positionering in combinatie met
ExacTrac, of voer een workflow zonder invasieve fixatiering uit voor niet-gelokaliseerde gegevens
(zie pagina 145).
Waarschuwing
Het Brainlab craniale maskersysteem en de invasieve hoofdring mogen niet worden
gebruikt in combinatie met ExacTrac, aangezien het aluminium frame het
beeldfusiealgoritme verstoort.
Waarschuwing
Gebruik voor craniale behandelingen altijd het frame voor radiochirurgie zonder invasieve
fixatiering. Door markers te plaatsen op het masker kunnen er grote positioneringsfouten
ontstaan zodra er één of meerdere markers half verborgen zijn.
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Waarschuwing
Gebruik de SRS CT/Angio lokalisator en doel-positioner voor radiochirurgie zonder
invasieve fixatiering nooit om patiënten te positioneren zonder de op ExacTrac gebaseerde
beeldcorrectie (röntgen of CBCT). De ladingswijziging als gevolg van het verwijderen van
de SRS CT/Angio lokalisator en doel-positioner voor radiochirurgie zonder invasieve
fixatiering tussen de op laser gebaseerde uitlijning en de daadwerkelijke
patiëntbehandeling kan resulteren in een verticale offset als gevolg van de elastische
verbuiging van het tafelhoofdeinde. Het gevolg hiervan is dat de nauwkeurigheid beperkt
is, vanwege de repositioneringsnauwkeurigheid van het hoofd van de patiënt in het
maskersysteem. De afdrukken die zijn bevestigd aan de SRS CT/Angio lokalisator en doelpositioner voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering mogen alleen worden gebruikt
om de MLC-vorm te bevestigen met het lichtveld en om grote uitlijningsfouten
(omgedraaide beeldensets, onjuist plan enz.) tijdens de eerste behandelingsfractie uit te
sluiten. De definitieve behandelingspositie moet altijd uitsluitend zijn gebaseerd op de op
het beeld gebaseerde correctie, uitgevoerd met ExacTrac.
Waarschuwing
Pas de SRS CT/Angio lokalisator en doel-positioner voor radiochirurgie zonder invasieve
fixatiering niet aan op basis van de kamerlasers.

Radiochirurgie zonder invasieve fixatiering
Om radiochirurgie zonder invasieve fixatiering mogelijk te maken met het systeem voor
radiochirurgische behandeling zonder invasieve fixatiering, moeten de SRS CT/Angio
lokalisator en doel-positioner voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering in de CTscanset inbegrepen zijn. Raadpleeg de Hardwarehandleiding, patiëntondersteuningssysteem
voor informatie over CT-beeldvorming.
• Omdat de onderkaak beweeglijk is, moeten de ondertanden en onderkaak van de patiënt
weggelaten worden bij CT-scanning voor craniale behandelingen.
• U kunt ook de functie ExacTrac-doelgebied gebruiken om de onderkaak uit het beeld te
verwijderen tijdens de beeldfusie.
Als de patiënt gescand is zonder referentiesysteem of als niet-gelokaliseerde beeldgegevens van
een ander planningsysteem via DICOM zijn geïmporteerd, moet het positioneringsframe voor
radiochirurgie zonder invasieve fixatiering (zie pagina 181) gebruikt worden om de
patiëntpositie te tracken tijdens de behandeling. Voer de stappen uit die staan beschreven op
pagina 145 voor het inschakelen van een niet-gelokaliseerde workflow zonder invasieve
fixatiering met automatische pre-postionering.
Waarschuwing
Stereotactische lokalisators van derden worden niet ondersteund door ExacTrac.

Extracraniale behandelingen
Om behandeling van extracraniale laesies met behulp van lichaamsmarkers mogelijk te maken
• Moeten tijdens de CT-scan minstens vijf aluminium CT-lichaamsmarkeerbollen worden
gedragen en worden opgenomen in de CT-gegevensset.
• Als u de plastic infraroodmarkers gebruikt tijdens CT-scanning, kan ExacTrac de markers niet
automatisch detecteren in de CT-scan.
Als de patiënt wordt gescand zonder een referentiesysteem, moeten het ET-positioneringsframe
en -positioneringsarm gebruikt worden om de tafelpositie te tracken tijdens de behandeling (zie
pagina 184).

Coupedikte
De juiste dikte van de scancoupes hangt af van het te behandelen gebied en de vereiste precisie.
Dunnere coupes (2 mm of minder) worden aanbevolen bij het behandelen van de bovenrug zodat
tussenwervelschijven goed zijn afgebeeld.
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Waarschuwing
Controleer of de CT-coupedikte zo dun mogelijk is in het gebied waar lichaamsmarkers zijn
geplaatst. De maximale coupedikte mag niet groter zijn dan 3 mm, anders kan dit
onnauwkeurige markeridentificatie en een onnauwkeurige patiëntpositionering tot gevolg
hebben.

Positioneringsnauwkeurigheid
Om zeker te zijn van een constante positioneringsnauwkeurigheid, moet u nagaan of er
geen bewegingsartefacten in de CT-scanset aanwezig zijn. Als er significante
bewegingsartefacten zijn, moet de patiënt opnieuw gescand worden.
Waarschuwing
Een CT-scan die is verkregen met behulp van een contrastmiddel is niet geschikt voor
positionering tijdens de behandeling omdat dit een incorrecte beeldfusie veroorzaakt.
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6

SYSTEEM OPSTARTEN

6.1

Systeem opstarten

6.1.1

Standaard opstarten van ExacTrac

Het systeem in werking zetten
Stappen
1.

Zet op het bedieningspaneel van de transformator (zie pagina 68) de schakelaar voor de
netvoedingszekering op de I-positie (AAN).

2.

Controleer of:
• de oranje stand-byindicator op de ExacTrac-console (zie pagina 54),
• of de groene indicatoren BUILDING POWER in het systeembedieningspaneel (zie pagina 68)
branden om aan te geven dat de voeding van het gebouw beschikbaar is.

3.

4.

• Druk op de toets System On (I) op de ET-console.
• Of druk op de toets SYSTEM ON op het systeembedieningspaneel.
Controleer of:
• De groene System voedingsindicator op de ExacTrac-console
• Of de toets SYSTEM ON op het systeembedieningspaneel
brandt, om aan te geven dat alle onderdelen van het ExacTrac-systeem nu voeding krijgen.

Het werkstation opstarten
Het werkstation start automatisch op zodra het systeem wordt ingeschakeld. Het werkstation hoeft
niet apart te worden opgestart.
Waarschuwing
Onderdelen die op netvoeding werken niet aansluiten of loskoppelen zolang het systeem is
ingeschakeld. Dit kan onherstelbare systeemschade tot gevolg hebben.

Gebruiksomstandigheden
Omgevingstemperatuur

15 °C tot 40 °C

Vochtigheid

10% tot 75%, niet-condenserend

Luchtdruk

795 hPa tot 1060 hPa

Waarschuwing
Grote temperatuurschommelingen (> 5°) kunnen een onnauwkeurigheid in het systeem
veroorzaken. Wanneer er sprake is van grote temperatuurschommelingen, moet de
gebruiker een kalibratieverificatie uitvoeren.
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Waarschuwing
Als uw systeem is uitgerust met een tijdschakelaar, adviseert Brainlab deze schakelaar te
gebruiken om het systeem minimaal 60 minuten vóór gebruik op te starten.
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6.1.2

Röntgengenerator opstarten

Algemene informatie
Het systeem wordt aangezet met een daartoe bestemde bedieningsconsole.

ExacTrac-console voor een dubbele generator

①

Afbeelding 39
Nr.
①

Onderdeel
Aan/uit-schakelaar voor systeemvoeding
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6.1.3

Röntgenbuis opwarmen

Algemene informatie
Voordat u begint met de patiëntbehandeling en volledige röntgenopnames maakt, moet u de
röntgenbuizen correct opwarmen. De redenen hiervoor zijn:
• Als de buizen een bepaalde periode niet zijn gebruikt, kunnen gas en andere partikels uit het
inwendige oppervlak van de buizen verspreiden in het vacuüm, waardoor het vacuüm wordt
aangetast. Als dan een buis gebruikt wordt met een hoge spanning en huidige instelling,
ontstaan er vonken. Deze vonken kunnen de buis en de elektronica van de generator
beschadigen.
• Als de anode koud is, kunnen de thermische effecten van blootstelling aan hoog vermogen
ervoor zorgen dat de anode scheurt en de buis beschadigt.

Overzicht opwarming
Om systeembeschadiging te voorkomen, kan een standaard opwarmingsprocedure, een
gewenningsprocedure of een kalibratieprocedure worden gebruikt.
• Zorg er altijd voor dat de maximale warmtecapaciteit van de buis niet wordt overschreden
tijdens deze procedures.
• Als de eenheid gedurende meer dan zes maanden niet gebruikt is, moeten de buizen minstens
een uur in stand-by opgewarmd zijn voordat de eerste opnamen worden gemaakt.
• Als de buis te heet wordt, zijn verdere acquisities met de ExacTrac niet toegestaan (zie pagina
212).

Standaardopwarming van de buizen
Mogelijk moet de buis worden opgewarmd omdat een koude anode voor thermische effecten van
blootstelling aan hoog vermogen zorgt waardoor de anode scheurt en de buis onherstelbaar
beschadigd raakt.
De inschakelinstellingen van de generator zijn voorgeprogrammeerd voor standaardopwarming
van de buis.
Standaardopwarming van de buizen moet uitgevoerd worden:
• elke morgen voor behandeling
• na pauzes in gebruik die langer duren dan 1-2 uur
De volgende stappen zijn hiervoor vereist:
• 5 belichtingen met pauzes van 20 seconden
• Aanbevolen generatorinstellingen: 70 kV/100 mA/100 ms (10 mAs)

Gewenning van röntgenbuizen
Gewenning van de buis kan nodig zijn omdat:
• Een koude anode voor thermische effecten van blootstelling aan hoog vermogen kan zorgen
en ervoor kan zorgen dat de anode scheurt en de buis onherstelbaar beschadigt.
• Gas en andere deeltjes kunnen uit de inwendige oppervlakte van de buizen in het vacuüm
verdwijnen, waardoor de kwaliteit van het vacuüm afneemt. Als dan een buis gebruikt wordt
met een hoge spanning en huidige instelling, ontstaan er vonken. Deze vonken kunnen de buis
en de elektronica van de generator beschadigen.
Gewenning moet uitgevoerd worden:
• Als de buizen gedurende langere tijd (3-4 weken) niet gebruikt werden.
• Als vonken ontstaan. Verschillende foutmeldingen van de generator kunnen een hint geven dat
er vonken ontstaan, met name als de meldingen alleen verschijnen voor hogere energieinstellingen. Met de gewenningsprocedure is het mogelijk de hoogst mogelijke energieinstelling te vinden zonder dat er vonken ontstaan.
De volgende stappen zijn hiervoor vereist:
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Stappen

1.

Maak de eerste opnamen met:
• Een minimale stroominstelling (10 mA of minder) en een gemiddelde spanning (70 kV),
en gebruik lange belichtingstijden voor systemen zonder softwarebesturing.
• Lage mAs (ongeveer 1 mAs) en een gemiddelde spanning (70 kV) voor systemen met
softwarebesturing.
Als er nog steeds vonken ontstaan, neem dan contact op met de klantenservice van
Brainlab omdat u de buis onherstelbaar kunt beschadigen.

2.

Verhoog dan de spanning in stappen van 10 kV en herhaal de belichtingen. Ga verder tot
de maximale vereiste spanning.

Kalibratie van röntgenbuis
Om te voldoen aan de apparaattolerantie van de röntgenbuizen is de generator voorzien van een
kalibratietabel voor elke aangesloten buis. De juiste waarden moeten tijdens kalibratie worden
ingesteld zodat de buis bediend kan worden met een optimale filamentstroom, anders treedt
onnodige veroudering van de buis op.
Kalibratie moet worden uitgevoerd:
• Na installatie van de buis
• Als de röntgenapparatuur gedurende meer dan zes maanden niet is gebruikt
De volgende stappen zijn hiervoor vereist:
• De gebruiker hoeft geen stappen uit te voeren, aangezien de kalibratie wordt uitgevoerd door
de klantenservice van Brainlab.
• Meer informatie vindt u in de documentatie van de generator, verschaft door K&S Röntgenwerk
Bochum GmbH & Co. KG.

Opmerkingen met betrekking tot de veiligheid
Waarschuwing
De röntgenbuis kan oververhit raken als deze onjuist wordt gebruikt of de noodzakelijke
veiligheidsmaatregelen niet in acht worden genomen. Te veel snelle starts uitvoeren, kan
de starteenheid en buisassemblage beschadigen en ook tot oververhitting leiden. Dit kan
ernstige systeemschade, waaronder het lekken van hete olie, tot gevolg hebben.
Als de röntgenapparatuur langer dan twee weken niet is gebruikt, mag de energie-instelling
voor de eerste 10 belichtingen niet hoger zijn dan 110 kV.
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6.2

De ExacTrac-software opstarten

Algemene informatie
Als u het ExacTrac-systeem hebt opgestart en de bijbehorende onderdelen zoals de camera en
het werkstation zijn ingeschakeld, kunt u de software voor patiëntpositionering van ExacTrac
starten.
Voorafgaand aan een patiëntbehandeling moet een externe USB-stick of USB-harddrive worden
verwijderd.

Achtergrondservices
De achtergrondservices moeten worden uitgevoerd voordat u de ExacTrac-software start. Deze
starten automatisch tijdens het opstarten van het systeem. Dit kan een paar minuten duren. Nadat
de services goed zijn opgestart, is ExacTrac klaar om te worden opgestart. Indien ExacTrac te
snel wordt opgestart, wordt een foutbericht weergegeven.

U kunt de status van de services zien door te drukken op het symbool in de taakbalk ①.

①
Afbeelding 40
Dit geeft de Service Manager GUI weer waar u kunt zien welke services worden uitgevoerd:
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Afbeelding 41
U krijgt een melding als een fout is opgetreden in de achtergrondservices. U kunt de fout
herstellen door de services in de Service Manager GUI opnieuw op te starten.

Afbeelding 42
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Servicefout
Als ExacTrac aan staat als er een fout optreedt in de achtergrondservices, wordt een
waarschuwingsdialoogvenster weergegeven:

U moet ExacTrac sluiten en de services opnieuw opstarten. Als de services zijn opgestart en
goed worden uitgevoerd, start u ExacTrac opnieuw op.

Pictogram ExacTrac opstarten

Afbeelding 43

De software opstarten
Stappen
1.

Om de software te starten, dubbelklikt u op het opstartpictogram op het bureaublad van
het werkstation van ExacTrac.

2.

Het opstartscherm van ExacTrac wordt nu weergegeven.

3.

Wanneer de software wordt geopend, voert ExacTrac de volgende handelingen uit:
• ExacTrac controleert of ExacTrac Robotics in de nulpositie staat. Indien nodig wordt
ExacTrac Robotics gecentreerd zodat het in de nulpositie staat voor de patiëntbehandeling.
• Als er een röntgengenerator of dubbele generator is aangesloten, start deze automatisch.
• Als ExacTrac is aangesloten op het Varian-systeem via ADI, wordt de verbinding automatisch tot stand gebracht.

Toegang tot ExacTrac
Om ExacTrac te kunnen gebruiken, moet u eerst inloggen met uw gebruikersnaam en
wachtwoord:

Afbeelding 44
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6.2.1

Overzicht software

Algemene softwarefuncties
Onderdeel

Functie

Tabbladen

• Apply bevestigt uw veranderingen zonder het huidige dialoogvenster te sluiten.
• OK bevestigt uw veranderingen en sluit het huidige dialoogvenster.
• Cancel sluit het huidige dialoogvenster. Veranderingen die u had
doorgevoerd, worden geannuleerd.

Wizardschermen

• Back brengt u terug naar het vorige wizardscherm.
• Next brengt u naar het volgende wizardscherm.
• Finish beëindigt de huidige wizardreeks.
• Cancel sluit het wizardvenster. Instellingen die u had doorgevoerd,
worden geannuleerd.
OPMERKING. Het is sneller om op de toets N op het toetsenbord te
drukken dan op Next.

Vak met tips
Hierin worden opmerkingen en instructies voor de huidige stap weergegeven.
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7

SYSTEEMINSTELLINGEN

7.1

Algemene instellingen

Algemene informatie
Via de algemene instellingen kunt u de standaardinstellingen van het systeem instellen.

Toegang tot de algemene instellingen
Klik op General Settings in het tabblad System Settings.

Afbeelding 45
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7.1.1

Weergave-instellingen

Toegang tot weergave-instellingen
Opties
Om de weergaven in het infrarode positioneringsscherm (zie pagina 193) te wijzigen, selecteert
u het tabblad View in het dialoogvenster General Settings.

Tabblad View

Afbeelding 46
Onderdeel

Functie

Left Laser View

Trackingweergaven worden weergegeven vanuit een hoofd → voethoek.

Right Laser View

Trackingweergaven worden weergegeven vanuit een voet → hoofdhoek.

Display Video

Activeren om het videoscherm weer te geven.

Display DRR

Activeren om DRR-beelden weer te geven.

Uw selectie bevestigen
Druk op Apply of OK om uw selectie te bevestigen.
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7.1.2

Standaardnauwkeurigheidsinstellingen lichaamsmarker

Nauwkeurigheidsinstellingen wijzigen
Opties
Om de standaardnauwkeurigheidsinstellingen voor de positionering van de lichaamsmarkeringen te wijzigen, selecteert u het tabblad Accuracy in het dialoogvenster General Settings.
OPMERKING. Deze nauwkeurigheidsinstellingen worden ook toegepast als u patiëntbewaking
voor niet-gestuurde behandelingen met Varian lineaire versneller hebt aangeschaft.

Tabblad Accuracy

Afbeelding 47

Beschikbare instellingen
Onderdeel

Functie/Gebruik
De nauwkeurigheid wordt als acceptabel beschouwd als de translationele vector (de resulterende vector van de verticale, longitudinale
en laterale verschuiving) en elk van de Long., Lat. en Couch Anglehoeken zich onder de drempelwaarden bevinden die zijn ingesteld bij
①.
OPMERKING. Voor verschuivingen hangt het OK-teken af van de
vectorlengte en de afstandsbalken op de individuele waarden. Het is
mogelijk dat alle afstandsbalken OK aangeven, maar het pictogram
OK niet verschijnt. Breng in dat geval de tafel dichter bij 0.
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Onderdeel

Functie/Gebruik

Het systeem waarschuwt voor verminderde nauwkeurigheid als het
een afwijking constateert tussen de drempelwaarde ingesteld voor
het OK-bereik ① en de drempelwaarde ingesteld voor Low Accuracy ② voor zowel translationele als rotatieafwijkingen.
Om de gepaste nauwkeurigheid te garanderen, moet de maximale
drempelwaarde voor de tracking van lichaamsmarkers zo laag mogelijk worden gezet.

De nauwkeurigheid wordt als laag beschouwd als de verkregen
waarden voor zowel translationele als rotatieafwijkingen hoger zijn
dan de drempelwaarde die is ingesteld bij ②.

OPMERKING. De instellingen in dit tabblad worden als standaardinstellingen gebruikt wanneer
een nieuwe patiënt wordt geïmporteerd en er lichaamsmarkers worden gebruikt voor de
positionering. Voor het definiëren van de patiëntspecifieke nauwkeurigheidsinstellingen, zie
pagina 143.

Opmerkingen over ademhalingsbeweging
De ademhalingsbeweging kan de positionering op basis van lichaamsmarkers
beïnvloeden. Om deze reden moet het instellen van een heel lage of heel hoge
drempelwaarde vermeden worden, want dit kan een nauwkeurige tafelpositionering
belemmeren.

Uw selectie bevestigen
Druk op Apply of OK om uw selectie te bevestigen.
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7.1.3

Herinneringsinstellingen

Toegang tot herinneringsinstellingen
Opties
Om de automatische herinneringen voor kalibratie aan te passen en voor het afdrukken van
voorbeeldweergaven, opent u het tabblad Reminder in het dialoogvenster General Settings.

Tabblad Reminder

Afbeelding 48

Kalibratieherinneringen
Opties
Never remind of Calibration

Het systeem herinnert u er niet aan een kalibratie uit te voeren.

Remind of Calibration every
[x] day(s)

U wordt er tijdens het opstarten door het systeem aan herinnerd
om een kalibratie uit te voeren in overeenstemming met de
waarde die u hebt ingesteld met het draaiveld.

Zie pagina 323

Herinneringen voor afdrukvoorbeeld
Opties
Never prompt for print preview.

U wordt door het systeem niet gevraagd het afdrukvoorbeeld te
openen voordat u de patiëntgegevens afsluit.

Prompt for print preview before discarding a patient.

U wordt door het systeem gevraagd het afdrukvoorbeeld te openen voordat u de patiëntgegevens afsluit.
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Opties
Automatically open print preview when discarding a patient.

Het afdrukvoorbeeld wordt automatisch geopend voordat de patiëntgegevens afgesloten worden.

Zie pagina 371

Uw selectie bevestigen
Druk op Apply of OK om uw selectie te bevestigen.
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7.1.4

Instellingen voor kantelmodule

Algemene informatie
Afhankelijk van het tafelblad dat wordt gebruikt voor de correctie van pitch en roll tijdens de
patiëntpositionering kan ExacTrac Robotics of Perfect Pitch worden ingeschakeld op dit
tabblad.

Instellingen voor kantelmodule openen
Opties
Voor toegang tot de hoekcompensatie-instellingen voor ExacTrac Robotics of Perfect Pitch,
opent u het tabblad Tilt Module in het dialoogvenster General Settings.
OPMERKING. Deze instellingen zijn alleen beschikbaar als u ExacTrac Robotics of een Perfect
Pitch-licentie hebt aangeschaft.

Tabblad Tilt Module

Afbeelding 49
Onderdeel

6D Fusion

Functie
• Bij het vergelijken van DRR-beelden met röntgenbeelden kan het
systeem translationele en rotationele verschuivingen bepalen en
corrigeren.
• Deze functie is standaard geactiveerd om maximale positioneringsnauwkeurigheid mogelijk te maken.

Rotaties die berekend zijn op basis van geïmplanteerde markerfusie
worden niet toegepast voor patiëntpositionering. Als het selectievakImplanted Marker Fusion je is uitgeschakeld, berekent de geïmplanteerde markerfusie alleen
een translationele verschuiving, ongeacht het aantal gebruikte geïmplanteerde markers.
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ExacTrac Robotics
Onderdeel

Robotic Tilt enabled

Functie
Schakel het gebruik van ExacTrac Robotics in om de pitch- en rolhoeken te corrigeren.
OPMERKING. U kunt deze instelling gebruiken om Robotics uit te
schakelen wanneer het apparaat een storing heeft, de batterijvoeding laag is, enz.

OPMERKING. De instellingen in dit tabblad worden als standaardinstellingen gebruikt wanneer
een nieuwe patiënt wordt geïmporteerd. Om patiëntspecifieke hoekcompensatie-instellingen te
bepalen, gebruikt u het tabblad Set Positioning Defaults onder Patient Settings (zie pagina
143).
OPMERKING. Activeer:
• Robotic Tilt enabled in het gebied Automatic Angular Compensation in de algemene
instellingen, en
• Couch Top Pitch/Roll in de patiënteninstellingen,
zodat zij van kracht worden.
Waarschuwing
Controleer of ExacTrac Robotics in de nulpositie staat alvorens "Robotic Tilt enabled" in
de ExacTrac algemene instellingen uit te schakelen. Doet u dit niet, dan blijft ExacTrac
Robotics in de gekantelde positie staan wanneer ExacTrac wordt afgesloten.

Perfect Pitch
Als u Perfect Pitch met ADI 3.0 configuratie hebt, kunt u deze inschakelen op het tabblad Tilt
Module.

Afbeelding 50
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Onderdeel

Functie

Schakel het gebruik van Perfect Pitch in om de pitch- en rolhoeken
te corrigeren.
Perfect Pitch Tilt enabled OPMERKING. U kunt deze instelling gebruiken om Perfect Pitch uit
te schakelen wanneer het apparaat een storing heeft enz.
OPMERKING. De instellingen in dit tabblad worden als standaardinstellingen gebruikt wanneer
een nieuwe patiënt wordt geïmporteerd. Om patiëntspecifieke hoekcompensatie-instellingen te
bepalen, gebruikt u het tabblad Set Positioning Defaults onder Patient Settings (zie pagina
143).
OPMERKING. Activeer:
• Perfect Pitch Tilt enabled in het gebied Automatic Angular Compensation in de algemene
instellingen, en
• Couch Top Pitch/Roll in de patiënteninstellingen,
zodat zij van kracht worden.
Waarschuwing
Controleer of Perfect Pitch in de nulpositie staat alvorens "Perfect Pitch Tilt enabled" in de
ExacTrac algemene instellingen uit te schakelen.

Uw selectie bevestigen
Druk op Apply om uw selectie te bevestigen.
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7.1.5

Algemene voorinstellingen

Toegang tot de voorinstellingen van de generator
Opties
Voor toegang tot de energievoorinstellingen voor de röntgengenerators, opent u het tabblad Generator Presets in het dialoogvenster General Settings.

Tabblad Generator Presets

Afbeelding 51
Opties
Om een röntgenvoorinstelling aan een behandelingstype toe te voegen, drukt u op Add preset
en voert u een naam en waarde in.
Om een voorinstelling te wissen, selecteert u de voorinstelling en drukt u op Delete Preset.
Om een voorinstelling te wijzigen, selecteert u de voorinstelling en drukt u op Edit Preset.
Waarschuwing
De vooraf gedefinieerde röntgeninstellingen moeten worden gecontroleerd en aangepast
voor de eerste patiëntbehandeling met behulp van de röntgeninstellingsworkflow.

Uw selectie bevestigen
Druk op Apply om uw selectie te bevestigen. U kunt nu een andere tabpagina openen in het
dialoogvenster, of op OK drukken om het dialoogvenster te verlaten.
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7.2

Gebruikersmanager

7.2.1

Rechten en wachtwoorden configureren

Algemene informatie
De netwerkbeheerder van het ziekenhuis kan geselecteerde artsen configureren als
geregistreerde gebruikers middels:
• goedkeuringsrechten, zodat de beeldfusie kan worden goedgekeurd, bijv. voor
factureringsdoeleinden;
• kalibratierechten voor bijv. artsen;
• basisrechten voor standaardgebruikers, zoals therapeuten.
OPMERKING. Alleen de ExacTrac-beheerder kan accounts toevoegen, wijzigen of verwijderen.
De beheerdersaccount is vooraf geconfigureerd door de klantenservice van Brainlab en kan niet
worden gewist.

Toegang tot wachtwoordinstellingen
Opties
Om gebruikers te beheren, selecteert u User Manager in het tabblad System Settings.

Gebruikersmanager

Afbeelding 52

Een nieuwe gebruiker toevoegen
Stappen
1.

Inloggen als gebruiker met gebruikersbeheerrechten.

2.

Druk op Add User. Er verschijnt een dialoogvenster.

3.

Voer een gebruikersnaam in het veld User Name in.
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Stappen
4.

Voer in het veld Password een geschikt wachtwoord in en bevestig dit wachtwoord door
het nogmaals in te vullen in het veld Retype Password.

5.

Druk op Save. Het dialoogvenster User Rights wordt weergegeven.

6.

Activeer de selectievakjes om de nieuwe gebruiker rechten toe te kennen. Druk op Done
om de nieuwe gebruiker toe te voegen aan de lijst met Registered Users.

7.

Druk op Done om dit dialoogvenster te verlaten.

OPMERKING. Let goed op bij het invoeren van een wachtwoord, omdat deze hoofdlettergevoelig
zijn.

Aanvullende functies
Zodra een gebruiker in de lijst is geselecteerd, kan deze gebruiker weer worden gewist met
Remove User of kan hun wachtwoord worden gewijzigd door op Change Password te drukken
en een nieuw wachtwoord in te voeren.
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7.3

Over ExacTrac

Product- en licentie-informatie
In het tabblad System Settings vindt u informatie over de actuele versie van ExacTrac en de
gelicentieerde functionaliteiten die op dit moment zijn geïnstalleerd:

Afbeelding 53
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8

PATIËNTGEGEVENSINSTE
LLINGEN BEPALEN

8.1

Een patiëntbestand laden

8.1.1

Handmatig een patiëntbestand laden

Voordat u begint
Voordat u een patiëntbestand opent, moet u nagaan of het systeem correct is gekalibreerd (zie
pagina 323).
Waarschuwing
Voorafgaand aan de patiëntpositionering moet u altijd de kalibratienauwkeurigheid van het
systeem nagaan met behulp van de functie Daily Check, vooral bij botsingen tussen
apparatuur, bijv. tussen de vlakke beelddetectoren en een druipgoot.

ExacTrac Patient Selection

Afbeelding 54
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Een patiënt in ExacTrac laden
Stappen
1.

Selecteer de juiste patiënt in het tabblad Select Patient.

2.

Druk op Open Patient om de geselecteerde patiënt te bevestigen en in het ExacTracsysteem te laden.

Opmerkingen met betrekking tot de veiligheid
Waarschuwing
Ga na of de correcte patiëntgegevens (patiëntnaam en -ID en plandatum) zijn weergegeven
in het dialoogvenster Patiënt openen.
Waarschuwing
Ga na of het behandelplan dat in ExacTrac werd geladen, overeenkomt met het
behandelplan op de lineaire versneller en controleer of de isocentrumcoördinaten correct
zijn door ze te vergelijken met de afdruk van het behandelingsplanningsysteem. Dit is
vooral belangrijk als het behandelplan bijgewerkt is, rekening houdend met mogelijke
botsing tussen gantry en tafel, tumorkrimping, boostplanning, enz.
Waarschuwing
Ga na of uw ziekenhuis de juiste procedure heeft ingesteld om te controleren of het
behandelplan dat in ExacTrac werd geladen, overeenkomt met het behandelplan dat op de
lineaire versneller werd geladen. Zorg dat als het behandelplan is gewijzigd nadat deze
naar ExacTrac is verstuurd, het plan op het ExacTrac-werkstation ook wordt bijgewerkt.

Patiëntgegevens importeren
Als de gewenste patiënt niet beschikbaar is voor selectie in het gebied Patient List, dan kunt u de
gegevens importeren.
Zie pagina 384
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8.1.2

Automatisch laden van patiënten voor Varian-systemen

ARIA
Als u ExacTrac gebruikt op een Varian Clinac- of Varian TrueBeam-systeem, uitgerust met de ADI
en ARIA als Record and Verify-systeem, zal ExacTrac automatisch de bijbehorende dataset
openen zodra de patiënt op de lineaire versneller wordt geladen en de ExacTrac-software in het
tabblad Select Patient staat.
U wordt in ExacTrac gevraagd om de betreffende patiënt te openen. De DICOM PLAN UID zorgt
ervoor dat de juiste bijbehorende gegevens worden geopend.

Afbeelding 55

MOSAIQ
Als u ExacTrac gebruikt op een Varian Clinac- of Varian TrueBeam-systeem, dat is uitgerust met
de ADI en ARIA als Record and Verify-systeem, dan moet een bundelmapping worden uitgevoerd
voordat de patiënt automatisch kan worden geladen (zie pagina 132). Als een bundelmapping
beschikbaar is voor de patiënt die op de lineaire versneller geopend is en ExacTrac staat in het
tabblad Select Patient, dan wordt de bijbehorende dataset automatisch door ExacTrac geopend.
De gebruiker wordt gevraagd de patiënt te openen.

Afbeelding 56
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8.1.3

Bundelmapping voor Varian-systemen met MOSAIQ

Algemene informatie
Wanneer een DICOM-plan in MOSAIQ worden geïmporteerd, verandert MOSAIQ de UID van het
planexemplaar. ExacTrac kan het plan na wijziging niet uit MOSAIQ ophalen. Daarom zijn de
plannen aan de ExacTrac-zijde en aan de zijde van de lineaire versneller verschillend.
Het bundelmappingproces zorgt voor automatisch laden van de patiënt en consistentiecontroles
van de bundel/het isocentrum. Bundelmapping moet één keer per patiënt worden uitgevoerd
voorafgaand aan de eerste behandeling, maar kan later te allen tijde worden geopend en
aangepast.
OPMERKING. Indien patiëntgegevens zijn aangepast in MOSAIQ en opnieuw moeten worden
geïmporteerd in ExacTrac, dan moeten de oude patiëntgegevens worden gewist voordat de
nieuwe gegevens worden geïmporteerd. Dit vermijdt problemen tijdens het bundelmappingproces.
Als u Dicom Proxy gebruikt, moet u contact opnemen met de klantenservice van Brainlab.

Patiëntenlijst gefilterd op patiënt-id

Afbeelding 57

Standaardworkflow
Stappen
1.

132

Als een patiënt is geopend op de lineaire versneller, controleert ExacTrac of er al een
bundelmapping bestaat voor die patiënt. De patiëntselectiepagina moet actief zijn op
ExacTrac.
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Stappen

2.

3.

• Als er geen bundelmapping bestaat, wordt de patiëntenlijst op de patiëntselectiepagina
gefilterd op patiënt-id. Alleen patiënten met dat specifieke patiënt-id staan in de patiëntenlijst. Druk op Remove Filter om het filter te annuleren. De patiënt moet de eerste
keer handmatig op ExacTrac worden geselecteerd en geopend. In dat geval wordt het
bundelmappingvenster automatisch geopend nadat de patiëntinstellingen voor de eerste keer zijn ingevoerd.
• Als er al een bundelmapping voor die patiënt bestaat, wordt de patiënt automatisch geopend (zie pagina 131).
• Als voor de betreffende patiënt reeds een bundelmapping is uitgevoerd maar de UID
van het planexemplaar op MOSAIQ is gewijzigd na de mappingprocedure, dan wordt
de patiëntenlijst op de patiënselectiepagina gefilterd op patient-id. In het bundelmappingvenster worden alle bundels van de ExacTrac in orange in het hoofdveld weergegeven; hiermee wordt aangegeven dat zij al eerder zijn gemapt.
In het bundelmappingvenster worden alle bundels van het ExacTrac-plan in grijs in het
hoofdveld weergegeven, wat aangeeft dat zij nog niet gemapt zijn. De Bundels die in
oranje in het hoofdveld worden weergegeven, geven aan dat zij al eerder zijn gemapt,
maar dat hun UID van het planexemplaar op MOSAIQ is gewijzigd.
Bereid een bundel voor op de lineaire versneller als u de bundelmapping wilt uitvoeren.
De bundeleigenschappen (zie hieronder) van het MOSAIQ-plan op de lineaire versneller
worden vergeleken met de bundeleigenschappen van de vermelde bundels in ExacTrac.
Als precies één bundel in het ExacTrac-plan overeenkomt met de bundel die is voorbereid op de lineaire versneller, dan wordt deze automatische gemapt en verandert in
blauw. Als meerdere bundels overeenkomen in het ExacTrac-plan met betrekking tot de
bundeleigenschappen, dan wordt mapping tot stand gebracht met de eerste matchingbundel. De gebruiker wordt geïnformeerd over de meervoudige mapping. Bovendien
wordt de informatie over het bundelnummer en de naam uit het MOSAIQ-plan toegevoegd aan de lijst voor die bundel.
OPMERKING. Brainlab raadt aan de bundelmapping voor alle bundels in een rij uit te
voeren om zo te zorgen voor een veilige en snelle toekomstige behandeling.
U moet de bundelvoorbereiding uitvoeren voor elke behandelingsbundel in het MOSAIQplan op de lineaire versneller, indien van toepassing.

4.

Elke bundel wordt automatisch gemapt in ExacTrac zolang deze in de lijst staat, uniek is
en overeenkomt met de bundeleigenschappen.

5.

Als de voorbereide bundel niet kan worden gemapt, staat de bundel in rood in de tweede
tabel.

6.

Klik als de bundelmapping is voltooid op Done en keur de planmapping goed. De bundelmapping wordt opgeslagen voor latere behandelingen van die patiënt (automatisch laden
van de patiënt en consistentiecontroles van de bundel/het isocentrum).

7.

Het bundelmappingvenster wordt gesloten en de pagina IR Positioning (IR-positionering)
verschijnt. Voer de behandeling uit zoals gebruikelijk is. De informatie van de bundelmapping wordt nu gebruikt voor de consistentiecontroles van de bundel/het isocentrum tijdens
de behandeling en voor het automatisch openen van de patiënt. Zie pagina 194.

De bundeleigenschappen zijn:
• Patiënt-id
• Coördinaten van het DICOM-isocentrum (0,0,0 indien niet beschikbaar)
• Tafelhoek
• Geplande gantrybeweging (start- en stophoek/rotatierichting; 0/Geen gebruikt indien niet
beschikbaar)
• Bundelnaam
OPMERKING. Controleer of de coördinaten van het DICOM-isocentrum correct in MOSAIQ zijn
geïmporteerd. Als de coördinaten ontbreken, exporteer dan ook de CT en structuurset uit iPlan
RT naar MOSAIQ.
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Workflowschema

Open Patient on
Truebeam

Does a plan
mapping exist for
that patient?
No

Yes
Automatic patient
loading in
ExacTrac

Filter of
patient list
by patient ID
in ExacTrac

Open
corresponding
patient manually in
ExacTrac

Press in the
„Beam“ field

Yes

Want to repeat/
reset beam
mapping?

No
Beam
mapping
window opens
autom.

Repeat for each beam

Beam mapped
automatically in
ExacTrac

Yes

Press „Reset“ in
Beam Mapping
Window

Treat the patient
as usual.

Prepare beam on
Truebeam

Does a unique
matching beam
exist in ExacTrac
plan?

No

Beam listed in red
in ExacTrac in a
separate table

Mapping finished
Press „Done“
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beam mapping

Approve beam
mapping

Beam
mapping
saved in
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Afbeelding 58
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Dialoogvenster Beam Mapping (Bundelmapping)

①

②
③

⑧

④

⑦
⑥

⑤

Afbeelding 59
Onderdeel

Functie/Gebruik

①

Patiëntinformatie

Gebruik deze om te controleren of de juiste patiënt wordt
gemapt (dezelfde als de patiënt die op de lineaire versneller is geopend).

②

Blauwe bundel

Gemapte bundel.

③

Grijze bundel

Niet gemapte bundel.

④

Rode bundel

Bundel die niet kan worden gemapt.

⑤

Oranje gekleurde bundel

Bundel die reeds is gemapt, maar waarvan de UID van het
planexemplaar in MOSAIQ is gewijzigd.

⑥

Done

Het gemapte plan wordt bevestigd en opgeslagen.

Nr.
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Nr.
⑦

⑧

Onderdeel

Functie/Gebruik

Cancel

Het bundelmappingvenster wordt gesloten zonder de gemapte bundels op te slaan. Alle wijzigingen gaan verloren.

Reset

De mapping van de momenteel gemapte bundels in het
venster wordt ongedaan gemaakt en alle bundels worden
weer in grijs weergegeven. U moet de bundelmapping opnieuw starten.

De bundelmapping wijzigen
Het dialoogvenster voor bundelmapping kan te allen tijde worden geopend om het
bundelmappingproces te wijzigen of te herhalen.
Stappen
Klik op ... in het bundelveld in ExacTrac:

1.

Klik op Mapping in het dialoogvenster om het dialoogvenster voor bundelmapping te openen:

2.

Waarschuwing
Controleer of het plan dat is gemapt op de ExacTrac overeenkomt met het plan dat is
geopend op de lineaire versneller.

Algemene opmerkingen
• Nadat een plan uit een behandelingplanningssysteem naar MOSAIQ en ExacTrac is
geëxporteerd, mogen de bundeleigenschappen niet in MOSAIQ worden gewijzigd
(bundelnaam, tafelrotatie, gantryhoek, enz.). De ExacTrac heeft precies dezelfde
bundeleigenschappen als de MOSAIQ nodig omdat de bundels anders niet kunnen worden
gemapt.
• Als instelvelden nodig zijn voor de behandeling, moeten deze in MOSAIQ aan het plan worden
toegevoegd voordat de bundelmapping wordt uitgevoerd. Deze zijn beschikbaar in het plan als
onbekende bundels en moeten handmatig worden goedgekeurd (druk op F8, zie pagina 201).
Zorg dat de geselecteerde bundel en het geselecteerde isocentrum, alsook de tafelhoek
correct zijn omdat deze in dit geval niet door ExacTrac worden gecontroleerd. Zie pagina 195.
F8 dient alleen te worden gebruikt voor de instelbundel.
• Nadat de bundelmapping is uitgevoerd, kan het plan in MOSAIQ worden gewijzigd. Wijzigingen
(zoals het uitsluiten van een bundel, het toevoegen van een bundelinstelveld) zorgen voor een
nieuwe UID van het planexemplaar die niet door ExacTrac wordt herkend. In dit geval moet de
bestaande bundelmapping worden gereset en opnieuw worden uitgevoerd.
• Als een echte wijziging in het plan MOET worden aangebracht, moet u deze wijzigingen in het
behandelingplanningssysteem aanbrengen en het gewijzigde plan opnieuw naar MOSAIQ en
136
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ExacTrac exporteren en een nieuwe bundelmapping uitvoeren om ervoor te zorgen dat beide
zijden dezelfde plannen hebben. Tijdens de export vanuit iPlan RT wordt het CourseID met
één verhoogd (zie pagina 384).
• Wanneer een bundel op de lineaire versneller wordt geprepareerd en de ExacTrac onbekende
bundel (het is geen gemapte bundel voor bekend isocentrum) of incorrect plan (er is geen
bundel voor het isocentrum gemapt of de bundeleigenschappen zijn anders) weergeeft, zorg er
dan eerst voor dat de correcte patiënt en het correcte plan worden geladen:
- Als de bundel niet eerder is gemapt, wijzig de bundelmapping dan zoals wordt beschreven
op pagina 136, en map de bundel.
- Als de bundelparameters zijn gewijzigd en alleen naar MOSAIQ zijn geëxporteerd, exporteer
deze dan ook naar ExacTrac en voer de hele bundelmapping opnieuw uit.
- Alleen als de bundel helemaal niet kan worden gemapt, kunt u deze handmatig goedkeuren
(F8). Zorg in dat geval dat de geselecteerde bundel en het geselecteerde isocentrum,
alsook de tafelhoek correct zijn omdat deze in dit geval niet door ExacTrac worden
gecontroleerd (zie pagina 195).
Waarschuwing
Handmatige autorisatie mag alleen worden gebruikt als dit niet kan worden voorkomen.
Wanneer het nodig is een handmatige autorisatie uit te voeren door op F8 te drukken, zorg
dan dat de patiënt correct is gepositioneerd met betrekking tot de geselecteerde bundel,
isocentrum alsook de tafelhoek omdat deze in dit geval niet door ExacTrac wordt
gecontroleerd.
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8.1.4

Een patiënt voor meerdere isocentrumplannen openen

Een patiënt openen voor meerdere isocentrumplannen (TrueBeam)
Ga als volgt te werk om een patiënt te openen voor meerdere isocentrumplannen (bijv. uit
Eclipse):
Stappen

1.

Selecteer de patiënt voor behandeling op de TrueBeam-behandelapplicatie en open de
patiënt voor behandeling.
ExacTrac toont het geselecteerde patiëntplan in het dialoogvenster ADI Open Patient
mits dit in de ETX-database staat.

2.

Selecteer de behandellocatie (isocentrum) op de behandelapplicatie.
ExacTrac ontvangt het bijgewerkte plan / de patiëntinformatie.

3.

Druk op Open in het dialoogveld ADI Open Patient.
De plannen op zowel ExacTrac als de TrueBeam lineaire versneller komen nu overeen.

Een patiënt openen voor meerdere isocentrumplannen (Novalis Tx)
Ga als volgt te werk om een patiënt te openen voor meerdere isocentrumplannen (bijv. uit
Eclipse):
Stappen

138

1.

Selecteer de patiënt voor behandeling op de Novalis Tx 4D-console en open de patiënt
voor behandeling.
ExacTrac toont het geselecteerde patiëntplan (eerste behandellocatie) in het dialoogvenster ADI Open Patient mits dit in de ETX-database staat.

2.

Om de eerste behandellocatie (isocentrum) te behandelen, klikt u op Open in het dialoogvenster ADI Open Patient.

3.

Om de tweede, derde,... behandellocatie te behandelen, klikt u op Cancel in het dialoogvenster ADI Open Patient en opent u het patiëntplan handmatig.
Wanneer er een bundel wordt voorbereid, toont ExacTrac in het positioneringsscherm of
de plannen die zijn geladen op de lineaire versneller en op ExacTrac overeenkomen (zie
pagina 194).
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8.2

Instellingen van patiëntgegevens

Algemene informatie
Wanneer patiëntgegevens voor de eerste maal na import worden geladen, gaat u automatisch
naar een patiëntinstellingenwizard waar u de standaardinstellingen kunt aanpassen van de
geselecteerde patiënt.
De vereiste instellingen zullen variëren naargelang de uit te voeren behandeling.

Patiëntinstellingen aanpassen
De patiëntinstellingen kunnen geconfigureerd worden voor de huidige patiëntbehandeling en
worden opgeslagen voor latere behandelingsfracties.
Opties
Om bepaalde instellingen aan te passen nadat ze voor de eerste maal zijn geconfigureerd, drukt
u op Patient Settings in het tabblad Select Patient (zie de tabel hieronder).
Als u patiëntgegevens laadt nadat er minstens één behandelfractie is voltooid, wordt u alleen
gevraagd het huidige isocentrum voor behandeling te selecteren.
Voor patiënten met slechts één isocentrum, gaat ExacTrac automatisch verder naar IR PrePositioning (IR prepositionering).

Beschikbare instellingen
Instellingen

Ook beschikbaar wanneer op Patient Settings
wordt geklikt?

Behandelingsindicaties

Nee

Lichaamsmarkerposities

Ja

Standaardinstellingen voor positionering

Ja

DRR-instellingen

Ja

Geïmplanteerde markerposities

Ja

Virtuele isocentrumbepaling

Ja

Huidige isocentrumselectie

Nee - hoewel aanpassingen op elk moment kunnen
worden gemaakt met behulp van Select Isocenter
in het navigatiepaneel

De patiëntinstellingen bepalen verschillende parameters die de patiëntpositionering
rechtstreeks beïnvloeden. Brainlab adviseert ten zeerste deze instellingen te laten bepalen
door de arts en/of fysicus die het te gebruiken behandelplan heeft gecreëerd.

Plausibiliteitscontrole
De ExacTrac plausibiliteitscontrole identificeert onwaarschijnlijke patiëntinstellingen. Als de
waarden voor de instelling voor de positioneringsnauwkeurigheid buiten een plausibiliteitsdrempel
liggen, wordt er een waarschuwing weergegeven.
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Afbeelding 60
Alle instellingen voor de positioneringsnauwkeurigheid worden vervolgens teruggezet naar de
standaardwaarden en de gebruiker gaat terug naar de wizard voor patiënteninstellingen.
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8.3

Behandelingsindicaties

8.3.1

Behandelingsindicaties bepalen

Algemene informatie
Met de eerste stap van de patiëntinstellingenwizard kunnen statistieken worden gemaakt van de
behandelingen die uitgevoerd werden met het ExacTrac-systeem.

Scherm Set Indication (indicatie stellen)

Afbeelding 61

Een indicatie selecteren
Stappen
1.

In het scherm Set Indication selecteert u de juiste behandelingsindicatie uit de gegeven
lijst.

2.

Zodra u de juiste selectie hebt gemaakt, drukt u op Next om uw instellingen te bevestigen
en verder te gaan naar het volgende wizardscherm.
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De arts definiëren

8.4

De arts definiëren

Algemene informatie
Met deze stap van de patiëntinstellingenwizard kunt u de naam van de verantwoordelijke arts
toewijzen aan een patiënt.

Toegewezen arts instellen

Afbeelding 62

Een arts toewijzen
Stap
Selecteer de naam van de arts uit de vervolgkeuzelijst.
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8.5

Instellen van standaardinstellingen voor
positionering

Algemene informatie
U kunt de nauwkeurigheidstoleranties in deze stap aanpassen, waarna ze worden opgeslagen en
toegepast op het patiëntdossier.
OPMERKING. Het gedrag van het OK-teken dat hier wordt beschreven, is van toepassing op
ExacTrac 6.1, ExacTrac 6.2 en ExacTrac 6.5 (en alle versies na ExacTrac versie 6.0.3). Voor
deze versies worden ook rotatieafwijkingen in overweging genomen. Raadpleeg voor voorgaande
versies de Klinische gebruikershandleiding, ExacTrac 6.0 Revisie 1.1 of 1.2.

Scherm Set Positioning Defaults
Dit scherm wordt op de volgende bladzijden uitgebreid beschreven.

Afbeelding 63

Selectie referentiesysteem
Selecteer uw voorkeursreferentiesysteem in het gebied Positioning based on…:
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①

②

③

Afbeelding 64

④

Afbeelding 65

⑤

Afbeelding 66
Nr.

①

144

Onderdeel

Functie/Gebruik

Body Marker Configuration

Hiermee wordt patiëntpositionering voor extracraniale behandeling op basis van gedefinieerde lichaamsmarkers mogelijk.
Patiëntbeweging kan tijdens de behandeling worden gedetecteerd, maar ademhalingsbeweging kan resulteren in een verminderde positioneringsnauwkeurigheid.
Lichaamsmarkers kunnen ook gebruikt worden voor het prepositioneren van de patiënt in het isocentrum.
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Nr.

②

③

Onderdeel

Functie/Gebruik

Reference Star/Array

De patiënttafel kan worden gepositioneerd voor röntgencorrectie met behulp van de:
• ET-positioneringsster en -positioneringsarm
• ET-positioneringsframe en -positioneringsarm
OPMERKING. Kies ook voor deze optie als u het Elekta-referentieframe gebruikt (zie pagina 191).

Cranial Positioning Array

Hoofd- en halsbehandelingen kunnen worden getrackt met
behulp van het positioneringsframe voor radiochirurgie
zonder invasieve fixatiering.
Als het behandelplan op een gelokaliseerde dataset gebaseerd is, wordt deze optie automatisch geselecteerd (zie ④).
Voor het uitvoeren van een workflow zonder invasieve fixatiering met niet-gelokaliseerde patiëntgegevens, voert u de hieronder getoonde stappen uit.

⑤

Frameless via 3rd party
TPS (Localized)

Zie Cranial Positioning Array hierboven. Deze opties worden alleen getoond in Set Positioning Defaults als de patient is gepland met een behandelingplanningssysteem van
een andere fabrikant en is gescand met de SRS CT/Angio lokalisator en doel-positioner voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering van Brainlab.

Radiochirurgie zonder invasieve fixatiering voor niet-gelokaliseerde patiëntgegevens
Om een behandeling zonder invasieve fixatiering voor niet-gelokaliseerde patiëntgegevens in te
schakelen, moet de relatie tussen de CT-scan van de patiënt en in het bijzonder het
patiëntisocentrum, tot het craniale positioneringsframe zonder invasieve fixatiering worden
ingesteld. Daarom moet u een fusie uitvoeren van een intern opgeslagen CT-scan van de SRSbasis zonder invasieve fixatiering en de patiëntscan voordat de patiëntbehandeling is gestart. De
fusie moet eenmaal voor elke patiënt worden uitgevoerd (voorafgaand aan de eerste
behandelingssessie).
De workflow zonder invasieve fixatiering wordt gekarakteriseerd door:
• Automatische herpositionering
• Lagere nauwkeurigheidsdrempels
• Vereiste verificatie na eerste correctie
Vereisten:
• Het SRS-maskersysteem van Brainlab wordt gebruikt voor immobilisatie
• De SRS-maskerbasis voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering van Brainlab is
zichtbaar in de CT-scan van de patiënt
• De SRS CT/Angio-lokalisator zonder invasieve fixatiering en doelpositioneerder van
Brainlab is niet nodig voor een CT-scan
• De juiste licenties beschikbaar
Behandelplanning kan worden uitgevoerd met elk behandelplanningsysteem. Lokalisatie in iPlan
RT Image is niet vereist.
Stappen
1.

Selecteer het Cranial Positioning Array als het referentiesysteem.
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Stappen
Klik op Yes in de prompt om detectie van de SRS-maskerbasis voor radiochirurgie
zonder invasieve fixatiering.

2.

• Yes: leidt tot de fusiepagina voor het fuseren van de CT-scan van de patiënt met de opgeslagen SRS-maskerbasis CT-scan van Brainlab.
• No: stelt het craniale positioneringsframe in als IR-referentie, maar zonder enige relatie
tot het patiëntisocentrum.
Klik op Automatic om te starten met de maskerbasis/CT-fusie.

3.
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Stappen
Controleer nauwkeurig het fusieresultaat van de SRS-maskerbasis van Brainlab met gebruik van de Overlay-schuifbalk. De VOI is ingesteld op het volume van de SRS-maskerbasis om het fusieresultaat te verbeteren (kan worden weergegeven door het activeren
van Show VOI). Het volume dat wordt weergegeven in de 3D-weergave in het veld
rechtsboven kan worden geroteerd door de muispunt te slepen ①. Voor meer informatie
over het verifiëren van de fusie, zie pagina 254.

①

4.

Nadat de fusie is voltooid, wordt de Positioning based on… ingesteld op Cranial Positioning Array (Frameless, Fused). Om de positioneringsreferentie te wijzigen, moeten
de patiëntgegevens opnieuw worden geïmporteerd.

5.

Positioneringsnauwkeurigheid

②

①
Afbeelding 67
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Onderdeel

Functie/Gebruik
De nauwkeurigheid wordt als acceptabel beschouwd als de translationele vector (de resulterende vector van de verticale, longitudinale
en laterale verschuiving) en elk van de Long., Lat. en Couch Anglehoeken zich onder de drempelwaarden bevinden die zijn ingesteld bij
①.
OPMERKING. Voor verschuivingen hangt het OK-teken af van de
vectorlengte en de afstandsbalken op de individuele waarden. Het is
mogelijk dat alle afstandsbalken OK aangeven, maar het pictogram
OK niet verschijnt. Breng in dat geval de tafel dichter bij 0.

Het systeem waarschuwt voor verminderde nauwkeurigheid als het
een afwijking constateert tussen de drempelwaarde, ingesteld voor
het OK-bereik ① en de drempelwaarde, ingesteld voor Low Accuracy ② voor zowel translationele als rotatieafwijkingen.
Om de gepaste nauwkeurigheid te garanderen, moet de maximale
drempelwaarde voor de tracking van lichaamsmarkers zo laag mogelijk worden gezet.

De nauwkeurigheid wordt als laag beschouwd als de verkregen
waarden voor zowel translationele als rotatieafwijkingen hoger zijn
dan de drempelwaarde die is ingesteld bij ②.

OPMERKING. Deze nauwkeurigheidsinstellingen zijn geldig voor het huidige patiëntbestand. Voor
toegang tot de standaard nauwkeurigheidsinstellingen voor positionering van de
lichaamsmarkers, zie pagina 117.

Ademhalingsbeweging
De ademhalingsbeweging kan de positionering op basis van lichaamsmarkers
beïnvloeden. Om deze reden moet het instellen van een heel lage of heel hoge
drempelwaarde vermeden worden, want dit kan een nauwkeurige tafelpositionering
belemmeren.

Een drempelwaarde voor röntgenverificatie instellen

Afbeelding 68
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Stap
Geef een maximum drempelwaarde op in het gebied X-Ray Verification.
Stel deze drempelwaarde zo laag mogelijk in voor de hoogst mogelijke nauwkeurigheid tijdens
standaard röntgenverificatie (zie pagina 271).
De aangegeven drempel in mm geldt voor alle translationele deviaties (Lat., long. en vert). De
drempel in ° geldt voor alle rotatieafwijkingen (pitch, roll en tafelhoek) die zijn berekend voor de
verschuiving na de röntgenverificiatie. Als minstens één van de translationele of rotationele
waarden de aangegeven drempel overschrijft, dan wordt de waarde in rood weergegeven en
kan de gebruiker de verschuiving toepassen (zie pagina 272).

Automatische behandelbundelblokkering
Met een geldige licentie voor Automatic Treatment Beam Interlock en de juiste
hardwareconfiguratie, kunt u het keuzevakje X-ray Monitoring activeren. Dit stopt de MV-bundel
als röntgenmonitoring buiten de tolerantie valt en het statuspictogram Beam Cut Off wordt
weergegeven.

Als de functie bundelafsnijding de bundel houdt, zorg er dan voor dat de lineaire versneller wordt
uitgeschakeld voordat u de behandelkamer binnengaat.
Waarschuwing
Bundelafsnijding mag niet worden gebruikt voor respiratoire gating.

Hoekcompensatie instellen

Afbeelding 69
Opties
Schakel het selectievakje Couch Top Pitch/Roll enabled in het gebied Automatic Angular
Compensation in als u Perfect Pitch of ExacTrac Robotics wilt gebruiken (zie pagina pagina
283) voor het corrigeren van kantelhoeken.
Schakel het selectievakje Couch Auto Rotation enabled in als u automatische tafelrotatie wilt
gebruiken.
OPMERKING. Als uw systeem is voorzien van automatische tafelrotatie, wordt de tafelhoek
slechts één keer gecompenseerd; na de eerste röntgencorrectie. Rotatieafwijkingen kunnen tot
een hoek van 3° gecorrigeerd worden.
OPMERKING. De instellingen in het gebied Automatic Angular Compensation moeten zowel in
de patiëntinstellingen als in de algemene instellingen geactiveerd worden (zie pagina 121) om
effectief te worden.
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Gedragingen röntgenverificatie instellen
Röntgenverificatie is voor de meeste workflows optioneel.

Afbeelding 70
Opties
Schakel het selectievakje Force Verification after initial X-ray Correction als u wilt dat ExacTrac röntgenverificatie vereist na de aanvankelijke röntgencorrectie. Deze functie wordt standaard geactiveerd en wordt ten zeerste aanbevolen voor craniale gevallen met gebruik van het
Cranial Positioning Array.
Schakel het selectievakje Force Verification after Couch Rotation in als u wilt dat ExacTrac
röntgenverificatie vereist na elke tafelrotatie van meer dan 7°. Deze functie wordt standaard geactiveerd en wordt ten zeerste aanbevolen voor craniale gevallen met gebruik van het Cranial
Positioning Array.
Voorbeeld: Force Verification after Couch Rotation geactiveerd en een plan met drie velden
op:
Veld A: 0°
Veld B: 5°
Veld C: 10°
Begin met veld A door een correctie en initiële verificatie uit te voeren zodat ExacTrac in een
OK-status is.
Schakel over naar veld B en draai de tafel. De OK-status is ongewijzigd.
Nadat is overgeschakeld naar veld C en de tafel is gedraaid, moet de gebruiker de verificatie
uitvoeren.
Als wordt teruggeschakeld naar veld A nadat veld C is geverifieerd, moet de gebruiker opnieuw
een verificatie uitvoeren.
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Opties
Perform IR to X-ray Consistency Check is een optionele patiëntinstelling die kan worden gebruikt voor statische IR-tools.
Er zijn 3 mogelijke uitkomsten bij het uitvoeren van een röntgenverificatie:
• Zowel de nieuwe röntgenverschuiving als de huidige IR-verschuiving vallen binnen hun toleranties (aangegeven door middel van blauwe waarden).
• De nieuwe röntgenverschuiving valt binnen de tolerantie maar de huidige IR-verschuiving niet
(aangegeven door middel van oranje waarden).
• Zowel de IR-verschuiving als de röntgenverschuiving vallen buiten de toleranties (aangegeven
door middel van rode waarden).
De IR-naar-röntgen-consistentiecontrole verbetert uitkomst 2 hierboven. Hoewel de röntgenverificatie geen afwijkingen toont en niet vraagt om een tafelverplaatsing, tonen de IR-waarden een
afwijking die buiten de tolerantie valt.
Door Update IR te selecteren, worden de waarden van de röntgenfusie gebruikt om de afwijkingsbalken van de IR te overschrijven, zodat deze een correcte positie tonen. Als u de IR-waarden bijwerkt met waarden die niet binnen de IR-tolerantie vallen, moet u op Restart positioning
klikken bij het teruggaan naar het positioneringsscherm.

Dit kan nuttig zijn voor extreme tafelhoeken omdat de IR-camera moeite kan hebben om het patroon van het frame correct te zien en de IR-afwijkingsbalken kleine afwijkingen kunnen vertonen.
OPMERKING. Standaardinstellingen voor deze functie zijn afhankelijk van het feit of IR-tools of
lichaamsmarkers worden gebruikt. De functie is standaard ingeschakeld op IR-tools. Voor lichaamsmarkers is deze functie standaard uitgeschakeld.

Uw instellingen bevestigen
Druk op Next om uw instellingen te bevestigen en verder te gaan naar het volgende
wizardscherm.
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8.6

De voorinstellingen voor de röntgengenerator
instellen

Algemene informatie
Tijdens deze stap kunt u ervoor kiezen een vooraf gedefinieerde röntgengeneratorinstelling toe te
passen, gebaseerd op de aangegeven indicatie. (De röntgenvoorinstellingen zijn gedefinieerd in
de systeeminstellingen, zie pagina 124.)

Scherm Define X-ray Generator Settings (definieer röntgengeneratorinstellingen)

①

Afbeelding 71

Voorinstellingen generator gebruiken
Stappen
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1.

Kies een passende indicatie uit de lijst.

2.

Dubbelklik op de indicatie om deze instelling te kopiëren naar de röntgengenerator.

3.

Standaard zijn de energie-instellingen voor beide buizen aan elkaar gekoppeld. Voor
asymmetrische instellingen (bijvoorbeeld als het doel lateraal in de patiënt gelegen is)
klikt u op het kettingsymbool ① om energie-instellingen voor elke buis afzonderlijk te definiëren.
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Stappen
U wordt gevraagd deze instellingen te bevestigen:

4.

Klik op Yes om verder te gaan.
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8.7

DRR-instellingen

8.7.1

DRR-instellingen bepalen

Algemene informatie
In deze stap kunt u de weergave van DRR’s (digitaal gereconstrueerde röntgenfoto’s),
gegenereerd aan de hand van de geïmporteerde CT-gegevens, aanpassen.

DRR-instellingen

①

②
Afbeelding 72

Een isocentrum selecteren
Als er meerdere isocentra zijn gedefinieerd in de geïmporteerde CT-gegevens, selecteert u het
isocentrum waarvoor u de DRR-instellingen wilt aanpassen.

Objecten weergeven
Nr.

①

154

Onderdeel

Functie
Om contouren weer te geven van objecten die in de geïmporteerde scanbeelden zijn gedefinieerd, schakelt u het selectievakje Contours in.
U kunt deze weergave verder verfijnen door te klikken op Modify DRR Rendering… In het dialoogvenster DRR Rendering Settings kunt u nu het volgende weergeven:
• PTV only (alleen PTV) of All contours (alle contouren).
• De geselecteerde voorwerpen als een kader (hier in oranje)
of als een ingekleurd voorwerp (hier in roze).
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Nr.

Onderdeel

Functie
Het huidige isocentrum wordt getoond als een oranje kruis en
gecentreerd in de beeldweergave.

②

Als u een virtueel isocentrum hebt gecreëerd voor röntgenacquisitie (zie pagina 171), wordt dit weergegeven als een
rood kruis in het midden van de beeldweergave.
Opmerking: Virtuele isocentra zijn alleen zichtbaar als toegang tot dit scherm werd verkregen via Patient Settings in
het positioneringsscherm.

Het doelvolume definiëren
Definieer een doelvolume (VOI) wanneer u delen van de benige anatomie wilt uitsluiten van de
beeldregistratie. Dit kunnen mobiele structuren zijn die onafhankelijk van de doelregio bewegen
(zoals de schouderbladen, de onderkaak) of die enige vervorming laten zien ten opzichte van de
positie die ze innamen in de planning-CT (bijv. enkele wervels verder weg van de doelregio
wanneer de wervelkolom een andere kromming heeft). Brainlab adviseert de contouren in de
volumeweergaven te tonen tijdens het definiëren van het VOI.
Het VOI definiëren:
Stappen
1.

Schakel het selectievakje DRR VOI in.
Sleep met de muis de randen van de rechthoeken in de drie weergaven tot er een kubusvormig doelvolume ontstaat.

2.
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Instellingen voor bot/weefsel en helderheid wijzigen
Door de DRR-omzettingsinstellingen aan te passen, kunt u de helderheids- en bot-/
weefselniveaus in de gegenereerde DRR-beelden corrigeren. Dit verbetert latere beeldfusie,
bijvoorbeeld als de DRR’s alleen kleine of dunne benige anatomieën bevatten.
Stappen
Druk op Modify DRR Rendering. Er verschijnt een dialoogvenster:

1.

Als de contrastschuifbalk is ingesteld op Tissue en de VOI-functie is ingeschakeld, dan
wordt de standaardcontrastinstelling gebruikt wanneer de volledige DRR op de fusiepagina wordt weergegeven.
2.

3.

Pas de schuifbalken Bone/Tissue en Brightness aan als nodig tot de juiste niveaus zijn
bereikt (Afbeelding 73).
• Druk op Cancel om uw wijzigingen ongedaan te maken.
• Druk op Default om de instellingen terug te zetten naar de standaardwaarden.
• Druk op Ok om de instellingen te bevestigen.

Waarschuwing
Als de LUT- of gamma-instellingen gewijzigd worden, beïnvloedt dit latere beeldfusie, en
dus ook de berekende correctieverschuiving. In de meeste gevallen is het niet nodig om de
standaardinstellingen te wijzigen.
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Aanpassing Bone/Tissue en Brightness

①

②
Afbeelding 73

Nr.

Onderdeel

①

Benige anatomie onduidelijk

②

Benige anatomie duidelijk zichtbaar

Uw instellingen bevestigen
Druk op Next om uw instellingen te bevestigen en verder te gaan naar het volgende
wizardscherm.
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8.8

Instellingen van lichaamsmarkers

Algemene informatie
Met deze stap kunt u de inhoud van CT-scanweergaven aanpassen en lichaamsmarkerinformatie
wijzigen indien nodig.

Scherm Define Body Markers (lichaamsmarkers definiëren)

②

③

①

Afbeelding 74
Nr.

Onderdeel

Functie

①

Isocenter

Omdat de lichaamsmarkers geldig zijn voor alle isocentra,
blijft dit veld grijs

②

View

U kunt beeld- en weergave-instellingen aanpassen. Zie pagina 159

③

Body Marker

U kunt gescande lichaamsmarkers detecteren en controleren,
en desgewenst lichaamsmarkers toevoegen of wissen. Zie
pagina 161

Uw instellingen bevestigen
Druk op Next om uw instellingen te bevestigen en verder te gaan naar het volgende
wizardscherm.
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8.8.1

Navigeer door de beelden

Weergavegebied

①

③

②
Afbeelding 75

Beschikbare beeldweergaven
De weergaverichting voor elk geval wordt aangegeven door een patiëntpictogram links onder aan
elke beeldweergave.

Nr.
①

Onderdeel

Functie

Axial

De axiale CT-beelden worden samen getoond met:
• de scanset-ID (bijv. CT#1)
• het nummer van de huidige scancoupe

②

Coronal

③

Sagittal

Coronale en sagittale scanreconstructies worden ook verschaft

Scancoupes zoeken
Om in de Axial Slices te zoeken, gebruikt u de schuifbalk.

De weergavevergroting aanpassen
Optie
De vergroting van elke
weergave aanpassen

Gebruik de zoompictogrammen

De weergave centreren
De functie Crosshair kan gebruikt worden om de weergave naar een specifiek veld te centreren.
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Stappen
1.

Schakel het selectievakje Crosshair in.
Positioneer de muisaanwijzer over het nu getoonde blauwe draadkruis.

2.

3.

Houd de linkermuisknop ingedrukt en sleep het draadkruis tot de weergave in het vereiste
beeldveld is gecentreerd.

4.

Alle drie beeldweergaven zijn nu dienovereenkomstig bijgewerkt.

Objectcontouren weergeven
Opties
Om contouren weer te geven voor objecten die in de
geïmporteerde scanbeelden worden gedefinieerd,

selecteert u het selectievakje Contours.

Beeldwindowing aanpassen
Elke beeldweergave bevat een histogram waarmee de grijsverspreiding van de scangegevens
kan worden geregeld. Zie pagina 238.
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8.8.2

Lichaamsmarkers bewerken

Lichaamsmarkerfuncties

①

②

Afbeelding 76

Door beschikbare markers bladeren
Gebruik de pijltoetsen om door beschikbare lichaamsmarkers te bladeren:

Nr.

Onderdeel

Functie

①

De huidige geselecteerde lichaamsmarker is weergegeven in
lichtblauw en is gelabeld met een marker-ID.

②

Andere lichaamsmarkers worden getoond als een donkerblauw kruis of, afhankelijk van de beeldweergave, als een
donkerblauwe cirkel met een kruis, ook gelabeld met een
marker-ID.

Markers toevoegen en verwijderen
Opties
Druk op Add om een nieuwe lichaamsmarker in te voeren op het kruispunt van het draadkruis.
Druk op Delete om de momenteel geselecteerde lichaamsmarker uit de beeldgegevens te wissen.
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De positie van een marker wijzigen
Stappen
1.

Selecteer de te verplaatsen marker met behulp van de daarvoor voorziene pijltoetsen.

2.

Druk op Change Markers.

3.

Plaats de muisaanwijzer in de beeldweergave en verplaats deze naar de marker die nu is
gemarkeerd.

4.

Houd de linkermuisknop ingedrukt en sleep de marker naar de vereiste plaats in de
beeldweergave.

OPMERKING. Voor behandelingen gebaseerd op lichaamsmarkers wordt het aanbevolen om
minimaal tussen de 5 en 8 lichaamsmarkers te definiëren.

Automatische markerdetectie uitvoeren
Stappen
1.

Om lichaamsmarkers in de scanbeelden automatisch te detecteren, drukt u op Detect
Markers.

2.

Alle huidige weergegeven lichaamsmarkers worden nu gewist en alleen lichaamsmarkers
in de scanbeeldenset worden voor beoordeling gedetecteerd en weergegeven.

3.

De gedetecteerde lichaamsmarkers moeten door de gebruiker gecontroleerd worden op
nauwkeurigheid.

Isocentrummarkers
Isocentrummarkers worden ter informatie weergegeven en kunnen niet bewerkt worden.
Opties
De isocentra in het huidige beeldvlak worden getoond als een oranje cirkel met een
kruis, en gelabeld met een isocentrum-ID.
Isocentra die zich niet in het huidige beeldvlak bevinden, worden getoond als alleen
een oranje kruis.
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8.9

Geïmplanteerde markerposities

Algemene informatie
Als u een behandeling wilt uitvoeren met behulp van geïmplanteerde markers als referentie voor
patiëntpositionering, moeten overeenkomstige instellingen worden ingesteld in de software van
ExacTrac.
De instellingen die u hier definieert, worden vervolgens gebruikt om een röntgengebaseerde
correctie van de patiëntpositie uit te voeren (zie pagina 233).

Scherm Geïmplanteerde markers bepalen

②
③

①

④

Afbeelding 77

Schermgebieden
Nr.

Onderdeel

Functie

①

Isocenter

Hier kunt u het isocentrum selecteren waaraan een geïmplanteerde marker moet worden toegewezen. Dit zorgt ervoor dat
alleen geïmplanteerde markers die relevant zijn voor een bepaald isocentrum, gebruikt worden om de correctieverschuiving te berekenen.

②

View

Instellingen voor beelden en weergave aanpassen (zie pagina
165).

③

Implanted Marker Type

Definieer het type van de gebruikte geïmplanteerde marker
(zie pagina 167).

④

Implanted Marker

Geïmplanteerde markers toevoegen of wissen of zo nodig bewerken.
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Uw instellingen bevestigen
Druk op Next om uw instellingen te bevestigen en verder te gaan naar het volgende
wizardscherm.
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8.9.1

Navigeer door de beelden

Weergavegebied

①

②

③
Afbeelding 78

Beschikbare beeldweergaven
De weergaverichting voor elk geval wordt aangegeven door een patiëntpictogram links onder aan
elke beeldweergave.

Nr.
①

Onderdeel

Functie

Axial

De axiale CT-beelden worden samen getoond met:
• de scanset-ID (bijv. CT#1)
• het nummer van de huidige scancoupe

②

Coronal

③

Sagittal

Coronale en sagittale scanreconstructies worden ook verschaft

Scancoupes zoeken
Om in de Axial Slices te zoeken, gebruikt u de schuifbalk.

De weergavevergroting aanpassen
Optie
De vergroting van elke
weergave aanpassen
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De weergave centreren
Stappen
1.

Schakel het selectievakje Crosshair in.
Positioneer de muisaanwijzer over het nu getoonde blauwe draadkruis.

2.

3.

Houd de linkermuisknop ingedrukt en sleep het draadkruis tot de weergave in het vereiste
beeldveld is gecentreerd.

4.

Alle drie beeldweergaven zijn nu dienovereenkomstig bijgewerkt.

Objectcontouren weergeven
Optie
Om contouren weer te geven van objecten die in de geïmporteerde scanbeelden zijn
gedefinieerd, schakelt u het selectievakje Contours in.
De beschikbare contouren worden nu weergegeven (hier in roze) in de CT-gegevens.
OPMERKING. Vink het selectievakje in Define DDR Settings aan om de contouren
tijdens de behandeling te zien.

Beeldwindowing aanpassen
Elke beeldweergave bevat een histogram waarmee de grijsverspreiding van de scangegevens
kan worden geregeld. Zie pagina 238.
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8.9.2

Geïmplanteerde markers / stents bewerken

Algemene informatie
Bedenk het volgende bij het bewerken van geïmplanteerde markers:
• Implanteer slechts één type marker per behandeling.
• Selecteer het bijbehorende markertype in de software.
• Definieer de markers afzonderlijk voor elk isocentrum om de correctieverschuiving nauwkeurig
te kunnen bepalen.
• Als er meerdere lange markers worden gebruikt, definieert u beide eindpunten voor elke
marker voordat u verder gaat met de volgende marker.
• Om nauwkeurige prostaatbehandelingen te garanderen, worden drie geïmplanteerde markers
aanbevolen.
Bovenstaande richtlijnen moeten gevolgd worden om nauwkeurige automatische markerdetectie
en berekening van de correctieverschuiving voor patiëntpositionering te garanderen. Voor meer
informatie over het bepalen van de correctieverschuiving, zie pagina 236.

Functies geïmplanteerde markers

③
①

④

②

⑤

Afbeelding 79

Isocentrummarkers
Isocentrummarkers worden ter informatie weergegeven en kunnen niet bewerkt worden.
Nr.

Onderdeel

Functie

①

Het huidige geselecteerde isocentrum wordt getoond als een
oranje cirkel met een kruis en is gelabeld met een isocentrumID.

②

Andere isocentra worden getoond als alleen een oranje kruis.
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Door beschikbare markers scrollen
Nr.

Onderdeel

Functie

③

Scrollen door beschikbare geïmplanteerde markers.

④

De huidige geselecteerde geïmplanteerde marker is weergegeven in lichtgroen en gelabeld met een marker-ID.

⑤

Andere geïmplanteerde markers worden in donkergroen
weergegeven en zijn ook gelabeld met een marker-ID.

Markers toevoegen
Stappen
1.

Selecteer het juiste markertype in het veld Implanted Marker Type.

2.

Druk op Add om een nieuwe lichaamsmarker in te voeren op het kruispunt van het draadkruis.
• Short (midpoint used): voor sferische of cilindrische geïmplanteerde markers korter
dan 5 mm moet u de ingevoerde marker positioneren in het midden van de geïmplanteerde marker in het scanbeeld.
• Long (both endpoints used): voor markers langer dan 5 mm moet u een marker invoeren op beide eindpunten van de geïmplanteerde marker in het scanbeeld.

Markers wissen
Druk op Delete om de momenteel geselecteerde marker uit de beeldgegevens te wissen.

De positie van een marker wijzigen
Stappen
1.

Selecteer de te verplaatsen marker met behulp van de daarvoor voorziene pijltoetsen.

2.

Druk op Change Markers.

3.

Plaats de muisaanwijzer in de beeldweergave en verplaats deze naar de marker die nu is
gemarkeerd.

4.

Houd de linkermuisknop ingedrukt en sleep de marker naar de vereiste plaats in de
beeldweergave.

Om geïmplanteerde markerposities te definiëren, moet u nagaan of er geen
ademhalingsgerelateerde artefacten in de CT-scan aanwezig zijn. Als de scan werd
verkregen met meer dan één ademcommando, moet u ervoor zorgen dat de CT-gegevens
consistent zijn bij de overgang tussen elke scanset. Als de gegevens niet consistent zijn,
moet de patiënt opnieuw gescand worden.

Markers kopiëren
U kunt geïmplanteerde markers van het ene isocentrum naar het andere kopiëren:
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Stappen
1.

Selecteer in het gebied Isocenter het doelisocentrum waarnaar markers moeten worden
gekopieerd.

2.

Selecteer in het gebied Implanted Marker het bronisocentrum van waaruit markers moeten worden gekopieerd.

3.

Druk in het gebied Implanted Marker op Copy.

4.

Als er al geïmplanteerde markers gedefinieerd werden voor het doelisocentrum, verschijnt een systeemprompt met de melding dat deze verwijderd zullen worden.
Bevestig deze prompt met Yes om de markers van het bronisocentrum te kopiëren.

5.

Ga na of de gekopieerde markers correct zijn gepositioneerd.

Stents
Stents zijn cilindrische markers die in lichaamsholtes worden gepositioneerd. De meest
voorkomende toepassing van stents is in de urethra voor prostaatbehandelingen, bijv. de
MemoCore™ markers.
De stents worden automatisch gelokaliseerd in de dataset, op basis van dichtheid, grootte en
vorm.
Stents kunnen alleen worden geselecteerd als de patiënt één isocentrum heeft.

Stents detecteren
Wanneer een marker wordt gedefinieerd als een stent, probeert het systeem automatisch de
hoofdas en het zwaartepunt van de stent te detecteren. De hoofdas wordt weergegeven als een
magenta lijn in alle drie weergaven van de dataset.

Afbeelding 80
Als de as niet correct is uitgelijnd met de stent en/of het zwaartepunt is niet correct gedetecteerd,
kunt u de functie Restrict Search Region by Cuboid selecteren om handmatig een zoekvolume
te definiëren. Brainlab raadt het gebruik van de functie Restrict Search Region by Cuboid aan
bij het uitvoeren van een stentdetectie.

Klinische gebruikershandleiding Rev. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5

169

Geïmplanteerde markerposities

Afbeelding 81
Waarschuwing
Wanneer stentachtige markers worden gebruikt voor röntgenregistratie, moet u erop letten
het isocentrum zo dicht mogelijk bij de hoofdas van de stent te plaatsen. Het risico op
positioneringsonnauwkeurigheden neemt toe met de afstand tussen het isocentrum en de
hoofdas van de stent.
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8.10

Virtuele isocentrumbepaling

Algemene informatie
Voor bepaalde behandelingen zijn de anatomische structuren rondom het isocentrum niet
geschikt voor de beeldfusie die nodig is tijdens röntgencorrectie (zie pagina 221). Dit kan het
geval zijn als er niet voldoende benige anatomie is of als het isocentrum in de nabijheid van een
reeks gelijksoortige structuren zoals wervels is gelokaliseerd.

Wervelreeksen

Afbeelding 82

Een onnauwkeurige beeldfusie voorkomen
Om een onnauwkeurige beeldfusie te voorkomen, definieert u een virtueel isocentrum in een
gebied met voldoende duidelijke anatomie:
Stappen
1.

Verkrijg röntgencorrectiebeelden (zie pagina 211), gebaseerd op de positie van het virtuele isocentrum in plaats van op het behandelingsisocentrum.

2.

Na succesvolle beeldfusie wordt een verschuiving berekend die de patiënt terug in het
behandelingsisocentrum plaatst.

3.

Voer een röntgenverificatie van positioneringsnauwkeurigheid uit (zie pagina 271), gebaseerd op de daadwerkelijke isocentrumpositie.

Zie pagina 461
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Virtuele isocentrumbepaling

①
④

②

③

Afbeelding 83
Nr.

Onderdeel

Functie

①

Isocenter-gebied

Als er meerdere isocentra zijn bepaald in de geïmporteerde
beeldgegevens, selecteert u het isocentrum waarvoor het virtuele isocentrum moet worden bepaald, met behulp van het
hiervoor bestemde draaiveld.

②

Scanweergaven

Er worden axiale, coronale en sagittale scanweergaven van
de huidige CT-coupe verkregen en deze tonen het huidige
isocentrum.

③

Duidt op de weergaverichting.

④

Past de vergroting van elke weergave aan.

Een virtueel isocentrum definiëren
Stappen
1.
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Activeer Use Virtual Isocenter.
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Stappen
Plaats de muisaanwijzer in de beeldweergave en verplaats deze naar het virtuele isocentrum dat nu rood is gemarkeerd.

2.

Houd de linkermuisknop ingedrukt en sleep het virtuele isocentrum naar de vereiste
plaats in de beeldweergave.
De DRR Preview-weergaven rechts die een schatting van de te verwachten röntgenstraling uit elke buis laten zien, worden bijgewerkt overeenkomstig de virtuele isocentrumpositie.

3.

Beeldwindowing aanpassen
Elke beeldweergave bevat een histogram waarmee de grijsverspreiding van de scangegevens
kan worden geregeld. Zie pagina 238.

Uw instellingen bevestigen
Druk op Next om uw instellingen te bevestigen en verder te gaan naar het volgende
wizardscherm.
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8.11

Selectie isocentrum

Algemene informatie
Als meerdere isocentra werden gedefinieerd in de geïmporteerde beeldgegevens, selecteert u het
te behandelen isocentrum.

Selectie isocentrum

①

②

⑤
③

④

Afbeelding 84

Een isocentrum selecteren
Selecteer het te behandelen isocentrum met behulp van het draaivak in het veld Select Isocenter
①.

Image Set Reconstruction
Nr.
②

Onderdeel

Functie

Image Set Reconstruction

Verifieer de objecten die zijn gedefinieerd voor de beeldgegevens (bijv. geïmplanteerde markers of lichaamsmarkers) en
eventuele aanvullende geïmporteerde objecten (zoals iPlanobjecten) alvorens de patiëntbehandeling te starten.

③
④

Geeft de beeldrichting aan.
Axial, Coronal of Sagittal

Selecteer de weergavereconstructies.

Isocentrumcoördinaten
De isocentrum coördinaten ⑤ kunnen worden weergegeven in verschillende
coördinaatconventies:
• Als de patiëntgegevens zijn geïmporteerd vanaf een TPS van derden, Brainlab Elements of via
ARIA worden ze weergegeven in Dicom Coordinates.
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• Als patiëntgegevens zijn geïmporteerd vanaf iPlan RT worden ze weergegeven in Brainlab
Coordinates.

• Als patiëntgegevens zijn geïmporteerd vanaf iPlan RT en ook zijn gelokaliseerd worden ze
weergegeven in Localizer Coordinates. De Localizer Coordinates hebben dezelfde richting als
de Brainlab-coördinaten. De weergegeven volgorde en de labeling is anders: A-P = Y; Lateraal
= X; Verticaal = Z.

OPMERKING. Indien patiëntgegevens zijn gelocaliseerd in iPlan RT, geëxporteerd naar en
aangepast in een TPS van derden en vervolgens geïmporteerd in ExacTrac wordt dit
weergegeven in Dicom Coordinates. Vergelijk de weergegeven isocentrumcoördinaten in
ExacTrac met isocentrumcoördinaten in de TPS van derden en niet met de afdruk van iPlan RT.
De onderstaande afbeelding vergelijkt de verschillende coördinaatsystemen:

Het IEC 61217-coördinatensysteem wordt gedetailleerd beschreven op pagina 323.

Beeldwindowing aanpassen
Elke beeldweergave bevat een histogram waarmee de grijsverspreiding van de scangegevens
kan worden geregeld. Zie pagina 238

Een contour toewijzen aan een PTV
Een contour kan aan de PTV of een specifiek isocentrum worden toegewezen. Er kan per PTV en
isocentrum slechts één contour worden toegewezen. De lijst onder Assign Contour to PTV bevat
maximaal 48 contouren.
Als een isocentrum niet aan een specifiek PTV is toegewezen, worden automatisch alle
contouren, gedefinieerd in het behandelplan, weergegeven.
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Stappen
1.

Klik op Assign…

2.

Selecteer in het nu weergegeven veld een juiste contour die de PTV van het geselecteerde isocentrum vertegenwoordigt.

3.

Klik op Assign…

4.

Bevestig de toewijzing.

OPMERKING. Brainlab raad aan om een onderscheidbaar isocentrum en onderscheidbare
contournamen te gebruiken tijdens planning voor een juiste handmatige toewijzing.

Coördinaten van gegevens
U kunt de gedefinieerde coördinaten voor de geïmporteerde beeldgegevens beoordelen in
Brainlab Coordinates of Dicom Coordinates, afhankelijk van het behandelingsplanningsysteem
dat werd gebruikt om de geïmporteerde behandelgegevens te creëren.

Controle isocentrum
Als u ExacTrac gebruikt op een Varian Clinac- of Varian TrueBeam-systeem dat is uitgerust met
een ADI, zal ExacTrac automatisch het geselecteerde isocentrum vergelijken met de bundel die
op de machine is geprepareerd. Een niet-overeenkomst wordt door de software in de
positioneringsweergave gesignaleerd.

Opmerkingen met betrekking tot de veiligheid
Waarschuwing
De nummering van meerdere isocentra in ExacTrac kan verschillen van de nummering in
uw behandelingsplan. Daarom geeft ExacTrac ook het tekstlabel weer dat door het
behandelingsplanningsysteem aan de isocentra werd toegewezen. Zorg ervoor dat het
geselecteerde isocentrum op de lineaire versneller overeenkomt met het geselecteerde
isocentrum in ExacTrac.
Waarschuwing
Ga na of het behandelplan dat in ExacTrac werd geladen, overeenkomt met het
behandelplan op de lineaire versneller en controleer of de isocentrumcoördinaten correct
zijn door ze te vergelijken met de afdruk van het behandelingsplanningsysteem. Dit is
vooral belangrijk als het behandelplan bijgewerkt is, rekening houdend met mogelijke
botsing tussen gantry en tafel, tumorkrimping, boostplanning, enz.
Waarschuwing
Als het geselecteerde isocentrum niet direct naast het vorige isocentrum ligt, adviseert
Brainlab ten zeerste de röntgencorrectie te herhalen (zie pagina 211).

Volgende stappen
Als u op Finish hebt gedrukt, wordt u doorgeleid naar het hoofdpositioneringsscherm waar u de
prepositionering van de patiënt kunt starten.
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9

PREPOSITIONERING
PATIËNT

9.1

De PTV uitlijnen met het isocentrum van de
lineaire versneller

Handmatige prepositionering
Als de patiënt niet gescand is met een referentiesysteem, is er geen vaste relatie tussen de
scangegevens en de patiëntpositie op de tafel.
Daarom moet u de patiënt handmatig prepositioneren ten aanzien van het isocentrum van de
lineaire versneller door de tafelpositie te regelen op basis van bijvoorbeeld de huidmarkeringen en
de kamerlasers.
De positioneringsframes ET-positioneringsframe en -positioneringsarm of ETpositioneringsster en -positioneringsarm of iGUIDE-referentieframe moeten dan worden
gebruikt om de tafelpositie tijdens de behandeling te tracken (zie pagina 184).

Infrarood prepositionering
Prepositionering met het ExacTrac-infraroodcamerasysteem kan alleen worden uitgevoerd als:
• de juiste lichaamsmarkers zijn gescand in de planning CT en bevestigd aan de huid van de
patiënt (zie pagina 180); of
• de patiënt het positioneringsframe voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering draagt
(zie pagina 181).
Als tijdens het gebruik van ExacTrac infrarode instrumenten van derden worden gebruikt binnen
de behandelruimte, moet u erop letten dat deze de infrarode instrumenten van Brainlab niet
afdekken.
Als ExacTrac wordt gebruikt in combinatie met iGUIDE of MOSAIQ, drukt u op Send Shift om
een automatische prepositionering uit te voeren.
OPMERKING. Zorg ervoor dat de gantry geen infraroodmarkers verbergt omdat ExacTrac
mogelijk geen prepositionering kan uitvoeren. Draai de gantry indien nodig weg.
Waarschuwing
Ga na of alle accessoires veilig werden bevestigd.

Algemene aanpassing van gantry en tafel
Waarschuwing
De gantry van de lineaire versneller kan in de bovenste of onderste positie staan, terwijl de
tafelrotatie moet zijn gecentreerd alvorens te beginnen met de patiëntpositionering. Als de
gevolgde patiëntrotatie met meer dan 5° afwijkt van de startpositie, wordt een
waarschuwingsbericht weergegeven.
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Algemene aanpassing van de gantry en tafel voor chirurgie zonder invasieve fixatiering
Als de patiëntpositie is getracked met behulp van het positioneringsframe voor radiochirurgie
zonder invasieve fixatiering en het isocentrum is gelokaliseerd op het dorsale einde van de
schedel of op de craniale wervels, kunnen de infraroodmarkers verborgen worden door de
collimator.
In dit geval moet de collimator tot 90° geroteerd worden of moet de gantry wegger\draaid worden
van de nulpositie, tot de markers zichtbaar zijn. Prepositionering met ExacTrac kan dan voltooid
worden.
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9.2

Patiëntpositionering op de tafel

Algemene aanbevelingen voor positionering
Zorg ervoor dat de patiënt niet gepositioneerd is nabij metalen onderdelen in het tafelblad. Is dit
wel het geval, dan worden deze onderdelen als artefacten opgenomen in de volgende röntgen- of
cone beam CT-correctie en de verificatiebeelden.
Alvorens een röntgenacquisitie uit te voeren, moet u controleren of het beeldveld tussen de
röntgenbuizen en de vlakke beeldschermen niet wordt geblokkeerd.
Waarschuwing
Gebruik altijd dezelfde patiëntpositioneringsmethode en dezelfde patiënthouding tijdens
CT-scannen en behandelingspositionering.
Brainlab adviseert nadrukkelijk een patiëntfixatiehulpmiddel te gebruiken om bewegingen
van de patiënt te voorkomen.
Controleer dat de positionering van de patiënt na prepositionering overeenkomt met het
geselecteerde behandelingsgebied.
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9.3

Lichaamsmarkers vervangen

De juiste lichaamsmarkers gebruiken
Als de patiënt gescand werd met aluminum CT-lichaamsmarkeerbollen moeten deze vervangen
worden door plastic infrarood lichaamsmarkeerbollen alvorens de behandeling te starten.
Waarschuwing
Draag de patiënt op om niet te praten tijdens de procedure. Spreken heeft een significante
impact op de beweging van de lichaamsmarkers.

Markerzichtbaarheid
Waarschuwing
Zorg er na het verwijderen van de markerhouders voor dat de oorspronkelijke
markerposities duidelijk gemarkeerd zijn op de huid van de patiënt. Deze informatie is
nodig om markerhouders en infrarood lichaamsmarkeerbollen correct te bevestigen voor
patiëntbehandeling. Onjuiste markerbevestiging kan resulteren in onjuiste
patiëntpositionering.
Waarschuwing
De nauwkeurigheid kan worden verlaagd als een of meer markeerbollen niet duidelijk
zichtbaar zijn op de infraroodcamera of als de infraroodcamera het middelpunt van een bol
niet correct waarneemt omdat deze niet goed wordt weergegeven. Controleer voor gebruik
of de oppervlakken van alle markeerbollen droog en in goede staat zijn.
Zorg ervoor dat lichaamsmarkers goed bevestigd zijn en niet gehinderd worden door
andere uitrusting.
Waarschuwing
Beschadigde markeerbollen moeten onmiddellijk vervangen worden. Gebruik
handschoenen om de markeerbollen te vervangen, dit ter bescherming van de
reflecterende folie.
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9.4

Radiochirurgie zonder invasieve fixatiering voor
craniale behandelingen

Algemene informatie
Radiochirurgie zonder invasieve fixatiering kan uitgevoerd worden met behulp van gelokaliseerde
datasets die geïmporteerd zijn uit iPlan RT Dose 4.5.
Voor niet-gelokaliseerde datasets, kan radiochirurgie zonder invasieve fixatiering worden
uitgevoerd na het matchen van de patiënt-CT-scan met de intern opgeslagen referentie-CT-scan
binnen ExacTrac (zie pagina 143).
Waarschuwing
Gebruik de Brainlab stereotactische hoofdring of het stereotactische maskersysteem niet
voor patiëntpositionering met het ExacTrac-systeem. Alleen de onderdelen van het
systeem voor radiochirurgische behandeling zonder invasieve fixatiering geven de vereiste
positioneringsnauwkeurigheid.

Frameless Radiosurgery Components

Afbeelding 85

De Frameless Radiosurgery Components bevestigen
Als een patiënt is gescand terwijl hij/zij de SRS CT/Angio lokalisator en doel-positioner voor
radiochirurgie zonder invasieve fixatiering droeg, of als u bent begonnen met de nietgelokaliseerde workflow, dan moet de patiënt worden gepositioneerd met behulp van de
Frameless Radiosurgery Components:
Stappen
1.

Bevestig de SRS-maskerbasis voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering op de
Imaging Couch Top Frameless Extension of de Frameless SRS Universal Couch Extension.

2.

Bevestig het vooraf voorbereide achtermasker op de SRS-maskerbasis voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering.

3.

Positioneer het hoofd van de patiënt op het achtermasker.

4.

Plaats het vooraf voorbereide bovenmasker op het gezicht van de patiënt en maak het
vast zoals beschreven in de gebruikershandleiding van het patiëntondersteuningssysteem.
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Stappen

5.

Monteer de positioneringsframe voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering op
de bodemplaat en maak het vast met de snelsluiting. Zorg er bij het bevestigen van het
positioneringframe voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering voor dat het taps
toelopende uiteinde naar het voeteneinde van de tafel is gericht, zoals hierboven aangegeven.

Waarschuwing
De IR-trackingnauwkeurigheid van het positioneringsframe voor radiochirurgie zonder
invasieve fixatiering kan worden verlaagd door verborgen of verschoven reflecterende
markers.
Waarschuwing
Ga vóór de behandeling na of de reflecterende markeerbollen veilig vastzitten en de
bevestigingspinnen niet verbogen zijn.
Waarschuwing
Beschadigde markeerbollen moeten onmiddellijk vervangen worden. Gebruik
handschoenen om de markeerbollen te vervangen, dit ter bescherming van de
reflecterende folie.

Aanvullende verificatie voor de eerste fractie
Voor de eerste fractie van een behandeling adviseert Brainlab ten zeerste om aanvullende
verificaties uit te voeren.
Het fixeren van het positioneringframe voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering is niet
reproduceerbaar ten opzichte van de SRS-maskerbasis voor radiochirurgie zonder invasieve
fixatiering en de patiënt. Gebruik uitsluitend het positioneringframe voor radiochirurgie
zonder invasieve fixatiering voor het prepositioneren. Röntgen- of cone beam CT-correctie moet
altijd voorafgaand aan de behandeling worden uitgevoerd. Let erop dat dezelfde Frameless
Radiosurgery Components worden gebruikt voor behandeling en scannen.
Brainlab raadt aan kwaliteitsborgingsstappen, zoals hierna worden beschreven, uit te voeren
zodra de patiënt is geprepositioneerd met behulp van infrarood tracking (zie pagina 201), en
röntgen- of cone beam CT-correctie (zie pagina 211) is uitgevoerd, maar voordat u verdergaat
met de verificatie.
Controleer of:
• de algemene locatie van het isocentrum correct is en overeenkomt met de kamerlaser
(correcte isocentrumselectie in geval van een meervoudige isocentrumbehandeling, isocentrum
is aan de juiste zijde van het hoofd van de patiënt, enz.);
• het lichtveld van de lineaire versneller toont dat het MLC-veld correct is ingesteld.
OPMERKING. Deze aanvullende verificatie is niet vanwege de nauwkeurigheid van het
prepositioneringsproces. Aangezien de röntgenmodule aanzienlijk nauwkeuriger en preciezer is
dan de IR-tracking, is het normaal om afwijkingen van een paar millimeter te zien. Dergelijke
afwijkingen duiden niet op een storing van het systeem.
Waarschuwing
Raak het maskersysteem of het positioneringsframe voor radiochirurgie zonder invasieve
fixatiering niet aan tijdens de patiëntbehandeling. Als het masker is aangeraakt, moet
röntgenverificatie worden uitgevoerd alvorens verder te gaan met de patiëntbehandeling.
Waarschuwing
Als het positioneringsframe voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering is verwijderd
en opnieuw bevestigd tussen de verschillende bundels of velden, dan is het nodig om een
röntgenverificatie uit te voeren voorafgaand aan de volgende patiëntbehandeling.
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Opmerkingen met betrekking tot de veiligheid
Waarschuwing
Gebruik geen planningsgegevens die gelokaliseerd zijn op basis van hoofdfixatiemiddelen
van derden met het ExacTrac-systeem. Alleen de planningsgegevens, gelokaliseerd op
basis van de Frameless Radiosurgery Components geven de vereiste
positioneringsnauwkeurigheid.
Waarschuwing
Gebruik voor de patiëntpositionering geen hoofdfixatiemiddelen van derden met het
ExacTrac-systeem. Als dergelijke apparatuur zichtbaar is in de röntgen- of cone beam-CTcorrectiebeelden, kunnen deze de beeldfusie ernstig belemmeren, hetgeen resulteert in
verminderde positioneringsnauwkeurigheid.
Waarschuwing
Röntgen- of cone beam CT-correctie en -verificatie (zie pagina 211) zijn verplicht bij het
uitvoeren van radiochirurgie zonder invasieve fixatiering omdat de positie van het
positioneringframe voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering iets kan verschillen
tussen fracties onderling en ook kan verschillen van de positie van de SRS CT/Angio
lokalisator en doel-positioner voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering die tijdens de
CT-scan wordt bevestigd.
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9.5

Positioneringsframes voor extracraniale
behandelingen

Algemene informatie
Als de patiënt werd gescand zonder lichaamsmarkers of de SRS CT/Angio lokalisator en doelpositioner voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering, dan moeten het ETpositioneringsframe en -positioneringsarm aan de tafel worden bevestigd.
Wanneer HexaPOD/iGUIDE wordt gebruikt, moet ook altijd het iGUIDE-referentieframe worden
gebruikt. Zie pagina 191.

Positioneringsarmen

③

①

②

④
Afbeelding 86

Nr.

184

Onderdeel

①

Montagearm met bovenste schroefklem bevestigd aan de tafel met twee schroeven of
met de klem.

②

Montagearm met onderste schroefklem bevestigd aan tafel.

③

Montagearm met standaard-/TrueBeam-klem bevestigd aan tafel.

④

Frame gepositioneerd.
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ET-positioneringsarmen met klemmechanisme

③

①

②

④
Afbeelding 87

Stappen
1.

Open de klem.

2.

Plaats de positioneringsarm op de zijrail ②.

3.

Sluit de klem onder de zijrail ③.

4.

Beweeg de hendel om de positioneringsarm aan de zijrail te fixeren ④.

Waarschuwing
In geval van botsing of contact met de ET-positioneringsarm tijdens tafelpositionering kan
een permanente verplaatsing van de arm optreden. Voer een nieuwe röntgenverificatie uit.
Voor een optimale precisie moet het geselecteerde positioneringsframe zo dicht mogelijk
bij de behandelingszone gepositioneerd worden, zonder de patiënt aan te raken.
Waarschuwing
Het geselecteerde positioneringsframe moet gepositioneerd worden op een gepaste
afstand van het traject van de gantry. Doet u dit niet, dan kan de gantry botsen met het
positioneringsframe en onnauwkeurige patiëntpositionering of verwonding van de patiënt
tot gevolg hebben.
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ET-positioneringsarm met schroeven

①

②
Afbeelding 88
Stappen
1.

Open de schroeven ①.

2.

Plaats de positioneringsarm op de zijrail.

3.

Draai de schroeven vast ②.

Waarschuwing
In geval van botsing of contact met de ET-positioneringsarm tijdens tafelpositionering kan
een permanente verplaatsing van de arm optreden. Voer een nieuwe röntgenverificatie uit.
Voor een optimale precisie moet het geselecteerde positioneringsframe zo dicht mogelijk
bij de behandelingszone gepositioneerd worden, zonder de patiënt aan te raken.
Waarschuwing
Het geselecteerde positioneringsframe moet gepositioneerd worden op een gepaste
afstand van het traject van de gantry. Doet u dit niet, dan kan de gantry botsen met het
positioneringsframe en onnauwkeurige patiëntpositionering of verwonding van de patiënt
tot gevolg hebben.

Het positioneringsframe aan een tafel monteren zonder een zijrail
Als de tafel geen zijrail heeft, monteert u de ET-positioneringsarmfixatie voor IGRT:
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Afbeelding 89
Stappen
1.

Open de fixatieschroef.
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Stappen
Plaats het apparaat op het tafelblad. De ET-positioneringsarmfixatie voor IGRT kan
aan beide zijden van het tafelblad worden geplaatst.

2.

De ET-positioneringarmfixatie voor IGRT moet aan de achterkant van het tafelblad worden geplaatst, tussen de markeringen F3 en F8:

De ET-positioneringsarmfixatie voor IGRT moet recht aan het tafelblad worden geplaatst:

3.
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Bevestig de fixatieschroef van de ET-positioneringsarmfixatie voor IGRT volledig voordat u de positioneringsarm bevestigt.
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Stappen
4.

Bevestig de positioneringsarm.

5.

U moet de positioneringsarm verwijderen voordat u de fixatieschroef van de ET-positioneringsarmfixatie voor IGRT opent.

Opmerkingen met betrekking tot de veiligheid
Waarschuwing
Als u een positioneringsframe gebruikt als referentiesysteem, gebruik dan de
videoverificatiefunctie (zie pagina 279) om de positioneringsnauwkeurigheid tijdens de
behandeling te controleren.
Waarschuwing
Bevestig geen voorwerpen aan het positioneringsframe of de bevestigingsarm. Door er
voorwerpen zoals kabels aan te bevestigen, zal de positioneringsnauwkeurigheid
verminderen.
Waarschuwing
Een nauwkeurige positionering kan niet worden gegarandeerd na schade aan het
positioneringsframe. Controleer regelmatig of het positioneringsframe in goede conditie is
(geen vervorming, geen schade of verplaatste markers).
Waarschuwing
Als u het ET-positioneringsframe en -positioneringsarm gebruikt als referentiesysteem,
controleer dan vóór de behandeling of de reflecterende markeerbollen stevig vastzitten en
of de bevestigingspinnen niet verbogen zijn.
Controleer vóór het activeren van een verplaatsing, of er voldoende ruimte is tussen de
patiënt en een onderdeel van de gantry van de lineaire versneller.
Waarschuwing
Beschadigde markeerbollen moeten onmiddellijk vervangen worden. Gebruik
handschoenen om de markeerbollen te vervangen, dit ter bescherming van de
reflecterende folie.
Waarschuwing
De waarschuwing "Reference Star has moved! Please reload patient data and restart
positioning." (De referentiester is verplaatst! Herlaad de patiëntgegevens en start het
positioneren opnieuw.) wordt weergegeven als de referentiester onder een nietisocentrische hoek is verplaatst.
Waarschuwing
In geval van botsing of contact met de ET-positioneringsarm tijdens tafelpositionering kan
een permanente verplaatsing van de arm optreden. Voer een nieuwe röntgenverificatie uit.
Waarschuwing
De positioneringsarmfixatie voor IGRT moet direct op het tafelblad worden bevestigd! Er is
geen ander materiaal toegestaan (bijvoorbeeld een anti-slipmat) tussen het tafelblad en de
postioneringsarmfixatie voor IGRT.
Waarschuwing
Controleer voor de behandeling of de fixatieschroef van de positioneringsarmfixatie voor
IGRT is vastgemaakt.
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Waarschuwing
Bevestig geen andere apparaten dan de ET-positioneringsarm aan de ETpositioneringsarmfixatie voor IGRT!
Waarschuwing
De ET-positioneringarmfixatie voor IGRT moet aan de achterkant van het tafelblad worden
geplaatst, tussen de markeringen F3 en F8.
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9.6

Het iGUIDE-referentieframe gebruiken

Algemene informatie
U kunt het Elekta iGUIDE-referentieframe gebruiken voor positionering in combinatie met iGUIDE/
HexaPOD voor positionering.

Het iGUIDE-referentieframe gebruiken
Stappen
Selecteer Reference Star/Array in het scherm Set Positioning Defaults van Patient
Settings (zie pagina 143).

1.

Wanneer ExacTrac een zichtbaar Elekta-referentieframe detecteert, toont het een pictogram rechtsboven in het scherm:

2.

Gebruik in combinatie met iGUIDE-software
In het geval van de iGUIDE-software, moet het referentieframe aan de tafel worden bevestigd
voor alle niet-craniale behandelingen. Het is niet mogelijk een ander positioneringsapparaat te
gebruiken met de ExacTrac als het referentieframe nog is bevestigd.
Waarschuwing
U mag met iGUIDE-software geen lichaamsmarkers tegelijkertijd met het referentieframe
gebruiken, aangezien dit de zichtbaarheid van de lichaamsmarkers kan blokkeren.
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Het iGUIDE-referentieframe gebruiken

Waarschuwing
Gebruik niet tegelijkertijd meerdere infraroodhulpmiddelen!
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9.7

Overzicht positioneringsscherm

Algemene informatie
Als de isocentrumselectie eenmaal voltooid is (zie pagina 174), wordt u doorgeleid naar het
hoofdpositioneringsscherm.
• Als automatische tafelpositionering met ExacTrac Robotics is ingeschakeld voor de huidige
patiëntbehandeling (zie pagina 121), controleert de ExacTrac-software of het ExacTrac
Robotics-systeem is gecentreerd in voorbereiding op de volgende kantelcompensatie (zie
pagina 283).
• Als ExacTrac Robotics eenmaal correct is gecentreerd, kunt u patiëntprepositionering
uitvoeren met behulp van ExacTrac om de tafelpositionering zodanig af te regelen dat de PTV
uitgelijnd is met het isocentrum van de lineaire versneller.
OPMERKING. Bij gebruik van Perfect Pitch om te compenseren voor pitch en roll controleert
ExacTrac niet of Perfect Pitch is gecentreerd.
ExacTrac Robotics mag in geen geval gebruikt worden voor prepositionering van de
patiënt.

Eerste positioneringsscherm

②
③
④
①

Afbeelding 90
Nr.

①

Onderdeel

Functie/Gebruik

Positioneringsweergaven worden in het midden van het
scherm weergegeven:
Zie pagina 116 om deze weergaven te configureren.
Positioneringsweergaven De weergaverichting voor elk geval wordt aangegeven door
een patiëntpictogram links onder aan elke beeldweergave.

②

Gedetecteerde markers

Het aantal markers dat door elke cameralens wordt gedetecteerd.

③

Isocenter

Huidige geselecteerde isocentrum.
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Nr.

④

Onderdeel

Functie/Gebruik

Beam

Toont de naam van de geprepareerde bundel.
Als ADI beschikbaar en aangesloten is, wordt de bundel die is
geprepareerd op ode Varian lineaire versneller hier weergegeven, en:
• ExacTrac controleert of het juiste isocentrum voor de geprepareerde bundel is geselecteerd, zo niet, dan verschijnt
er een waarschuwing.
• ExacTrac toont een waarschuwing voor bundels die onbekend zijn voor het DICOM-plan in ExacTrac.
• ExacTrac controleert of de in ExacTrac geladen patiënt
overeenkomt met het geladen plan/de geprepareerde bundel op de lineaire versneller. Is dit niet het geval, dan verschijnt er een waarschuwing.
Zie pagina 194.
Zonder ADI wordt de eerste bundel voor het geselecteerde
isocentrum voorgeselecteerd (kan handmatig worden gewijzigd).

OPMERKING. U moet altijd het huidige veld en de huidige bundel selecteren (④ in Afbeelding 90)
om ExacTrac te informeren over de tafelhoek die wordt gebruikt voor het huidige veld. Als u dit
doet, kan ExacTrac een OK weergeven in de afstandsbalk voor de tafelhoek zodra de tafel in de
correcte geplande tafelhoek is gezet.

Isocentrum/bundel-combinaties voor ADI
Isocentrum/bundel

Beschrijving
Het op de lineaire versneller geladen plan komt
niet overeen met de in ExacTrac geladen patient.
OPMERKING. Als ExacTrac wordt gebruikt in
combinatie met MOSAIQ, is er geen bundelmapping tussen het plan dat is geladen op de lineaire
versneller en op de ExacTrac, of de UID van het
planexemplaar is gewijzigd in MOSAIQ sinds de
bundelmapping is uitgevoerd.

Geen bundel geprepareerd op lineaire versneller.
Om die reden kan ExacTrac geen isocentrum/
bundel-consistentiecontrole uitvoeren.

De op lineaire versneller geprepareerde bundel
komt niet overeen met het in ExacTrac geselecteerde isocentrum.

De op lineaire versneller geprepareerde bundel
komt overeen met het in ExacTrac geselecteerde isocentrum.
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Isocentrum/bundel

Beschrijving

Bundel die is voorbereid op de lineaire versneller
is onbekend voor het DICOM-plan in ExacTrac
maar de UID van het planexemplaar van de bundel komt wel overeen.

De bundel die is voorbereid op de lineaire versneller is bekend bij het DICOM-plan in ExacTrac maar heeft andere bundeleigenschappen.
Bundeleigenschappen kunnen worden gewijzigd
op het behandelbesturingssysteem.

Onbekende bundels
Wanneer de bundel die is voorbereid op de lineaire versneller niet door ExacTrac kan worden
gevonden in het DICOM Plan, maar het gecommuniceerde UID van het planexemplaar van de
bundel komt overeen met het ExacTrac DICOM Plan, dan geeft ExacTrac deze bundel weer als
een onbekende bundel.
In dit geval kan ExacTrac niet controleren dat het geselecteerde isocentrum in de ExacTrac
overeenkomt met de voorbereide bundel. De gebruiker moet dit handmatig doen. Bovendien weet
ExacTrac de geplande tafelrotatie voor deze bundel niet. De gebruiker moet handmatig
controleren dat de verticale rotatie van de patiënt correct is.
In het geval van TrueBeam-tafels voert ExacTrac geen automatische positionering uit voor
onbekende bundels.
Omdat ExacTrac niets van de voorbereide bundel weet, geeft ExacTrac geen goedkeuring voor
onbekende bundels en het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de handmatige
goedkeuring uit te voeren als hij/zij heeft gecontroleerd dat alles goed is.

Inconsistente bundels
Wanneer de bundel die op de lineaire versneller is voorbereid bekend is bij ExacTrac met een
bijbehorend UID van het planexemplaar, maar waarbij sommige bundeleigenschappen verschillen
van de oorspronkelijk geplande bundel, dan geeft ExacTrac dit weer als een inconsistente bundel
om een behandeling te voorkomen gebaseerd op een inconsistent plan. Dit kan gebeuren als u
een plan direct op de lineaire versneller bijwerkt of overschrijft. Deze wijzigingen hebben invloed
op de juistheid van de patiëntpositioneringsprocedure.

Opmerkingen met betrekking tot de veiligheid
Controleer of de lichaamsmarkers of het frame kan worden getracked door de infraroodcamera en
of het aantal lichaamsmarkers dat is gedetecteerd, overeenkomt met het aantal markers op de
patiënt.
Waarschuwing
De nauwkeurigheid kan afnemen als een of meer reflecterende markeerbollen op uw
referentiesysteem niet zichtbaar zijn voor de infraroodcamera. Dit geldt ook als
lichaamsmarkers werden gebruikt. Controleer voor gebruik of het oppervlak van alle
markeerbollen droog en in goede staat is. Beschadigde markeerbollen moeten vervangen
worden.
Voor een nauwkeurige prepositionering met de infraroodcamera moeten alle
referentiesystemen die niet op de huid van de patiënt zijn bevestigd (bijv.
kalibratiehulpmiddelen) en die niet voor de procedure nodig zijn, verwijderd worden uit het
zichtveld van de camera.
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De filters en lenzen van de belichtingsuitrusting van de camera moeten voor gebruik
worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat ze niet beschadigd en voldoende schoon
zijn.
Waarschuwing
Pas de camerapositie niet aan tijdens de behandeling. Na botsing van de apparatuur moet
het systeem altijd gekalibreerd worden. In geval van extreme botsingen moet u contact
opnemen met de klantenservice van Brainlab.
Waarschuwing
U moet altijd het huidige veld en de huidige bundel te selecteren (zie Afbeelding 90) zodat
de ExacTrac weet welke tafelhoek wordt gebruikt voor het huidige veld. Als u dit doet, kan
ExacTrac een OK weergeven in de afstandsbalk voor de tafelhoek zodra de tafel in de
correcte geplande tafelhoek is gezet.
Waarschuwing
Handmatige autorisatie mag alleen worden gebruikt als dit niet kan worden voorkomen.
Wanneer het nodig is een handmatige autorisatie uit te voeren door op F8 te drukken, zorg
dan dat de patiënt correct is gepositioneerd met betrekking tot de geselecteerde bundel,
isocentrum alsook de tafelhoek omdat deze in dit geval niet door ExacTrac wordt
gecontroleerd.

Inhoud van de positioneringsweergaven
Onderdeel

Functie
Het behandelingsisocentrum dat in de beeldgegevens is geselecteerd, wordt getoond als een oranje kruis.
Alle lichaamsmarkers die in de beeldgegevens worden gedefinieerd,
worden getoond als blauwe kruisen.
De op de patiënt bevestigde lichaamsmarkers worden getoond als
rode bollen.
Het draadkruis in het midden van elke weergave geeft het isocentrum van de lineaire versneller weer.

Positionele indicatoren
Positionele indicatoren om het behandelingsisocentrum uit te lijnen met het isocentrum van de
lineaire versneller worden rechts en onderaan op het scherm weergegeven.
Alle positionele indicatoren bestaan uit:
• een pictogram die de afmeting toont;
• een numerieke en grafische weergave (afstandsbalk) van de bestaande deviatie.
Alle numerieke weergaven behalve de Couch Angle worden weergegeven ten opzichte van de
huidige doelpositie. De Couch Angle wordt absoluut weergegeven en in de conventie die door de
lineaire versneller wordt gebruikt.
Alle afstandsbalken worden weergegeven ten opzichte van de huidige doelpositie. Binnen de
drempels voor de IR-nauwkeurigheid die zijn bepaald in de Patient Settings wordt een enkele
afstandsbalk in groen weergegeven en als nog röntgenverificatie nodig is, wordt deze in grijs
weergegeven.
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Indicator

Indicatoren voor verschuiving

Functie
De indicatoren voor Vertical, Longitud. en Lateral verschuiving geven de positie van het behandelingsisocentrum ten opzichte van het
isocentrum van de lineaire versneller weer.
De verschuivingsindicator blijft grijs zolang nog röntgenverificatie nodig is. Anders wordt een groene OK weergegeven als de deviatie onder de translationele drempel voor IR-nauwkeurigheid ligt die is bepaald in de patiëntinstellingen.
Voor translationele deviaties is de groene OK (Statusindicator) niet
afhankelijk van elke afmetingen apart maar van de resulterende vector. Om deze reden kunnen de translationele verschuivingsindicatoren al OK aangeven voordat de statusindicator dit doet.

De kantelingsindicatoren Long. Angle en Lat. Angle geven de huidige rotatie van de patiënt aan.
Indicatoren voor kanteling De kantelingsindicatoren voor Lat. en Long. kunnen alleen worden
gecompenseerd als Perfect Pitch of ExacTrac Robotics beschikbaar is. Als u niet over Perfect Pitch of ExacTrac Robotics beschikt, probeer dan de patiënt handmatig op de tafel uit te lijnen of
pas de rotatiedrempels in de patiëntinstellingen aan.
De verschuivingsindicator blijft grijs zolang nog een röntgenverificatie
nodig is. Anders wordt een groene OK weergegeven als de deviatie
onder de rotatiedrempel voor IR-nauwkeurigheid ligt die is bepaald in
de patiëntinstellingen.
De indicator voor Couch Angle toont de absolute verticale hoek
voor de patiënt. De afstandsbalk is gecentreerd rondom:
• de standaardpositie (0° of 180°) tijdens prepositionering (aangegeven door PrePos);
• de standaardpositie (0° of 180°) tijdens positionering, maar er is
geen bundel geprepareerd;
• de geplande tafelhoek voor de geprepareerde bundel tijdens positionering (aangegeven door Plan).
De verschuivingsindicator blijft grijs zolang nog een röntgenverificatie
nodig is. Anders wordt een groene OK weergegeven als de deviatie
onder de rotatiedrempel voor IR-nauwkeurigheid ligt die is bepaald in
de patiëntinstellingen.
Waarschuwing
De indicatoren voor positie en hoek geven de waarden weer van het
patiëntcoördinatensysteem in overeenstemming met IEC 61217. Zodra de tafel uit de
standaardpositie gedraaid is, zullen de waarden weergegeven door het
patiëntcoördinatenstelsel verschillen van de waarden weergegeven door het
coördinatenstelsel van de lineaire versneller.
Waarschuwing
De tafelhoek wordt weergegeven in ExacTrac overeenkomstig de schaal die de lineaire
versneller gebruikt. De standaardpositie kan daarom 0° of 180° zijn, en de positieve rotatie
kan links- of rechtsdraaiend zijn. Het systeem wordt bij de ontvangst aangepast aan uw
lineaire versneller.

Statusindicatoren
Statusindicatoren bij het uitlijnen van het behandelingsisocentrum met het isocentrum van de
lineaire versneller worden rechts boven aan op het scherm voorzien.
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Indicator

Functie
Als u beschikt over automatische tafelpositionering voor Varian ETR /
Varian Exact tafelblad (zie pagina 73), kunt u automatische tafelprepositionering inschakelen vanuit de behandelruimte als dit pictogram
wordt getoond.
Tijdens de positionering wordt dit pictogram getoond als de translationele nauwkeurigheid laag is:
• De limieten voor de ET-positioneringsster, het ET- positioneringsframe en de lichaamsmarkers zijn vastgelegd in de patiëntinstellingen (zie pagina 143).
• De limiet voor het positioneringframe voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering bedraagt 1,0 mm.
Als uw ExacTrac-systeem niet is uitgerust met automatische tafelpositionering kunt u de tafel handmatig prepositioneren wanneer dit pictogram wordt getoond.

Tijdens positionering wordt dit pictogram weergegeven als de rotatienauwkeurigheid (Lat., Long. en Couch Angle) laag is. De limiet
wordt aangegeven in de patiëntinstellingen.

Tijdens de positionering wordt dit pictogram getoond als de nauwkeurigheid laag is:
• De limiet voor de ET-positioneringsster en ET-positioneringsframe bedraagt 0,7 mm.
• De limiet voor het positioneringframe voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering bedraagt 0,5 mm.
• De limiet voor lichaamsmarkers is bepaald in de patiëntinstellingen
(zie pagina 143).

Tijdens positionering wordt dit pictogram weergegeven als de rotatienauwkeurigheid (Lat., Long. en Couch Angle) gereduceerd is.
De limiet wordt aangegeven in de patiëntinstellingen.

Als uw ExacTrac-systeem röntgen- of cone beam CT-functionaliteit
bevat, geeft dit pictogram aan dat röntgenacquisitie kan beginnen als
de prepositionering succesvol beëindigd is.
Dit geeft aan dat het isocentrum in de geplande behandelingspositie
staat.
Dit pictogram wordt getoond als de lengte van de translationale vector (dit is de resulterende vector van de verticale, longitudinale en laterale verschuiving) kleiner is dan de translationele nauwkeurigheidsdrempel die is aangegeven in de patiëntinstellingen, en niet elke afzonderlijke verschuiving.
Verder moeten elk van de Long., Lat. en Couch Angle-hoeken lager zijn dan de IR-hoekdrempels die zijn aangegeven in de patiëntinstellingen.
De behandelingsbundel mag niet worden geactiveerd, tenzij het pictogram OK wordt weergegeven.
OPMERKING. Voor verschuivingen hangt het OK-teken af van de
vectorlengte en de afstandsbalken op de individuele waarden. Het is
mogelijk dat alle afstandsbalken OK aangeven, maar het pictogram
OK niet verschijnt. Breng in dat geval de tafel dichter bij 0.
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Indicator

Functie

Dit pictogram wordt weergegeven als de Automatic Treatment Beam Interlock in de patiëntinstellingen actief en ingeschakeld is en de
röntgenmonitoring buiten de tolerantie valt.

Vergrendelingssymbolen
Afhankelijk van de systeemconfiguratie, kunnen statuspictogrammen ook vergrendelingssymbolen
omvatten aan de rechterkant.

Afbeelding 91
Symbool

Functie
Dit symbool is groen (de bundel is niet geblokkeerd) als:
• Het statuspictogram OK is weergegeven, en
• Als de Automatic Treatment Beam Interlock voor röntgenmonitoring ingeschakeld is
en de röntgenmonitoring zich binnen de tolerantie bevindt.
OPMERKING. Voor installatie in Japan is het
symbool rood (blokkering van de MV-bundel)
als röntgenbeelden worden genomen in ExacTrac.
OPMERKING. De MV-vergrendeling kan handmatig worden opgeheven door te klikken op het
pictogram en door het eerste bericht te bevestigen. Het is opgeheven zolang als het tweede
bericht open blijft. Na het sluiten van het tweede bericht, is de MV-blokkering weer actief.
De kV / DOOR-vergrendeling kan actief zijn
omdat de bunkerdeur open is (afhankelijk van
de configuratie).
Daarnaast, voor Elekta-integraties, voorkomt
de vergrendeling röntgenacquisitie in ExacTrac
wanneer de tafelvergrendeling niet toegepast is
of XVI-beelden worden gemaakt.
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Flowchart voor het OK-pictogram
Deze flowchart geeft een overzicht van het statuspictrogram in ExacTrac en de afhankelijkheid
van de workflowstappen en de nauwkeurigheid van de patiëntpositionering.

Open Patient

ExacTrac
Workflow
Steps

PrePositioning

X-Ray
Correction
X-Ray
Verification

ExacTrac
Status
Changes

Translations
within
tolerance

Translations
within
reduced
accuracy

Translations
with low
accuracy

Roll / Pitch
within
tolerance

Roll / Pitch
within
reduced
accuracy

Roll / Pitch
with low
accuracy

Couch
Angle
within
tolerance

Couch Angle
within
reduced
accuracy

Couch Angle
with low
accuracy

Correct
patient
position
OK Position
reached
Couch
Angle / Isocenter
Change

Afbeelding 92
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Omgaan met rotatieafwijkingen zonder ExacTrac Robotics of Perfect Pitch
Als ExacTrac wordt gebruikt zonder Perfect Pitch of ExacTrac Robotics, dan kunnen
rotatieafwijkingen niet automatisch worden gecompenseerd. Om de statusindicator OK te krijgen,
kan de rotationele IR-nauwkeurigheid worden aangepast. Voor grote rotatieafwijkingen raadt
Brainlab aan om de patiënt opnieuw op de tafel uit te lijnen. Verkrijg in dit geval nieuwe
röntgenbeelden en pas de mogelijke verschuivingen aan.

Autorisatie voor behandeling (alleen ADI)
Als u ExacTrac gebruikt op een Varian Clinac- of Varian TrueBeam-systeem dat is uitgerust met
een ADI, zal ExacTrac automatisch de behandeling autoriseren voor de huidige
bestralingsbundel. Als de ADI is geconfigureerd op de Varian lineaire versneller en de ExacTrac
niet wordt gebruikt voor de positionering, dan moet de ExacTrac actief zijn om goedkeuring te
kunnen geven voor de verzoeken van Varian.
Zolang als er geen patiënt is geladen in ExacTrac, autoriseert het elk verzoek van Varian-zijde.
Wanneer er een patiënt is geladen, controleert ExacTrac de positie van de patiënt en autoriseert
alleen automatisch wanneer het tevreden is met de patiëntpositie (d.w.z. het pictogram OK).
ExacTrac kan de positie van de patiënt niet verifiëren voor velden die onbekend zijn voor
ExacTrac (bijvoorbeeld velden die zijn toegevoegd na planexport naar ExacTrac, bijv.
instelvelden in MOSAIQ) en zal daarom niet automatisch autoriseren.
Als u het automatische autorisatiegedrag wilt negeren, drukt u op de toets F8 om een
dialoogvenster weer te geven waarmee een handmatige autorisatie kan worden verzonden. Het is
niet mogelijk om een verschuiving opnieuw te versturen nadat op F8 is gedrukt, omdat de lineaire
versneller deze niet accepteert vanwege een reeds goedgekeurde bundel.
OPMERKING. Autorisatie wordt alleen geaccepteerd door de Varian-zijde wanneer het in de
Clinac Ready-staat is.
OPMERKING. Als het ExacTrac-werkstation of de software niet kan worden gestart na
herhaaldelijk proberen, kunt u contact opnemen met de klantenservice van Varian. Brainlab
ExacTrac moet uit de lijst met geconfigureerde ADI-apparaten aan de zijde van de lineaire
versneller worden verwijderd teneinde de behandeling voort te kunnen zetten zonder ExacTrac.

Uitlijnen ten opzichte van het isocentrum
Stappen
Controleer of het handschakelaarpictogram of Low Accuracy rechtsboven op het scherm
is weergegeven.

1.

2.

De tafel uitlijnen:
• Voor Varian Exact-/ETR-tafels: druk op de inschakelknoppen aan weerszijden van de
handschakelaar om de tafel automatisch te laten verplaatsen (zie pagina 73).
• Voor TrueBeam lineaire versnellers. Druk op Restart Positioning om het dialoogvenster voor de automatische tafelverplaatsing te starten (zie pagina 205).
• Verplaats anders de tafel handmatig volgens de informatie die de indicatoren voor verschuiving geven (zie pagina 196).
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Stappen

3.

Zorg ervoor dat na de tafelaanpassing:
• het oranje kruis van het behandelingsisocentrum is gepositioneerd in het midden van
het blauwe draadkruis van de lineaire versneller;
• de positie van de lichaamsmarkers, bepaald in de beeldgegevens (blauwe kruisen),
komt overeen met de positie van de lichaamsmarkers die op de patiënt zijn bevestigd
(rode bollen).
OPMERKING. Bij een huidverschuiving bijvoorbeeld kan de positie van de lichaamsmarkers bij de patiënt iets afwijken van de positie van de lichaamsmarkers in de beeldgegevens, ondanks dat de patiënt in het isocentrum is gepositioneerd.

4.

Rechtsboven in het scherm verschijnt Proceed with X-ray of OK. Deze pictogrammen
worden getoond als:
de afwijking tussen het behandelingsisocentrum en het isocentrum van de lineaire versneller kleiner is dan de nauwkeurigheidsdrempel voor het geselecteerde referentiesysteem (zie pagina 197);
de nauwkeurigheid voor minstens vijf seconden werd aangehouden.

Opmerkingen met betrekking tot de veiligheid
Als de infraroodcameraverbinding niet binnen tien seconden tot stand is gebracht, wordt
een waarschuwing weergegeven. Behandel de patiënt niet als dit gebeurt.
Waarschuwing
Controleer altijd de automatisch verplaatsing van de tafel door ook naar het ExacTracscherm en de cameraweergaven in de behandelruimte te kijken. Als het systeem
overmatige verplaatsing toepast op de tafel, stop het autopositioneringsproces dan
onmiddellijk en ga verder met de positionering vanuit de bunker van de lineaire versneller.
Waarschuwing
Behandel de patiënt niet zonder een röntgencorrectie uit te voeren.
Waarschuwing
Handmatige autorisatie mag alleen worden gebruikt als dit niet kan worden voorkomen.
Wanneer het nodig is een handmatige autorisatie uit te voeren door op F8 te drukken, zorg
dan dat de patiënt correct is gepositioneerd met betrekking tot de geselecteerde bundel,
isocentrum alsook de tafelhoek omdat deze in dit geval niet door ExacTrac wordt
gecontroleerd.

Volgende stappen
Als de patiënt uit de isocentrumpositie beweegt, herhaalt u de prepositionering door te klikken op
Restart Positioning in het navigatiepaneel.
U kunt nu verdergaan met röntgen- of cone beam CT-correctie, of als uw ExacTrac-systeem niet
is voorzien van de röntgenfunctionaliteit, direct verdergaan met de patiëntbehandeling.
Waarschuwing
De mate van nauwkeurigheid van de ExacTrac-systemen zonder röntgenfunctionaliteit is
grotendeels afhankelijk van de morfologische eigenschappen van de betreffende patiënt.
Huidverschuiving en veranderingen in de anatomie of positie van de patiënt ten opzichte
van de informatie uit de CT-scan, kunnen positioneringsonnauwkeurigheden tot gevolg
hebben die significant groter zijn dan degene die bepaald werden tijdens
systeemaanvaarding met behulp van een hard fantoom.
Waarschuwing
Röntgen- of cone beam CT-correctie en -verificatie zijn verplicht bij het uitvoeren van
radiochirurgie zonder invasieve fixatiering omdat de positie van het positioneringframe
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voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering iets kan verschillen tussen fracties
onderling en ook kan verschillen ten opzichte van de positie van SRS CT/Angio lokalisator
en doel-positioner voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering die tijdens de CT-scan
wordt bevestigd. Infraroodtracking alleen is niet toegestaan als u het positioneringframe
voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering als referentiesysteem gebruikt.
Waarschuwing
Controleer altijd of de ExacTrac de doelpositie bevestigt door het pictogram "OK" weer te
geven. Behandel de patiënt niet als het pictogram OK niet wordt weergegeven. Herhaal de
repositioneringsstap desgewenst door op de toets Restart Positioning te drukken.
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9.8

Behandelingsinformatie

Algemene informatie
U kunt een snel overzicht krijgen van het DICOM-behandelplan in het tabblad Treatment
Information.

Tabblad Treatment Information

Afbeelding 93
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9.9

Automatische tafelbeweging voor Varian
TrueBeam lineaire versnellers

Algemene informatie
Bij TrueBeam lineaire versnellers gebruikt ExacTrac het ADI-protocol om
tafelbewegingsverzoeken naar de behandelingsapplicatie te sturen.
De automatische positioneringsprocedure staat in het dialoogvenster ADI Positioning (ADIpositionering) (zie Afbeelding 94). ExacTrac moet zijn ingeschakeld om behandelingen te
autoriseren op de lineaire versneller met behulp van de ADI-interface voor elke patiënt.
OPMERKING. Bij TrueBeam lineaire versnellers neemt de OK-status binnen ExacTrac de
rotationele afwijking van de daadwerkelijke patiëntondersteuningshoek ten opzichte van de
oorspronkelijk geplande (DICOM-plan) hoek in overweging.

ADI-autopositioneringsmodus
Modus

Gebruikt voor

AutoPrepositioningMode

Gebruikt voor prepositionering van de patiënt:
• controleert of het plan en de isocentrumselectie correct zijn;
• geen compensatie van verticale hoekafwijking;
• geen planupdate na bereiken van de doelpositie.

AutoPositioningMode

Gebruikt voor definitieve eerste en intrafractionele patiëntpositionering:
• gebruikt nadat de patiëntpositie is gecorrigeerd door röntgen/
cone beam-CT;
• controleert of het plan en de isocentrumselectie correct zijn;
• compensatie van hoekafwijking (tafelhoek);
• mogelijk in alle tafelhoeken: roteert de patiënt naar de geplande
DICOM-hoek;
• planupdate na bereiken van de doelpositie wanneer ExacTrac
tevreden is.

AutoPhantomPositioningMode

Gebruikt voor positionering van het fantoom:
• geen controle of het plan correct is;
• roteert de verticale hoek zodanig dat het fantoom wordt geroteerd tot 0° volgens de conventie van de lineaire versneller
CCW0 (zie pagina 323);
• geen planupdate na bereiken van de doelpositie.

OPMERKING. Als het ExacTrac-werkstation of de software niet kan worden gestart na
herhaaldelijk proberen, kunt u contact opnemen met de klantenservice van Varian. Brainlab
ExacTrac moet uit de lijst met geconfigureerde ADI-apparaten aan de zijde van de lineaire
versneller worden verwijderd teneinde de behandeling voort te kunnen zetten zonder ExacTrac.

Het dialoogvenster ADI-positionering gebruiken
Het dialoogvenster ADI-positionering kan in de volgende situaties worden gebruikt:
Modus

ExacTrac
Scherm Patiëntpositionering
(tabblad IR Positioning)
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ExacTrac

Modus
Positionering:
• Start automatisch wanneer tabblad IR Positioning wordt geopend (na röntgencorrectie, isocen- AutoPositioningMode
trumselectie, …)
• Handmatig, door te klikken op
Restart Positioning

Virtuele isocentrumpositionering

Prepositionering
Klik op Start Positioning

AutoPrepositioningMode

Verplaats isocentrumfantoom
naar isocentrumpositie

Klik op Start Positioning

AutoPhantomPositioningMode

Verplaats röntgenfantoom naar
röntgenpositie

Klik op Start Positioning

AutoPhantomPositioningMode

Alle drie modi gebruiken ten hoogste drie herhalingen van tafelverplaatsingsverzoeken om de
bestemming te bereiken. Na de behandelingstoepassing geeft ExacTrac aan dat een
tafelverplaatsing is voltooid en controleert ExacTrac of de positie/rotatie al is bereikt. Als dit niet
het geval is en het maximum aantal pogingen is nog niet bereikt, wordt er opnieuw een
tafelverplaatsingsverzoek gedaan.
• Na een succesvolle verplaatsing sluit het dialoogvenster ADI-positionering automatisch.
• Als de verplaatsing niet succesvol is, blijft het dialoogvenster geopend met een
waarschuwingsbericht (zie pagina 208).

Het dialoogvenster ADI-positionering

①
②
③

Afbeelding 94
Nr.

Onderdeel

①

Titel modus

②

Statusbericht

③

Interrupt/Close

Statusberichten
De kolom Onderbroken in de tabel Statusbericht hieronder geeft aan of de automatische
positioneringsprocedure verder gaat nadat de storing is verholpen of niet.
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Onderbroken?

Betekenis

Nee

Nadat de storing is verholpen (bijv. in het geval van de storing "No Beam prepared. Prepare Beam.", werd er een bundel geprepareerd), wordt de automatische positioneringsprocedure voortgezet.

Ja

De automatische positioneringsprocedure werd gestopt. Om autopositionering
opnieuw te starten, sluit u het dialoogvenster en drukt u nogmaals op de toets
Restart Positioning. De knop Interrupt wordt in dit geval hernoemd naar Close.

Statusbericht

Conditie

Onderbroken

ADI Not Connected
(ADI niet aangesloten)

ADI-verbinding is niet tot stand gebracht.

Ja

ADI Misconfiguration
(ADI-misconfiguratie)

Er kon geen ADI-verbinding tussen ExacTrac en de lineaire versneller worden gemaakt, omdat er een mismatch is voor de configuratie van de TrueBeam en ExacJa
Trac. (De een is bijvoorbeeld geconfigureerd om te corrigeren voor 6 vrijheidsgraden en de ander is geconfigureerd om slechts 4 vrijheidsgraden te corrigeren.)

Interrupted (Onderbroken)

Autopositionering werd onderbroken (bv. door op Annuleren te drukken op de behandelconsole). Om autopositioJa
nering opnieuw te starten, sluit u het dialoogvenster en
drukt nogmaals op de toets Restart Positioning.

No plan loaded (geen
Geen plan geladen op TrueBeam.
plan geladen)

Ja

Het op TrueBeam geladen plan komt niet overeen met
de in ExacTrac geladen patiënt.
Voor deze vergelijking controleert ExacTrac of de DIWrong plan loaded
(verkeerde plan gela- COM UID van het planexemplaar van de lineaire versnel- Ja
ler via ADI overeenkomt met de DICOM UID van het
den)
planexemplaar (respectievelijk met een van de genoemde) uit het DICOM-plan van de op dat moment geladen
patiënt in ExacTrac.
No Beam prepared.
Er is geen veld/bundel geprepareerd op de TrueBeam.
Prepare Beam (Geen
Druk op de toets Prepare op het speciale toetsenbord
bundel geprepareerd.
van het TrueBeam-systeem.
Prepareer bundel)

Nee

Unknown Beam pre- De bundel die is geprepareerd op de TrueBeam is onbepared (onbekende
kend voor het DICOM-plan van ExacTrac, zodat Exacbundel geprepareerd) Trac geen automatische positionering kan bieden.

Ja

Wrong Isocenter selected (verkeerde iso- Het in ExacTrac geselecteerde isocentrum komt niet
centrum geselecovereen met de geprepareerde bundel op de TrueBeam.
teerd)

Ja

Enable Motion to moEr is een tafelverplaatsing naar de TrueBeam gestuurd.
ve Couch (schakel
ExacTrac wacht tot een tafelverplaatsing is voltooid. Zie
beweging in om de
pagina 209.
tafel te verplaatsen)

Nee

Beam is already authorized (bundel is
reeds geautoriseerd)

De bundel die is geprepareerd op de TrueBeam is reeds
geautoriseerd door ExacTrac.
U moet de voorbereide status terugdraaien door te drukken op de toets Preview op het speciale toetsenbord van Ja
het TrueBeam-systeem. Na afloop gebruikt u de toets
Prepare op het speciale toetsenbord van het TrueBeamsysteem om de bundel opnieuw te prepareren.
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Statusbericht

Conditie

Onderbroken

IR Position is not valid (IR-positie is niet
geldig)

ExacTrac kan de patiënt/het hulpmiddel niet tracken.

Nee

Averaging Position
(middelingspositie)

ExacTrac middelt de patëntpositie gedurende twee seconden.

Nee

Position not reached.
(Not updated.) (Positie niet bereikt. (Niet
bijgewerkt.))

De automatische positioneringsprocedure was niet succesvol. Een bepaalde afwijking zit nog steeds boven de
drempelwaarde.

Ja

Voorbereiden op gegevensuitwisseling
Gegevensuitwisseling met de lineaire versneller voor tafelverplaatsing en planupdate kan alleen
plaatsvinden wanneer de lineaire versneller in de modus up (omhoog) / prepareerstatus is. De
naam van de geprepareerde bundel wordt weergegeven in het veld Beam (zie Afbeelding 90).
Een veld op de lineaire versneller prepareren:
Stap
Selecteer het veld in de behandelingstoepassing en druk op de toets Prepare op het speciale
toetsenbord van het TrueBeam-systeem.
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9.9.1

Tafelverplaatsing activeren

Algemene informatie
Zodra de verschuiving is verzonden naar de TrueBeam lineaire versneller, gebruikt u de
handschakelaar in de behandelruimte of het specifieke toetsenbord in het consolegebied om de
tafelverplaatsing te activeren.

De TrueBeam-tafelhandschakelaar gebruiken
Deze sectie beschrijft hoe de automatische tafelverplaatsing wordt geactiveerd met de
tafelhandschakelaar van de Varian TrueBeam lineaire versneller. Alleen de bedieningselementen
die nodig zijn voor de automatische tafelpositionering in combinatie met ExacTrac worden
uitgelegd. Voor aanvullende details over deze tafelhandschakelaar en voor de algemene
veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar de systeemdocumentatie bij de versneller.

①

Afbeelding 95
Nr.
①

Onderdeel
Tafelhandschakelaar

Zodra ExacTrac een verplaatsing naar het TrueBeam-systeem heeft verzonden, gaan de toetsen
Motion Selection voor Couch Linear of Couch Rotation automatisch branden. Terwijl u beide
balken beweging inschakelen gelijktijdig ingedrukt houdt, drukt u eenmaal op de toets Motion
Selection.

①

①
Afbeelding 96
Nr.
①

Onderdeel
Beweging-inschakelbalken

Zodra de doelpositie is bereikt, brandt de toets Move couch niet langer.
Waarschuwing
Controleer altijd of de ExacTrac de doelpositie bevestigt door het pictogram "OK" weer te
geven. Behandel de patiënt niet als het pictogram OK niet wordt weergegeven. Herhaal de
positioneringsstap desgewenst door nogmaals op de toets Restart Positioning te drukken.
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De TrueBeam-console gebruiken
Deze sectie beschrijft hoe de automatische tafelverplaatsing wordt geactiveerd met de console
van de Varian TrueBeam lineaire versneller. Alleen de bedieningselementen die nodig zijn voor de
automatische tafelpositionering in combinatie met ExacTrac worden uitgelegd. Voor aanvullende
details over deze console en voor de algemene veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar de
systeemdocumentatie bij de versneller.

Afbeelding 97
Zodra ExacTrac een verplaatsing naar het TrueBeam-systeem heeft verzonden, gaan de toetsen
Motion Selection voor Couch Linear of Couch Rotation automatisch branden. Druk eenmaal op
de bewegingsselectietoets en schakel na afloop de automatische tafelverplaatsing in door de
beide verplaatsingsselectietoetsen tegelijkertijd in te drukken.

②

①

③

Afbeelding 98
Nr.

Onderdeel

①

Toets Couch Linear

②

Toets Couch Rotation

③

Toetsen Motion Enable

OPMERKING. Op basis van de "tolerantietabel" geconfigureerd op de TrueBeam lineaire
versneller, kunnen sommige verplaatsingen vanuit de behandelruimte worden ingeschakeld, zoals
wanneer het gaat om tafelrotaties of grote correctieverschuivingen.
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10 RÖNTGENCORRECTIE
10.1

Röntgenbeeldacquisitie

Algemene informatie
Zodra de patiënt geprepositioneerd is, kunt u een röntgencorrectie van de patiëntpositie
verrichten, als u de licentie voor deze functionaliteit hebt.
Op basis van een CT-scancoupedikte van 3 mm of minder kan een röntgencorrectie afwijkingen
reduceren tot minder dan 1,5 mm en gewoonlijk 1 mm in alle richtingen, bij het positioneren van
vaste lichaamsfantomen. Raadpleeg het aanvaardingsprotocol dat tijdens de installatie werd
ingevuld, voor de exacte nauwkeurigheid die met uw apparaat kan worden verkregen. Als u een
echte patiënt positioneert, kan de totale positioneringsafwijking groter zijn, bijvoorbeeld bij
behandeling van mobiele laesies.
Deze afwijking omvat geen leveringsonzekerheid van de isocentrische afwijkingen die uw lineaire
versneller produceert met gantry- en/of tafelrotaties. Voor deze waarden raadpleegt u de
bijbehorende informatie die aan u is verstrekt door uw fabrikant van de lineaire versneller of uw
eigen Winston-Lutz-testen.
OPMERKING. Voordat u röntgenbeelden maakt dient u erop te letten dat de portalbeelden,
XVI/OBI en de gantry de röntgenbundel niet blokkeren. Portalbeeldvormingspanelen en XVI/OBIpanelen moeten worden ingeklapt. Maak niet tegelijkertijd röntgenbeelden, Cone Beam CTbeelden of MV-beelden.

Röntgencorrectie activeren
Stappen
Om röntgencorrectie te activeren, drukt u op X-Ray Correction in het tabblad IR Positioning zodra de statuspictogrammen Proceed with X-ray worden weergegeven.

1.
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Stappen
ExacTrac configureert de blootstellingsparameters van de röntgengenerator automatisch
aan de hand van de patiëntinstellingen.
U kunt een voorinstelling voor de röntgengenerator toepassen (zie pagina 124) op externe röntgengeneratorsystemen:

①

2.

• Om een voorinstelling toe te passen, dubbelklikt u erop om het naar de generatorinstellingen te kopiëren.
• Dezelfde waarde wordt op beide generatoren toegepast. U kunt echter in elk ervan
handmatig een andere waarde instellen als u op het kettingpictogram ① drukt, zodat
het wordt weergegeven als een gebroken ketting.
• Wanneer u op Apply of OK drukt, worden de waarden naar de generatoren verzonden
en als standaard ingesteld voor toekomstige röntgenacquisities.

Röntgenbeeld

Afbeelding 99

Oververhitting van de röntgenbuis
Om oververhitting van de röntgenbuis te vermijden, heeft ExacTrac een mechanisme
geïmplementeerd op basis van de specifieke verhittings- en afkoelingscurve van de buis. Als de
buis te heet wordt, zijn verdere acquisities met de ExacTrac niet toegestaan. De buis moet enkele
minuten afkoelen voordat meer röntgenbeelden kunnen worden gemaakt.
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Opmerkingen met betrekking tot de veiligheid
Waarschuwing
Röntgencorrectie moet worden uitgevoerd voorafgaand aan elke behandelingsstap met
een nieuwe behandelingspositie of tafelhoek.
Waarschuwing
Röntgencorrectie en -verificatie zijn verplicht bij het uitvoeren van radiochirurgie zonder
invasieve fixatiering omdat de positie van het positioneringsframe voor radiochirurgie
zonder invasieve fixatiering iets kan verschillen tussen fracties onderling en ook kan
verschillen ten opzichte van de positie van de SRS CT/Angio lokalisator en doel-positioner
voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering die tijdens de CT-scan worden bevestigd.
Waarschuwing
Voor de best mogelijke nauwkeurigheid na voltooiing van de infrarood positionering, moet
de röntgenverificatie elke keer worden uitgevoerd zodra de tafel wordt gedraaid of de
patiëntpositie wordt aangepast.
Waarschuwing
ExacTrac is geen diagnostisch systeem. De röntgenbeelden mogen niet worden gebruikt
als basis voor diagnoses.
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10.1.1

Lichaamsmarkeracquisitie

Algemene informatie
Als u lichaamsmarkers gebruikt als referentiesysteem en hun positie op de huid van de patiënt
niet overeenkomt met de informatie in de scanbeelden, kan de patiëntpositie niet bijgewerkt
worden en wordt een overeenkomstig bericht weergegeven.

Afbeelding 100
Als dit gebeurt, dient u een nieuwe markerconfiguratie vast te leggen. Indien u lichaamsmarkers
als uw referentiesysteem gebruikt, maar er zijn geen lichaamsmarkers gedefinieerd voor de
patiënt, moet u de markerconfiguratie ook vastleggen om verschuivingen toe te passen en de
patiëntpositie te volgen. Voor dergelijke gevallen, moet de markerconfiguratie worden vastgelegd
voor elke behandelsesie voordat röntgencorrectiebeelden kunnen worden gemaakt.

Voordat u begint
Voordat u voortgaat, zorgt u ervoor dat:
Stappen
1.

Het correcte patiëntbestand geladen werd voor de te behandelen patiënt (zie pagina
129).

2.

De patiënt correct geprepositioneerd werd in het isocentrum (zie pagina 177).

3.

Druk op Yes om een nieuwe infraroodmarkerconfiguratie voor deze patiënt te verkrijgen.

Een nieuwe markerconfiguratie verkrijgen
Stappen
1.

Zorg ervoor dat de patiënt correct geprepositioneerd is ten opzichte van het isocentrum
van de lineaire versneller (zie pagina 177).
De patiënt moet stil blijven liggen tijdens de procedure.

2.

Druk op Next om de patiëntpositionering te updaten. U wordt vervolgens direct doorgestuurd naar röntgenacquisitie (zie pagina 218).

Waarschuwing
Als het bijwerken van de patiëntpositie mislukt, zorg er dan voor dat de geladen
patiëntgegevens overeenkomen met de patiënt. Voordat u voortgaat, moet u heel zeker zijn
dat de correcte gegevens werden geladen. Een patiënt behandelen met onjuiste gegevens
kan leiden tot ernstige verwonding of overlijden.
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Een nieuwe markerconfiguratie vastleggen

Afbeelding 101
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10.1.2

Acquisitie positioneringsframe

Algemene informatie
Als u het ET-positioneringsframe en -positioneringsarm gebruikt als referentiesysteem, wordt
een live video weergegeven waarop u kunt controleren of het frame correct is gepositioneerd.

Referentietoolscherm

Afbeelding 102
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Verificatie uitvoeren
Stappen
Selecteer Reference Star/Array in het scherm Set Positioning Defaults van Patient
Settings.

1.

OPMERKING. Als de referentiester op de tafel is bevestigd vóór röntgencorrectie (aangeduid als zichtbaar in het toolpictogram), opent het refentietoolscherm niet en wordt de positie van het frame automatisch opgeslagen.
2.

Controleer of de patiënt correct geprepositioneerd werd in het isocentrum (zie pagina pagina 177).

3.

Het referentietoolscherm opent automatisch zodra op röntgencorrectie wordt gedrukt
voordat het positioneringsframe op de tafel wordt bevestigd.

4.

Controleer of het positioneringsframe dichtbij het behandelgebied is gelokaliseerd. Omdat
de ET positioneringsster en positioneringsarm niet röntgendoorlatend zijn, moet u ervoor zorgen dat het de röntgenbeeldacquisitie niet blokkeert.

5.

Als de patiënt en frame beide correct gepositioneerd zijn, drukt u op Next om markeracquisitie bij te werken:
• Deze procedure zal enkele seconden in beslag nemen en wordt aangegeven door een
voortgangsbalk.
• Het positioneringsframe kan nu gebruikt worden om de tafelbeweging te tracken.

Opmerkingen met betrekking tot de veiligheid
Waarschuwing
Aangezien het ET-positioneringsframe en -positioneringsarm of ET-positioneringsster en positioneringsarm alleen de tafelpositie kunnen aangeven, moet u ervoor zorgen dat de
patiënt niet beweegt tijdens de behandeling. Hiervoor kunnen de videomonitoren van de
controlekamer gebruikt worden.
Waarschuwing
Als de framepositie bevestigd is, mag het positioneringsframe niet meer verplaatst worden
ten opzichte van de patiënt. Anders kunnen fouten optreden in de patiëntpositionering en
kan dit resulteren in onjuiste patiëntpositionering.
Waarschuwing
Zorg ervoor dat het positioneringsframe of de referentiester niet te dicht bij de gantry is
opgesteld. In geval van een botsing van de gantry met het frame / de ster, kan het zijn dat
de patiënt is opgesteld in een onjuiste positie of er kan zelfs gevaar bestaan voor een
botsing van de patiënt met de gantry.
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10.1.3

Röntgenbeeldacquisitie

Scherm X-Ray Acquisition
ExacTrac configureert de blootstellingsparameters automatisch aan de hand van de
patiëntinstellingen. U kunt de beelden die door beide generatoren zijn gemaakt, in een stap
bekijken.

Afbeelding 103
OPMERKING. Het vastleggen van röntgenbeelden kan worden uitgeschakeld. Dit kan gebeuren
als een onbekende bundel is voorbereid of de kV / DOOR -vergrendeling actief is
(vergrendelingspictogram rood, zie pagina 199).

Röntgenbeelden verkrijgen
Stappen

218

1.

Zorg ervoor dat de patiënt correct geprepositioneerd is ten opzichte van het isocentrum
van de lineaire versneller (zie pagina 177).
De patiënt moet stil blijven liggen tijdens de procedure.

2.

Controleer en verifieer het automatisch geselecteerde röntgenenergieniveau voor beide
röntgenbuizen.
Zorg dat het juiste kV-niveau wordt gebruikt tijdens de röntgenacquisitie:
• Als het kV-niveau te laag is, kan er patiëntweefsel zichtbaar zijn in de verkregen röntgenbeelden.
• Dit kan onjuiste beeldfusie tot gevolg hebben (zie pagina 221), omdat het moeilijk is
om een onderscheid te maken tussen weke delen, zoals de hoofdhuid, en botstructuren, zoals de schedel.
Om een röntgenbeeld te wijzigen, drukt u op Modify voor de linker- of rechterbuis en
drukt u op Apply om de gewijzigde instellingen op te slaan.

3.

Verkrijg de röntgenbeelden op de console door op de röntgentriggerknop te drukken totdat het röntgenbeeld op het scherm verschijnt.

4.

Pas het beeldcontrast aan als nodig (zie pagina 238).

5.

Druk op Next om naar beeldfusie te gaan.
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Ondersteunde waarden
mAs

mA

Ondersteunde belichtingstijden [ms] (afhankelijk van de
configuratie)

0,63

21

30

0,8

26

30

1

33

30

1,25

41

30

1,6

53

30

2

20

100

2,5

25

100

3,2

32

100

4

40

100

5

50

100

6,3

63

100

8

80

100

10

100

100

12,5

125

100

16

160

100

20

200

100

25

250

100

32

320

100

40

400

100

50

500

100

63

420

150

70,95

473

150

75

500

150

Het maximale elektrische vermogen in het hoogspanningscircuit is 140 kV en 32 mAs. Voor
100 kV en 0,1 s is 400 het maximum mA.
De kV instelling kan worden ingesteld tussen 40 en 140 kV in stappen van 1 kV.
De nominale röntgenspanning in combinatie met de hoogste röntgenstroom is 120 kV met een
stroom van 75 mAs. De hoogste röntgenstroom in combinatie met de hoogste
röntgenbuisspanning is 75 mAs met 120 kV. Het nominale elektrisch vermogen als het hoogste
constante elektrisch uitgangsvermogen in kilowatt die door de hoogspanningsgenerator kan
worden geleverd, gedurende een laadtijd die overeenkomt met de maximale klinische laadtijd bij
120 kV is 65 kW.
ExacTrac voldoet aan IEC 60601-2-68. De afwijkingen van de bestralingsoutput zijn binnen 5%
voor alle laadfactoren.

Opmerking met betrekking tot de veiligheid
Als accessoires worden gebruikt, houd er dan rekening mee dat er afwijkingen kunnen optreden
die veroorzaakt worden door materialen in de röntgenbundel.
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Waarschuwing
Wanneer röntgenbeelden worden verkregen, moet u de belichtingsknop ingedrukt houden
tot de belichting is voltooid. Het einde van de acquisitie wordt met een pieptoon
aangegeven.

Opmerkingen met betrekking tot de veiligheid
Installeer videobewaking of gelijkwaardige apparatuur om te zorgen voor vrij zicht op de patiënt
van buiten de behandelkamer tijdens verplaatsingen.
Om nauwkeurige beeldfusie te vergemakkelijken, moet de beeldkwaliteit versterkt worden
door het beeldcontrast aan te passen als nodig. Let erop dat de contrastbalans correct
gebeurt.
Zodra de röntgenbeeldacquisitie is gestart, moet de patiënt gedurende de gehele
procedure in dezelfde positie blijven liggen.
Waarschuwing
Controleer altijd of de patiënt in de behandelruimte aanwezig is alvorens de
röntgenacquisitie te starten. De gebruiker mag alleen röntgenbeelden verkrijgen van buiten
de behandelruimte.
Waarschuwing
Als de beeldacquisitie drie pogingen achtereen mislukt, bijv. als geen volledig beeld kan
worden gegenereerd, stop dan de behandeling en kalibreer het systeem opnieuw. Neem
contact op met Brainlab support als de acquisitie blijft mislukken.
Waarschuwing
Alvorens een röntgenacquisitie uit te voeren, moet u controleren of het beeldveld tussen
de röntgenbuizen en de vlakke beeldschermen niet wordt geblokkeerd door de gantry,
toebehoren van de gantry of een apparaat van een andere fabrikant. Hiervoor kunnen de
videomonitoren van de controlekamer gebruikt worden. Denk eraan de juiste röntgenbuis
op de röntgenconsole voor elk beeld te selecteren.
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10.2

Röntgenbeeldfusie

Algemene informatie
In de fusiestap kunt u de röntgenbeelden vergelijken met de originele CT-scan.
Om correctie mogelijk te maken van de huidige patiëntpositie worden verschillende opties
geboden:
Fusietype

Zie

Bony

Als u botstructuren als referentie wilt gebruiken, kunnen
DRR-beelden die zijn gegenereerd met behulp van de geïmporteerde CT-scanbeelden worden vergeleken met de verkregen röntgenbeelden.

Implanted Marker

Als u echter geïmplanteerde markers als referentie wilt gebruiken, kan de positie van de geïmplanteerde markers of
stents, gelabeld in de CT-beeldset tijdens de geïmplanteerde
Pagina 233
markerdefinitie (zie pagina 163) worden vergeleken met de
huidige positie van de geïmplanteerde markers, zoals weergegeven in de verkregen röntgenbeelden.

Stent

Als u echter een stent als referentie wilt gebruiken, kan de
positie van de stent, gelabeld in de CT-beeldset tijdens de
geïmplanteerde markerdefinitie (zie pagina 163) worden ver- Pagina 222
geleken met de huidige positie van de stent, zoals weergegeven in de verkregen röntgenbeelden.

Pagina 225

U kunt wisselen tussen implantaat/stent-fusie en benige fusie met behulp van de beschikbare
tabbladen.
U kunt ook tegelijkertijd huidige röntgenbeelden, totale DRR-beelden en DRR-beelden, beperkt tot
een doelvolume (VOI) vergelijken.

Fusie en verschuivingsdetectie

①

②
Afbeelding 104

Nr.

Onderdeel

①

Fusie met behulp van botstructuur

②

Fusie op basis van geïmplanteerde markers
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10.3

Beeldfusie - Benig en stent

Benige fusie
De positie van de botstructuur van de patiënt, gedefinieerd in de CT-beelden, wordt vergeleken
met de positie van dezelfde structuren die in de röntgenbeelden zichtbaar zijn.
De nieuwe en oude botposities kunnen dan worden gematched om de vereiste verschuiving in de
patiëntpositie correct te berekenen.

Stentfusie
De positie van een stent, gedefinieerd in de CT-beelden tijdens de geïmplanteerde markerdefinitie
(zie pagina 163) wordt vergeleken met de positie van een stent die zichtbaar is in de
röntgenbeelden. De nieuwe en oude stentposities kunnen dan worden gematched om de vereiste
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verschuiving in de patiëntpositie correct te berekenen. U moet eerst de botfusie en daarna de
stentfusie uitvoeren om een goed uitgangspunt te hebben.

Afbeelding 105
De stentfusie verloopt op dezelfde manier als de botfusie. Voor een stent wordt altijd een
doelvolume (VOI) gedefinieerd.
Bij gebruik van stentfusie moet u altijd het fusieresultaat controleren met de oranje/blauwe
overlayschuifbalk- Hierdoor kan het resultaat worden gecontroleerd tussen de afgebroken en de
volledige DDR, wat een goed fusieresultaat bevestigt.
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10.3.1

Beeldweergaven

Beeldweergaven
Voor een benige of stentfusie worden twee beelden getoond met:
• DRR-beelden.
• Röntgenbeelden.
De DRR is in elk geval zo gegenereerd dat het dezelfde hoek laat zien als het bijbehorende
röntgenbeeld. Dit maakt een nauwkeurige vergelijking mogelijk en voorkomt patiëntrotatie die per
ongeluk als een translatiefout kan worden geïnterpreteerd.
Beelden kunnen:
• Overlapt zijn (zie pagina 225). Gelijke interne structuren kunnen dan worden gematched om
de benodigde verschuiving correct te berekenen.
• Beperkt zijn (zie pagina 227).
Als correctieverschuiving is toegepast, zal de patiëntpositie afwijken van de beginpositie (bijv.
zoals aangegeven door de SRS CT/Angio lokalisator en doel-positioner voor radiochirurgie
zonder invasieve fixatiering bij radiochirurgische behandelingen zonder invasieve fixatiering).
Zie pagina 230.

Beeldvergroting aanpassen
Opties
Om de vergroting aan te passen, klikt u in het beeld en gebruikt u het muiswiel. U kunt het beeld
pannen (een ingezoomd beeld opnieuw centreren) met behulp van de middelste muisknop.

DRR en de markerinstellingen aanpassen
De DRR en geïmplanteerde markerinstellingen die eerder voor deze patiënt werden bepaald (zie
pagina 154 en pagina 163), kunnen indien nodig aangepast worden met behulp van de knop
Patient Settings.

Fusie goedkeuren
Als de beeldfusie is voltooid en visueel werd gecontroleerd op nauwkeurigheid, kunt u het
selectievakje Approve inschakelen (zie pagina 232) om de resultaten te bevestigen, bijv. voor
facturatiedoeleinden. U kunt fusie ook goedkeuren:
• Tijdens het beoordelen van voltooide patiëntbehandelingen (zie pagina 377).
• Bij het gebruik van een correct geconfigureerd extern werkstation (zie pagina 365).
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10.3.2

Opties voor beeldoverlay

Algemene informatie
De beeldweergave kan worden aangepast met behulp van verschillende overlayfuncties die zowel
de beeldgegevensvergelijking als de fusiebeoordeling vereenvoudigen.
Gelijke interne structuren kunnen dan worden gematched om de benodigde verschuiving correct
te berekenen.

Voorbeeldbeelden

①

②

③

Afbeelding 106

Beeldoverlayfuncties
Optie

DRR VOI - X-ray - DRR

Schuiven om meer te zien van:
• het DRR-doelvolume (VOI) (wanneer Use VOI is ingeschakeld en een VOI is gedefinieerd) (zie pagina 155),
of
• röntgen, of
• DRR-weergave

Toevoegen ①

Add plaatst het röntgenbeeld over het DRR-beeld. Beide
beelden worden grijs weergegeven.

Oranje/Blauw ②

Plaatst het röntgenbeeld (weergegeven in blauw) over
het DRR-beeld (weergegeven in oranje).
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Optie

Vergrootglas ③

Toont een deel van de DRR voor een eenvoudiger vergelijking met het röntgenbeeld.
• Het vergrootglas kan verplaatst worden door de linkermuisknop ingedrukt te houden en de muisaanwijzer te
slepen.
• Het vergrootglas kan ook op grootte worden aangepast
met behulp van de schuifbalk Small -> Large .

De beeldoverlayfuncties moeten gebruikt worden om fusienauwkeurigheid te controleren
in beide beeldweergaven, vooral als de beelden een reeks gelijksoortige structuren
vertonen, zoals wervels.
Waarschuwing
Verricht geen patiëntbehandeling tenzij nauwkeurige beeldfusie mogelijk is.
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10.3.3

Beperking functies

Algemene informatie
U kunt een veiliger patiëntpositionering uitvoeren door de toegestane verschuiving te beperken en
beeldinformatie, zoals de onderkaak, uit te sluiten, welke anders tot fusieonnauwkeurigheden zou
kunnen leiden.

Beperking functies

Afbeelding 107

Een maximale verschuiving definiëren
Gebruik de schuifbalk Fusion Limit om de maximaal toegestane beeldverschuiving te definiëren
bij het matchen van röntgenbeelden en DRR-beelden tijdens automatische botfusie.
Normaal gesproken wordt een hogere waarde geadviseerd voor een flexibele
correctieverschuiving tijdens fusie.
Als de beelden echter een serie gelijksoortige structuren bevatten, zoals wervels, wordt een
lagere waarde geadviseerd om een onjuist fusieresultaat te voorkomen.
Zie pagina 457.
Waarschuwing
Als de fusielimietwaarde heel hoog of heel laag is, is correcte automatische beeldfusie
soms niet mogelijk.

Een doelgebied (ROI) voor benige fusie definiëren
Voor benige fusie kunt u een doelgebied (ROI) definiëren zonder specifieke structuren in de
beeldgegevens van de beeldfusie.
Stappen
1.

Druk op Define ROI.

2.

In het nu getoonde dialoogvenster Region of Interest (ROI) plaatst u de muisaanwijzer
over de structuur die moet worden uitgesloten.
Het in te tekenen veld wordt aangeduid met een blauwe cirkel. Om de grootte van de
blauwe cirkel aan te passen, gebruikt u de Min → Max-schuifbalk.

3.

Om het uit te sluiten veld in te tekenen, drukt u op de linkermuisknop.
Om een deel van of het gehele veld dat u hebt ingetekend te wissen, drukt u op de rechtermuisknop.

4.

Het veld dat nu in rood is weergegeven, wordt uit de automatische beeldfusie gehaald.

5.

Om in plaats daarvan dit veld voor automatische beeldfusie te gebruiken en alle andere
velden uit te sluiten, drukt u op Invert.

6.

Om uw instellingen te bevestigen en terug te keren naar het scherm X-Ray/DRR Fusion,
drukt u op OK.
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OPMERKING. Bij het uitvoeren van radiochirurgie zonder invasieve fixatiering (zie pagina 181),
wordt geadviseerd de doelgebiedfunctie te gebruiken om de hoofdhuid en schedelrand uit te
sluiten voor een verbeterde automatische fusienauwkeurigheid.

Scherm Region of Interest (ROI)

Afbeelding 108

Het doelgebied uitschakelen
Opties
Om de weergave van doelgebied uit te schakelen, drukt u op Hide in het ROI-gebied in het
scherm Fusion & Shift Detection. Het gedefinieerde doelgebied komt nog altijd in aanmerking
tijdens beeldfusie.
Om een beeldfusie uit te voeren zonder doelgebied, drukt u op Clear in het scherm Region of
Interest (ROI).
Zie pagina 458
OPMERKING. Elke keer dat het doelgebied verandert, wordt automatisch een nieuwe beeldfusie
op het nieuwe doelgebied uitgevoerd.

Gedrag van doelgebied (ROI) voor verschillende hoeken van Couch/tafel
Een doelgebied wordt altijd gedefinieerd binnen een interval van 5°. De intervallen worden
gedefinieerd van 0° tot en met 4°, 5° tot en met 9° enzovoorts. Voor negatieve tafelhoeken worden
de intervallen op dezelfde manier gedefinieerd.
Dit houdt in dat voor een nieuwe tafelhoek een nieuw doelgebied moet worden gedefinieerd. Als
de tafel naar eerder gebruikte hoeken terug wordt verplaatst, wordt het eerder gedefinieerde
doelgebied opnieuw gebruikt.

Het doelvolume gebruiken
Schakel het selectievakje Use VOI in om het doelvolume dat in de patiëntinstellingen is
gedefinieerd, weer te geven (zie pagina 155). Voor stentfusie wordt altijd een VOI gedefinieerd.
Brainlab adviseert eerst een fusie uit te voeren met VOI uitgeschakeld, gevolgd door een fusie
met VOI ingeschakeld. In de meeste gevallen biedt de globale fusie een goed uitgangspunt voor
de fusie met het VOI.
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Bij gebruik van VOI-fusie moet u altijd het fusieresultaat controleren met de oranje/blauwe
overlayschuifbalk. Hierdoor kan het resultaat worden gecontroleerd tussen de afgebroken en
voltooide DDR, dit helpt te voorkomen dat anatomische structuren met elkaar worden verward
(bijvoorbeeld naast elkaar gelegen vertebrae)!

Klinische gebruikershandleiding Rev. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5

229

Beeldfusie - Benig en stent

10.3.4

Fusiemethoden

Algemene informatie
U kunt de röntgenbeelden fuseren met de DRR-beelden met een of beide van de volgende
methoden:
Fusiemethode

Beschrijving

Handmatige fusie

Deze kan ofwel op zichzelf verricht worden, ofwel ter
voorbereiding op latere automatische fusie.
Handmatige fusie berekent een verticale, longitudinale
en laterale verschuiving.
Hoekrotaties kunnen later berekend worden met automatische fusie.

Automatische fusie

Deze kan ofwel op zichzelf verricht worden, ofwel na
een eerste handmatige fusie. Automatische fusie berekent een verticale, longitudinale en laterale verschuiving, evenals hoekrotaties.

Handmatige fusie uitvoeren
Stappen
1.

Druk op Manual.

2.

Gebruik de beeldoverlayfuncties (zie pagina 225) om de zichtbaarheid te verbeteren.
Plaats de muisaanwijzer in het beeldveld. Er verschijnt nu een positioneringskruis.

3.

4.

In het linker en rechter beeldveld drukt u op de linkermuisknop en versleept u de cursor
om de positie van het DRR-beeld aan te passen tot het overeenkomt met het röntgenbeeld.
Als u een beeldset aanpast, worden overeenkomstige veranderingen doorgevoerd in de
andere beeldset, zodat beide weergaven overeenkomen.

Automatische fusie
Stappen
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1.

Druk op Automatic.

2.

Het systeem past de positie van het DRR-beeld aan om overeen te komen met het röntgenbeeld.
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Fusieresultaten verifiëren
Stappen
De translationele verschuiving als gevolg van de fusie wordt aangeduid in het gebied
Shift.

1.
Gebruik de beeldoverlayfuncties (zie pagina 225) om te controleren of de handmatige fusie correct is.
Als ExacTrac Robotics wordt gebruikt en de berekende verschuiving de grenzen voor
pitch en/of rol overschrijdt, wordt de maximumwaarde die door ExacTrac Robotics kan
worden gecorrigeerd, naast het resultaat voor de verschuiving weergegeven (zie pagina
292).
Als Perfect Pitch wordt gebruikt en de berekende verschuiving de grenzen voor pitch
en/of rol overschrijdt, wordt de maximumwaarde die door Perfect Pitch kan worden gecorrigeerd, naast het resultaat voor de verschuiving weergegeven.
2.

Om op enig moment de fusie ongedaan te maken, drukt u op Reset in het veld Fusion.
Handmatige en automatische fusie zijn dan weer beide beschikbaar voor selectie.

3.

Als de fusie naar tevredenheid is, gaat u verder met fusiegoedkeuring.
OPMERKING. Als u de overlayschuifbalk of het vergrootglas niet hebt gebruikt om de fusieresultaten te verifiëren, verschijnt er een bericht als u op Next klikt. U moet in elk geval
het fusieresultaat altijd verifiëren.

Opmerkingen met betrekking tot de veiligheid
De beeldoverlayfuncties moeten gebruikt worden om fusienauwkeurigheid te controleren
in beide beeldweergaven, vooral als de beelden een reeks gelijksoortige structuren
vertonen, zoals wervels.
Waarschuwing
Verricht geen patiëntbehandeling tenzij nauwkeurige beeldfusie mogelijk is.
Waarschuwing
De resultaten van automatische beeldfusie zijn niet altijd correct. Vanwege verschillende
redenen bestaat er altijd de kans dat de automatische beeldfusie geen geldig resultaat
oplevert. Het niet grondig inspecteren van elk afzonderlijke fusieresultaat op correctheid
resulteert in overlijden of ernstig letsel bij patiënten. Als u niet in staat bent te bevestigen
dat de beeldfusie correct is, mag u niet verder gaan met de behandeling.
Waarschuwing
Bij het behandelen van doelen in de wervelkolomregio moet u er zeker van zijn dat de
beeldregistratie niet één wervel afwijkt in craniale of caudale richting. Inspecteer de ribben
of andere zichtbare anatomie zorgvuldig om er zeker van te zijn dat deze identiek zijn in de
DRR’s en de röntgenbeelden.
OPMERKING. Als u twijfels hebt over de nauwkeurigheid van de beeldfusie, kunt u ervoor kiezen
de patiëntpositie te verifiëren met een niet-coplanaire tafelpositie. Vanwege de gedraaide tafel
krijgt u een ander beeld van de anatomie dat vaak nuttig is om fusiefouten uit te sluiten.
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Een fusie goedkeuren
Stappen
1.

Als de berekende verschuiving aanvaardbaar is vanuit klinisch oogpunt, schakelt u het
selectievakje Check to approve fusion in om het te bevestigen.
Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in dat de netwerkbeheerder van het ziekenhuis u verstrekt heeft (zie pagina 125).

2.

Als u op Next drukt voordat de beeldfusie correct is gecontroleerd, bijv. met behulp van
de overlayfuncties (zie pagina 225), wordt een systeemprompt weergegeven.

3.

Druk op No en controleer de fusie visueel op nauwkeurigheid met de overlayfuncties.
4.

232

Keur de beeldfusie goed zoals hierboven omschreven en druk nogmaals op Next om verder te gaan.
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10.4

Geïmplanteerde markerfusie

10.4.1

Markerpositionering en -detectie

Algemene informatie
Om correctie van de huidige patiëntpositie mogelijk te maken, worden de gelabelde markers,
gedefinieerd in de CT-beelden tijdens definitie van geïmplanteerde markers (zie pagina 163)
vergeleken met de geïmplanteerde ijkmarkers die zichtbaar zijn in de röntgenbeelden.
De nieuwe en oude markerposities kunnen dan worden gematched om de vereiste verschuiving
correct te berekenen.

Beeldweergaven - Geïmplanteerde markerfusie
Markergebaseerde beeldfusie is aanbevolen als de PTV beweeglijk is ten opzichte van de
botstructuur van de patiënt.
Geïmplanteerde markerposities worden gelabeld op de verkregen röntgenbeelden op de locaties
die in de patiëntinstellingen zijn gedefinieerd (zie pagina 167). De positie van de gelabelde
markers kan dan worden gematched met de positie van de daadwerkelijke geïmplanteerde
markers in de röntgenbeelden om de benodigde verschuiving correct te berekenen.
Beeldwindowing kunnen ook aangepast worden om markergebaseerde beeldfusie te verbeteren
(zie pagina 233).

Markeropties

Afbeelding 109

Markerdetectie uitvoeren
Stappen

1.

Voor automatische markerdetectie past u de grijsverspreiding van de röntgenbeelden aan
met behulp van het pictogram histogram. Windowingtoepassing wordt beschreven op pagina pagina 238.
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Stappen
2.

Druk op Automatic Marker Detection om de groen gelabelde markers op de juiste locatie te positioneren. U moet de gedetecteerde geïmplanteerde markerposities altijd verifieren.
Als een marker niet zichtbaar is in beide röntgenbeelden wordt een overeenkomstig bericht weergegeven, dat u vraagt om de marker te verwijderen zodat onnauwkeurige
beeldfusie wordt voorkomen.

3.

OPMERKING. Automatische markerdetectie is niet mogelijk als slechts één geïmplanteerde
marker is bepaald.
Zie pagina 445.
Controleer de juistheid van de gedetecteerde geïmplanteerde markerposities.

Door beschikbare markers scrollen
Om door de groen gelabelde markers te scrollen, gebruikt u de pijltoetsen.

• De huidige geselecteerde geïmplanteerde marker is weergegeven in lichtgroen en gelabeld
met een marker-ID.
• Andere geïmplanteerde markers worden getoond als een donkergroene cirkel met een kruis,
eveneens gelabeld met een marker-ID.
De beschikbare markers moeten grondig bekeken worden met behulp van de pijltoetsen.
Om de weergave te vergroten, gebruikt u de zoompictogrammen (zie pagina 224).

Nieuwe markers definiëren
Druk op Define Marker om terug te keren naar de geïmplanteerde markerdefinitie (zie pagina
163).

De positie van een marker wijzigen
Stappen

1.
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Om een gelabelde marker handmatig opnieuw te positioneren, selecteert u deze in de
weergave met de muisaanwijzer, houdt u de linkermuisknop ingedrukt en positioneert u
de marker over de bijbehorende geïmplanteerde marker die in het röntgenbeeld zichtbaar
is.
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Stappen
2.

Druk op Shift pattern, klik in de weergave met de muisaanwijzer, houd de linkermuisknop
ingedrukt en sleep de markers naar de vereiste lokatie om alle gelabelde markers samen
te verwijderen zonder hun onderlinge ruimtelijke relatie te wijzigen.
Een groen X geeft in elk geval de vorige locatie aan.

3.
4.

Druk op Reset om markers terug op hun vorige positie te zetten.

Markers wissen
Druk op Delete om de momenteel geselecteerde marker uit de beeldgegevens te wissen.
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10.4.2

Geïmplanteerde markerfusie - Markerdetectie en -fusie

Fusie uitvoeren
Stappen
1.

Pas de positie van de groen gelabelde markers automatisch of handmatig aan, zoals beschreven onder pagina 234.
Druk op Fuse Marker om de resulterende verschuiving tussen de markers te berekenen,
zoals gelabeld in de CT-scans en zoals gepositioneerd in de röntgenbeelden.
Als het gedetecteerde markerpatroon niet overeenkomt met het markerpatroon in de CTgegevens, of als minder dan drie markers werden bepaald, wordt een zwaartepuntmatch
gebruikt.

2.

De hieruit resulterende verschuiving wordt aangeduid in het veld Shift.

3.
Als ExacTrac Robotics wordt gebruikt en de berekende verschuiving de grenzen voor
pitch en/of rol overschrijdt, wordt de maximumwaarde die door ExacTrac Robotics kan
worden gecorrigeerd, naast het resultaat voor de verschuiving weergegeven (zie pagina
292).
Als Perfect Pitch wordt gebruikt en de berekende verschuiving de grenzen voor pitch
en/of rol overschrijdt, wordt de maximumwaarde die door Perfect Pitch kan worden gecorrigeerd, naast het resultaat voor de verschuiving weergegeven.
4.

Ga na of de fusie correct is. De fusie kan altijd ongedaan worden gemaakt door te drukken op Reset Fusion in het veld Fusion.

5.

Als minstens drie markers werden bepaald, wordt ook een overeenkomstige rotationele
verschuiving berekend.

6.

Als het selectievakje Implanted Marker Fusion is uitgeschakeld in het tabblad Tilt Module van de algemene instellingen (zie pagina 121), berekent de geïmplanteerde markerfusie alleen een translationele verschuiving, ongeacht het aantal gebruikte geïmplanteerde markers.

Fusiegoedkeuring
Bevestig de beeldfusie (zie pagina 232).
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Opmerkingen met betrekking tot de veiligheid
Waarschuwing
Controleer of de geïmplanteerde markers correct matchen in beide beeldsets. Als een
zwaartepuntmatch werd gebruikt, kan de match incorrect zijn omdat het markerpatroon
niet noodzakelijk altijd moet overeenkomen. De zwaartepuntcorrectie bestaat alleen uit
translationele verschuivingen; rotaties worden niet geëvalueerd.
Waarschuwing
Grote correctieverschuivingen (bijv. groter dan 10 mm) kunnen wijzen op onjuiste
automatische fusie. In deze gevallen moet de correctieverschuiving een tweede maal
nagekeken worden.
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10.5

Windowing en contrastverbetering

Algemene informatie
De functies windowing en beeldcontrastverbetering zijn voorzien in verschillende schermen en
dialoogvensters van ExacTrac. Hoewel de beschikbare functies kunnen verschillen, is het
algemene principe hetzelfde in alle gevallen.

CT-windowing
In sommige wizardschermen (bijv. pagina 163) worden beeldweergaven getoond die een
histogram bevatten waarmee de grijsverspreiding van de CT-scangegevens kan worden geregeld.
Stappen
Positioneer de muisaanwijzer over het roodblauwe histogram in de beeldweergave die u
wilt aanpassen.
1.

2.

Beeldcontrast aanpassen kan op drie manier gebeuren:
• houd de linkermuisknop ingedrukt en beweeg de muisaanwijzer, of
• houd de schuifknop ingedrukt en beweeg de muisaanwijzer, of
• dubbelklik op de grafiek om windowing zodanig te resetten dat deze het volledige bereik aan intensiteiten omvat.
De positie van de blauwe grafieklijn varieert in overeenstemming met het bepaalde grijsniveau.

Zo kunnen de zichtbaarheid en het contrast van anatomische structuren verbeterd worden voor
alle drie beeldweergaven en wordt het gemakkelijker voor de gebruiker om belangrijke kenmerken
te herkennen.

Röntgenwindowinghistogrammen
Als er röntgenbeelden worden verkregen, wordt de volgende histograminformatie automatisch
weergegeven:
Onderdeel

Functie
Een geel histogram wordt weergegeven links van de beeldweergave:
• Dit duidt op de originale grijsverspreiding van het verkregen röntgenbeeld en ook op de kracht van de röntgenbundel, gebruikt om
het beeld te verkrijgen.
• Een niveau dichtbij de linkerzijde van het histogram wijst erop dat
de bundelenergie te laag was (onderbelichting), zodat het beeld te
donker is en niet voldoende informatie toont om nauwkeurige patientpositionering te ondersteunen.
• Een niveau dichtbij de rechterzijde van het histogram wijst erop dat
de bundelenergie te hoog was (overbelichting), zodat het beeld te
licht is om de vereiste informatie te tonen.
Een rood histogram wordt weergegeven rechts van de beeldweergave:
• Dit geeft de huidige grijsverspreiding van het beeld weer nadat
CLAHE (contrast limited adaptive histogram equalization) automatisch werd toegepast door het systeem.
• Dit histogram maakt het mogelijk de grijsverspreiding van het röntgenbeeld verder aan te passen, indien nodig (zie pagina 239).
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Röntgencontrast aanpassen
Voor versterkte weergave kan het contrast van verkregen beelden geregeld worden met behulp
van een schuifbalk.

Afbeelding 110
• In de meeste gevallen worden de beste resultaten verkregen door de schuifbalk in het midden
van zijn bereik in te stellen.
• Als de schuifbalk ver naar rechts staat, is het contrast het hoogst.
• Als de schuifbalk ver naar rechts staat, wordt er helemaal geen contrastverbetering toegepast.

Röntgenwindowing - Aanpassing grijsniveau
Stappen
1.

Druk indien nodig op de inschakelingsknop in de software om de windowingfuncties te activeren.

2.

Positioneer de muisaanwijzer over het rode histogram rechts van de beeldweergave die u
wilt aanpassen.

3.

Beeldvenster aanpassen:
• houd de linkermuisknop ingedrukt en beweeg de muisaanwijzer, of
• houd de schuifknop ingedrukt en beweeg de muisaanwijzer, of
• selecteer het te versterken doelgebied met behulp van de rechtermuisknop.
De posities van de grafieklijnen variëren in overeenstemming met het bepaalde grijsniveau.
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11 CONE BEAM CTCORRECTIE
11.1

Cone beam CT-workflows

11.1.1

Alleen-cone beam-workflow (zonder röntgen)

Tafelverplaatsing meer dan 30°
Voor tafelverplaatsingen die een tafelhoek van 30° overschrijden, fungeert ExacTrac als
bewakingssysteem:
• Automatische positionering is niet langer mogelijk.
• Alle infrarode afstandsbalken - met uitzondering van verticale rotaties - zijn uitgeschakeld. De
verticale rotatie wordt weergegeven zodat de gebruiker naar de volgende tafelhoek kan
navigeren, inclusief de mogelijke verticale correcties van de cone beamfusie.
Verplaatsingen van minder dan 30 graden tafelhoek:

Afbeelding 111
Verplaatsingen van meer dan 30 graden tafelhoek:
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Afbeelding 112
U moet een correctie van de tafel met behulp van een externe IGRT-procedure verifiëren. Na een
CBCT-CT-fusie toont het systeem een herinnering hiervoor.

Afbeelding 113
Waarschuwing
Wanneer ExacTrac zonder röntgen wordt gebruikt, maar wel met een cone beamlicentie
(alleen cone beamworkflow), wordt ten zeerste geadviseerd een correctie van de tafel met
behulp van een externe IGRT-procedure te verifiëren.
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Load Plan/Patient

Ensure that on both systems the same
patient is loaded if ADI is not available.

Open Patient

When the plan consists of only one
isocenter, this step is skipped

Select Isocenter
Perform PrePositioning

Start CBCT
acquisition
TrueBeam only:
Press Save Match

Structure will be only available after
saving match.

Cone-Beam-CT Setup screen opens
automatically

Press „Cone Beam
Correction“

The Position has to be stored
immediatly after CBCT acquisition
starts (within 30 seconds).

Press „Store
Position and Start
Import“

ExacTrac 6.X

Varian Treatment Application / Console

Voorbeeldworkflow voor CBCT zonder röntgen

CBCT Data successfully retrieved.

Define Volume of
Interest

Fusion has to be verified.

Perform Fusion

Warning:
After applying the correction shift,
please use an external IGRT procedure
for verification!

Perform and Finish
Correction
Robotics Dialog automatically comes
up. When Robotics is not enabled, this
step is skipped

ExacTrac authorizes
Automatically.

Press „MV Ready“

Press „Beam On“

Perform Robotics
Tilt Compensation

After treatment for this Beam is
completed, the next Beam is Prepared.
Patient position is monitored and
status is shown corresponding to the
defined IR monitoring thresholds.

Patient position is monitored by IR
system. Deviation values are shown up
to a couch rotation of 30°. For higher
couch rotations values ar not shown
anymore, only the status.

Afbeelding 114
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11.1.2

Gecombineerde cone beam- en röntgenworkflow

Algemene informatie
• Het systeem heeft geen volgorde ingesteld voor welke correctie (röntgen of CBCT) eerst moet
worden gestart. CBCT kan niet als verificatie worden gebruikt, maar hiervoor kan röntgen
worden gebruikt.
• Ongeacht uw selectie in de patiëntinstellingen in de optie Force Verification after initial X-ray
Correction en ongeacht een eventuele eerder uitgevoerde röntgenverificatie, is het voor het
systeem altijd nodig een röntgenverificatie uit te voeren na een cone beam-correctie voordat de
status OK wordt weergegeven.
• Bij het verifiëren van een cone beam-correctie met röntgen, moet u onthouden dat de positie
wordt geverifieerd op basis van benige anatomie welke de CBCT-fusie op basis van weke
delen mogelijk niet goed weergeeft. In dat geval zal de röntgenverificatie echter nog wel
fungeren als plausibiliteitscontrole van de verschuiving als gevolg van de CBCT-correctie. Het
negeren van de verificatieverschuiving die door röntgen wordt gedetecteerd, resulteert nog wel
in de OK-status in het positioneringsscherm. U kunt ook de röntgenfusiedrempel in de
patiëntinstellingen voor die patiënt verhogen.
Leg geen ExacTrac-röntgenbeelden vast tijdens CBCT-beeldvorming. Dit kan de
beeldkwaliteit van de CBCT-scan negatief beïnvloeden.
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Load Plan/Patient

Ensure that on both systems the same
patient is loaded if ADI is not available.

Open Patient

When the plan consists of only one
isocenter, this step is skipped

Select Isocenter

Perform PrePositioning
Press „Cone Beam
Correction“

Ensure patient is in correct position

Press „Store
Position and Start
Import“

The Position has to be stored
immediatly after CBCT acquisition
starts (within 30 seconds).

Start CBCT
acquisition
TrueBeam only:
Press Save Match

Cone-Beam-CT Setup screen opens
automatically

ExacTrac 6.X

Varian Treatment Application /Console

Voorbeeldworkflow voor CBCT met röntgen

Structure will be only available after
saving match.

Information field shows: „Waiting for
CBCT…“

CBCT Data successfully retrieved.

Define Volume of
Interest
Fusion has to be verified.

Perform Fusion

Perform and Finish
Correction
Robotics Dialog automatically comes
up. When Robotics is not enabled, this
step is skipped

Perform Robotics
Tilt Compensation

ExacTrac Shows Status
“Proceed with Verification”. This step
is required after CBCT acquisition.

Press „X-Ray
Verification“
Perform and Finish
Correction

Robotics Dialog automatically comes
up. When Robotics is not enabled, this
step is skipped

Press „MV Ready“

Press „Beam On“

After treatment for this Beam is
completed, the next Beam is Prepared.

Perform Robotics
Tilt Compensation

ExacTrac authorizes
Automatically.
Patient position is monitored and
status is shown corresponding to the
defined IR monitoring thresholds.

Afbeelding 115
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11.2

Cone beam CT-import

Algemene informatie
Zodra de patiënt geprepositioneerd is, kunt u cone beam CT (CBCT)-correctie van de
patiëntpositie verrichten, als u deze functionaliteit hebt.
Het systeem staat één CBCT-correctie per isocentrum toe.

Gereed voor CBCT

Afbeelding 116
Druk op Cone Beam Correction in het tabblad IR Positioning om te activeren.
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Een cone beam CT importeren
Stappen
Na het starten van de CBCT-workflow voert ExacTrac een controle uit van de verbinding
met het R&V-systeem. Als deze verbindingstest is geslaagd, kan de workflow doorgaan.

1.

Klinische gebruikershandleiding Rev. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5

247

Cone beam CT-import

Stappen
Zodra de patiënt in de definitieve positie ligt voor CBCT-acquisitie, klikt u op Store Position and Start Import om de import te starten en de acquisitie van de patiënt op te slaan.
De patiënt moet in de definitieve positie liggen voor CBCT-acquisitie wanneer de positie
wordt opgeslagen, omdat de correctieverschuiving wordt toegepast ten opzichte van deze
positie.

2.

Sla de acquisitiepositie van de patiënt onmiddellijk (binnen 30 seconden) op na het starten van de CBCT-acquisitie op OBI. Dit zorgt ervoor dat de correcte infrarode positie
wordt opgeslagen door ExacTrac.
Tijdens de import toont ExacTrac in de linkerbovenhoek van de pagina een live video van
de patiënt op de behandeltafel.

3.

248

Zodra u de import hebt gestart en de positie hebt opgeslagen, bewaakt u de positie van
de patiënt. Het dialoogvenster toont Waiting for CBCT... na het starten van de import.
Positionele indicatoren worden aan de rechterzijde van het scherm weergegeven met de
afwijking ten opzichte van de opgeslagen acquisitiepositie. Hiermee kan elke beweging
van de patiënt of de behandeltafel tijdens import worden gevolgd. Er wordt een waarschuwingsbericht getoond wanneer de voorgedefinieerde drempelwaarden voor translaties en
rotaties worden overschreden.
Voor een uitzondering hierop, zie pagina 249.
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Stappen
Bij een geslaagde import wordt dit scherm getoond:

4.

Na een geslaagde import wordt de toets Next ingeschakeld en kunt u verder gaan met de
VOI Definition.
OPMERKING. ExacTrac verwijdert de cone beamgegevens niet na import vanaf het oorspronkelijke systeem. De gegevens zijn nog steeds bruikbaar in de oorspronkelijke omgeving.

Mogelijke uitzonderingen en fouten
Tijdens het importeren van de CBCT-dataset kunnen er problemen optreden met de verbinding
met het R&V-systeem; er kunnen ook andere verbindingsfouten optreden. Als alles naar
verwachting werkt, is de workflow zoals weergegeven in de 4 bovenstaande stappen.
Desondanks hebben de gebruikers bij fouten tijdens het importeren de kans om de import van de
CBCT-gegevens naar ExacTrac opnieuw uit te voeren zonder de workflow of acquisitie opnieuw
te hoeven starten.
De patiënt dient in de acquisitiepositie te blijven zoals bij de gebruikelijke workflow.

Opmerking met betrekking tot de veiligheid
Waarschuwing
De patiënt moet gedurende de gehele procedure in dezelfde positie op het tafelblad blijven
liggen.

OBI-beeldvormingsoffset
Na gebruik van ExacTrac voor de voorpositionering moet de OBI in sommige gevallen de tafel
centreren voordat de Cone Beam CT acquisitie kan beginnen om botsingen te voorkomen.
Voor deze situatie wijkt de aanbevolen workflow iets af van de workflow waarbij de tafel niet wordt
gecentreerd:
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Stappen
ExacTrac

Varian-behandelconsole

1.

Prepositioneer de patiënt zoals gebruikelijk.

2.

Druk op Cone Beam Correction om naar
de pagina voor Cone Beam CT-instellingen
te gaan.

3.

Centreer de tafel.

4.

Start de Cone beam CT-acquisitie.

5.

Druk Store Position and Start Import.

6.

Bewaar de CBCT op de behandelconsole.

7.

Druk op Restore Couch.

8.

Definieer een Cone Beam CT - VOI.

9.

Voer een Cone Beam CT / CT fusie uit.

Nadat stap 7 is uitgevoerd, toont de afwijkingsbalk de offset tijdens het importeren (zoals wordt
getoond in Afbeelding 117).
Deze afbeelding toont een laterale offset van 69,19 mm tijdens import. Dit omdat het isocentrum
van het fantoom lateraal gelegen is. Dit betekent dat tijdens het uitvoeren van prepositionering de
tafel ~7 cm uit het middelpunt is. In het merendeel van de gevallen centreert OBI de tafel
voorafgaand aan CBCT-acquisitie om botsingen te voorkomen. Na acquisitie verplaatst OBI de
tafel naar de oorspronkelijke positie, resulterend in de afwijking in de afstandsbalk.

Afbeelding 117
ExacTrac detecteert de OBI-beeldvormingsoffset, onderdrukt de waarschuwing over de
gewijzigde patiëntpositie, maar geeft een waarschuwing om u te herinneren aan de
beeldvormingsoffset en u te vragen te controleren of u de offsetpositie hebt opgeslagen en niet de
positie van de prepositionering. Is dit namelijk niet het geval, dan zou de positionering 69,19 mm
afwijken.
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Afbeelding 118
Om die redenen adviseert Brainlab ten zeerste te starten met de acquisitie van de CBCT op OBI
en direct (binnen 30 seconden) daarna te klikken op Store Position and Start Import.
Als u een fout hebt gemaakt tijdens het opslaan van de acquisitiepositie, annuleert u de wizard en
voert u de positie opnieuw in.
Voor Novalis Tx-gebruikers:
U moet na acquisitie op Accept en Export Scan drukken op OBI. Dit triggert de export naar ARIA
en is noodzakelijk voor import vanuit ExacTrac.
Voor TrueBeam-gebruikers.
U moet na acquisitie op Save Match drukken op OBI. Save Match triggert het aanmaken van het
RT Structure Set-bestand voor de verkregen CBCT, noodzakelijk voor import vanaf ExacTrac.
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11.3

Een Cone beam CT -VOI definiëren

Algemene informatie
U kunt de beeldfusie verbeteren door het te beperken tot een doelvolume (VOI) binnen de cone
beam CT-scan van de PTV en de nabij gelegen structuren.

Cone-Beam-CT VOI Definition

Nr.

Onderdeel

Functie/Gebruik

①

Cone-Beam-CT Content
Time

Toont het tijdstip waarop de CBCT werd verkregen (hetzelfde
tijdstip als op OBI)

②

Crosshair

Hiermee kunt u door het CBCT-volume navigeren

③

Show Reference Set

Wordt over de planning-CT geplaatst

Een VOI definiëren
Stappen

252

1.

In elke beeldweergave wordt een blauw vak weergegeven. Klik met de muis op de rand
van elk vak en sleep dit zodanig dat het anatomische gebied waarop u zich wilt focussen,
in het vak wordt opgenomen.

2.

Klik op Next wanneer u tevreden bent.
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11.4

Cone Beam CT / CT fusie

Algemene informatie
Er moet een Cone Beam CT-dataset van een geprepositioneerde patiënt beschikbaar zijn. In deze
dataset is de positie van het isocentrum van de lineaire versneller bekend. Om de positie van de
patiënt te kunnen uitlijnen, moet de registratie van de cone beam CT-dataset met de CT planningsgegevens worden berekend. Door middel van een 6DOF-registratie-algoritme kunnen
de positie en de richting van de patiënt op de tafel worden berekend.
Dit algoritme is vrij gelijk aan het registratiealgoritme voor röntgen en DRR’s. Opnieuw wordt een
aanpak op basis van beelden gebruik die gebruik maakt van de voxels uit de cone beam CT- en
de CT-dataset. Echter, in plaats van een similariteitsmeting te gebruik die is gebaseerd op de
randen in de dataset, wordt in dit geval gemeenschappelijke informatie gebruikt. Dit is een zeer
bekende en zeer stabile similariteitsmeting. Bovendien is het registratiealgoritme erg snel dankzij
de multiresolutie-aanpak. Voor de CT- cone beam CT-registratie is automatische 3DOF-prefusie
niet beschikbaar. Als de afwijking tussen de CT- en de CBCT-datasets de aangegeven grenzen
overschrijdt en de automatische 6DOF-beeldfusie mislukt, moet een handmatige prefusie worden
uitgevoerd zoals is beschreven op pagina 257.

Fusie en verschuivingsdetectie

①

②

Afbeelding 119
Nr.

Onderdeel

①

Beeldfusieweergave (axiaal)

②

Vergrootglasweergave
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11.4.1

Beeldweergaven

Beeldweergaven
Er worden vier beelden getoond met de CT-beelden en CBCT-beelden die moeten worden
gefuseerd.
Elk CT-coupe wordt onder dezelfde hoek getoond als de bijbehorende CBCT-coupereconstructie.
Dit maakt een nauwkeurige vergelijking mogelijk en voorkomt patiëntrotatie die per ongeluk als
een translatiefout kan worden geïnterpreteerd.
Het gedefinieerde doelvolume wordt aangegeven door een blauwe vierkant. De beelden worden
over elkaar geplaatst (zie pagina 255). Gelijke interne structuren kunnen dan worden gematched
om de benodigde verschuiving correct te berekenen.

De beeldweergave aanpassen
Opties
Om de vergroting van elke
weergave aanpassen,

gebruikt u de zoomknoppen.

Om de huidige weergave te
vergroten tot volledig
scherm,

gebruikt u de toets voor volledig scherm.

Om door het CBCT-volume
te navigeren,

activeert u Use Crosshair.

Om objectcontouren in de
geïmporteerde CT-beelden
weer te geven,

activeert u Show Contours.
Aanvullende labels voor elk contourobject kunnen ook
worden weergegeven door Show Labels te selecteren.

Windowing aanpassen
Gebruik windowing om de beeldkwaliteit te verbeteren. Doet u dit niet, dan kan dit resulteren in
een slechte fusienauwkeurigheid.
Opties
Om de windowinghistogrammen te activeren,

gebruikt u de toets voor windowing (zie pagina 238).

Als u tijdens de fusie rekening wilt houden met windowing, activeert u Use Windowing for
Automatic Fusion. Doet u dit niet, dan wordt het alleen gebruikt om de beeldweergave te
verbeteren.

Fusie goedkeuren
Als de beeldfusie is voltooid en visueel werd gecontroleerd op nauwkeurigheid, kunt u het
selectievakje Approve inschakelen (zie pagina 262) om de resultaten te bevestigen, bijv. voor
facturatiedoeleinden.
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11.4.2

Opties voor beeldoverlay

Algemene informatie
De beeldweergave kan worden aangepast met behulp van verschillende overlayfuncties die zowel
de beeldgegevensvergelijking als de fusiebeoordeling vereenvoudigen (zie pagina 255).
De nieuwe en oude botposities kunnen dan worden gematched om de vereiste verschuiving
correct te berekenen.

Voorbeeldbeelden

①

②

③

Afbeelding 120

Overlaysopties

Afbeelding 121

Beeldoverlayfuncties
Optie

ConeBeam - CT

Past de weergave aan om meer of minder te zien van:
• de cone beam CT of
• het CT-beeld.

Toevoegen ①

Plaatst het cone beam CT-beeld over het CT-beeld. Beide beelden worden grijs weergegeven.

Oranje/Blauw ②

Plaatst het cone beam CT-beeld (weergegeven in blauw)
over het CT-beeld (weergegeven in oranje).
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Optie

Vergrootglas ③

Toont een sectie van het CBCT-beeld voor eenvoudiger
vergelijking met het CT-beeld in de beeldweergave
rechtsboven.
• Het vergrootglas kan verplaatst worden door de linkermuisknop ingedrukt te houden en de muisaanwijzer te
slepen.
• Het vergrootglas kan ook in grootte worden aangepast
door de linkermuisknop ingedrukt te houden en de
rand van het vergrootglasvak te verslepen met de
muisaanwijzer.

Opmerkingen met betrekking tot de veiligheid
De beeldoverlayfuncties moeten gebruikt worden om fusienauwkeurigheid te controleren
in beide beeldweergaven, vooral als de beelden een reeks gelijksoortige structuren
vertonen, zoals wervels.
Waarschuwing
Verricht geen patiëntbehandeling tenzij nauwkeurige beeldfusie mogelijk is.
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11.4.3

Handmatige fusie

Algemene informatie
Wanneer u de huidige CBCT-scan fuseert met de oorspronkelijk CT-scan, berekent ExacTrac de
verschuiving in het ExacTrac-coördinatenstelsel.
Handmatige beeldfusie kan ofwel op zichzelf verricht worden, ofwel als ter voorbereiding op een
latere automatische fusie.

Handmatige fusie uitvoeren
Stappen
1.

Druk op Manual in het gebied Fusion.

2.

Gebruik de beeldoverlayfuncties (zie pagina 255) om de zichtbaarheid te verbeteren.
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Stappen
Als u de muisaanwijzer in het midden van de weergave positioneert, kunt u met een
handpictogram ① het beeld naar wens verslepen.

①

Als u de muisaanwijzer op de rand van een weergave positioneert (in het midden), wordt
de aanwijzer een pijl ②. Met elke klik van de linkermuisknop wordt een kleine verschuiving toegepast op de fusie. De richting van de pijl geeft de richting van de verschuiving
aan. De grootte van de met elke muisklik toegepaste translatieverschuiving is afhankelijk
van het huidige zoomniveau. Hoe hoger het zoomniveau, hoe kleiner de verschuiving.

②
3.

Als u de muisaanwijzer op de hoek van een weergave positioneert, wordt de aanwijzer
een gebogen pijl ③. Met elke klik van de linkermuisknop wordt een kleine rotatie toegepast op de fusie. De pijl geeft de richting van de rotatie aan in de geselecteerde weergave.

③

4.
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Als u een beeldset aanpast, worden overeenkomstige veranderingen doorgevoerd in de
andere beeldset, zodat beide weergaven overeenkomen.
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Stappen
De translationele verschuiving als gevolg van de fusie wordt aangeduid in het gebied
Shift.

5.

Om op enig moment de fusie ongedaan te maken, drukt u op Reset in het veld Fusion.
Handmatige en automatische fusie zijn dan weer beide beschikbaar voor selectie.
Display Shift including Offset om het fusieresultaat inclusief of exclusief een bestaande
OBI-beeldoffset weer te geven.
Als ExacTrac Robotics wordt gebruikt en de berekende verschuiving de grenzen voor
pitch en/of rol overschrijdt, wordt de maximumwaarde die door ExacTrac Robotics kan
worden gecorrigeerd, naast het resultaat voor de verschuiving weergegeven (zie pagina
292).
Als Perfect Pitch wordt gebruikt en de berekende verschuiving de grenzen voor pitch
en/of rol overschrijdt, wordt de maximumwaarde die door Perfect Pitch kan worden gecorrigeerd, naast het resultaat voor de verschuiving weergegeven.

6.

Gebruik de beeldoverlayfuncties (zie pagina 255) om te controleren of de handmatige fusie correct is.

7.

Zodra de berekende verschuiving acceptabel wordt geacht vanuit een klinisch standpunt,
kunt u het selectievakje Check to approve fusion inschakelen ter goedkeuring (zie pagina 262).

8.

Druk op Next om de correctieverschuiving op de behandeltafel toe te passen.

Opmerkingen met betrekking tot de veiligheid
De beeldoverlayfuncties moeten gebruikt worden om fusienauwkeurigheid te controleren
in beide beeldweergaven, vooral als de beelden een reeks gelijksoortige structuren
vertonen, zoals wervels.
Waarschuwing
Verricht geen patiëntbehandeling tenzij nauwkeurige beeldfusie mogelijk is.
Waarschuwing
De resultaten van automatische beeldfusie zijn niet altijd correct. Vanwege verschillende
redenen bestaat er altijd de kans dat de automatische beeldfusie geen geldig resultaat
oplevert. Het niet grondig inspecteren van elk afzonderlijke fusieresultaat op correctheid
resulteert in overlijden of ernstig letsel bij patiënten. Als u niet in staat bent te bevestigen
dat de beeldfusie correct is, mag u niet verder gaan met de behandeling.
Waarschuwing
Grote correctieverschuivingen (bijv. groter dan 10 mm) kunnen wijzen op onjuiste
automatische fusie. In dergelijke gevallen moet de correctieverschuiving een tweede maal
nagekeken worden.
Waarschuwing
Grote correctieverschuivingen (bijv. groter dan 20 mm) kunnen wijzen op een fout tijdens
de import. In dergelijke gevallen moet de plausibiliteit van de resulterende
correctieverschuiving worden gecontroleerd.
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Waarschuwing
Bij het behandelen van doelen in de wervelkolomregio moet u er zeker van zijn dat de
beeldregistratie niet één wervel afwijkt in craniale of caudale richting. Inspecteer de ribben
of andere zichtbare anatomie zorgvuldig om er zeker van te zijn dat deze identiek zijn in
beide volumes, cone beam CT en CT-scan.
OPMERKING. Als u twijfels hebt over de nauwkeurigheid van de beeldfusie, kunt u ervoor kiezen
de patiëntpositie te verifiëren met een niet-coplanaire tafelpositie. Vanwege de gedraaide tafel
krijgt u een ander beeld van de anatomie dat vaak nuttig is om fusiefouten uit te sluiten.
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11.4.4

Automatische fusie

Algemene informatie
Wanneer u de huidige CBCT-scan fuseert met de oorspronkelijk CT-scan, berekent ExacTrac de
verschuiving in het ExacTrac-coördinatenstelsel.
Handmatige beeldfusie kan ter voorbereiding op een latere automatische fusie worden uitgevoerd.
Desgewenst kan een specifiek doelvolume worden gedefinieerd voor de fusie (zie pagina 252).

Automatische fusie uitvoeren
Stappen
1.

Druk op Automatic in het gebied Fusion.

2.

Het systeem past nu automatisch de positie van de CT-coupe aan zodat het overeenkomt
met de CBCT-coupereconstructie.
De translationele verschuiving als gevolg van de fusie wordt aangeduid in het gebied
Shift.

3.

Om op enig moment de fusie ongedaan te maken, drukt u op Reset in het veld Fusion.
Handmatige en automatische fusie zijn dan weer beide beschikbaar voor selectie.
Display Shift including Offset om het fusieresultaat inclusief of exclusief een bestaande
OBI-beeldoffset weer te geven.
Als ExacTrac Robotics wordt gebruikt en de berekende verschuiving de grenzen voor
pitch en/of rol overschrijdt, wordt de maximumwaarde die door ExacTrac Robotics kan
worden gecorrigeerd, naast het resultaat voor de verschuiving weergegeven (zie pagina
292).
Als Perfect Pitch wordt gebruikt en de berekende verschuiving de grenzen voor pitch
en/of rol overschrijdt, wordt de maximumwaarde die door Perfect Pitch kan worden gecorrigeerd, naast het resultaat voor de verschuiving weergegeven.

4.

Gebruik de beeldoverlayfuncties (zie pagina 255) om te controleren of de handmatige fusie correct is.

5.

Zodra de berekende verschuiving acceptabel wordt geacht vanuit een klinisch standpunt,
kunt u het selectievakje Check to approve fusion inschakelen ter goedkeuring (zie pagina 262).

6.

Druk op Next om de correctieverschuiving op de behandeltafel toe te passen.
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11.4.5

Fusiegoedkeuring

Een fusie goedkeuren
Stappen
1.

Als de berekende verschuiving aanvaardbaar is vanuit klinisch oogpunt, schakelt u het
selectievakje Check to approve fusion in om het te bevestigen.
Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in dat de netwerkbeheerder van het ziekenhuis u verstrekt heeft (zie pagina 125).

2.

Als u op Next drukt voordat de beeldfusie correct is gecontroleerd, bijv. met behulp van
de overlayfuncties (zie pagina 255), wordt een systeemprompt weergegeven.

3.

Druk op No en controleer de fusie visueel op nauwkeurigheid met de overlayfuncties.
4.

Keur de beeldfusie goed zoals hierboven omschreven en druk nogmaals op Next om verder te gaan (zie pagina 262).

Opmerkingen met betrekking tot de veiligheid
Waarschuwing
Grote correctieverschuivingen (bijv. groter dan 10 mm) kunnen wijzen op onjuiste
automatische fusie. In deze gevallen moet de correctieverschuiving een tweede maal
nagekeken worden.
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12 DE
CORRECTIEVERSCHUIVIN
G TOEPASSEN
12.1

Inleiding op de correctieverschuiving

Algemene informatie
Na een correctie/verificatie met röntgen of een cone beam CT, wordt het resultaat van de
verschuiving rechtsonder in de markerweergaven getoond in het tabblad IR Positioning.
ExacTrac geeft ook aan of de verschuiving is uitgevoerd of niet. Wanneer een verschuiving wordt
uitgevoerd, wordt de IR-berekening van de patiëntpositie bijgewerkt tot de gedetecteerde
verschuiving na de correctie/verificatie.
Een in behandeling zijnde verschuiving kan in het tabblad IR Positioning worden
gecompenseerd.
OPMERKING. De waarden in de positioneringsindicatoren kunnen iets verschillen van de
waarden van de resulterende verschuiving. Dit komt omdat de gebruikte conventie van de
lineaire versneller (zie pagina 323) kan variëren afhankelijk van uw installatie.
OPMERKING. Als ExacTrac Robotics wordt gebruikt, kunnen de waarden op de Varian lineaire
versneller en ExacTrac licht verschillen omdat de lineaire versneller niets weet van Robotics en
de tafelhelling.
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Tabblad IR Positioning (in behandeling zijnde verschuiving)

①
Afbeelding 122
Nr.
①

Onderdeel
Resultaat verschuiving
OPMERKING. De deviatie van de verticale hoek wordt berekend ten opzichte van de geplande tafelhoek, of, voor eerste röntgencorrectie, tot 0°.

OPMERKING. Het kan zijn dat hoek van de tafel handmatig moet worden uitgelijnd. Brainlab
raadt aan de hoek van de tafel uit te lijnen totdat de geplande hoek van de ExacTrac-tafel wordt
getoond. Als de juiste bundel wordt geselecteerd in ExacTrac, dan geeft de
verschuivingsindicator voor de hoek van de tafel OK weer.
OPMERKING. Zorg ervoor dat de gantry geen infraroodmarkers verbergt omdat ExacTrac
mogelijk geen automatische positionering kan uitvoeren. Draai de gantry indien nodig weg.

Opmerkingen met betrekking tot de veiligheid
Waarschuwing
Grote correctieverschuivingen (bijv. groter dan 10 mm) kunnen wijzen op onjuiste
automatische fusie. In deze gevallen moet de correctieverschuiving een tweede maal
nagekeken worden.
Waarschuwing
Grote correctieverschuivingen (bijv. groter dan 20 mm) kunnen wijzen op een fout tijdens
de import. In dergelijke gevallen moet de plausibiliteit van de resulterende
correctieverschuiving worden gecontroleerd.
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Waarschuwing
Bewegingen van de tafel moeten altijd worden uitgevoerd op basis van de tafelhoek die
door ExacTrac wordt weergegeven (NIET op basis van de tafelhoek die door de lineaire
versneller wordt weergegeven).
Waarschuwing
U moet altijd het huidige veld en de huidige bundel te selecteren zodat de ExacTrac weet
welke tafelhoek wordt gebruikt voor het huidige veld (zie Afbeelding 90). Als u dit doet, kan
ExacTrac een OK weergeven in de afstandsbalk voor de tafelhoek zodra de tafel in de
correcte geplande tafelhoek is gezet.
Als de infraroodcameraverbinding niet binnen tien seconden tot stand is gebracht, wordt
een waarschuwing weergegeven. Behandel de patiënt niet als dit gebeurt.
Waarschuwing
Tijdens automatische tafelpositionering moet de operator een duidelijk zicht hebben op de
patiënt. Brainlab raadt aan dat de gebruiker deze stap in de behandelkamer uitvoert of vrij
zicht heeft op de patiënt door middel van aanvullende videobewaking.
Waarschuwing
De indicatoren voor positie en hoek geven de waarden weer van het
patiëntcoördinatensysteem in overeenstemming met IEC 61217. Zodra de tafel uit de
standaardpositie gedraaid is, zullen de waarden weergegeven door het
patiëntcoördinatenstelsel verschillen van de waarden weergegeven door het
coördinatenstelsel van de lineaire versneller.
Waarschuwing
Wanneer er sprake is van onjuiste uitlijning van een patiënt rondom de tafelrotatieas,
gedetecteerd met behulp van een röntgencorrectieprocedure, moet u ervoor zorgen dat de
volgende tafelhoeken voor behandelingsvelden met een geplande tafelhoek, anders dan 0°,
worden uitgelijnd op basis van het scherm ExacTrac "Couch Angle". Daarom moet de
gebruiker de tafelhoeken uitlijnen op basis van het ExacTrac-scherm Couch Angle.
Voorbeeld:
• Behandelingstafel staat op 0°
• ExacTrac detecteert een hoekinstelfout van de patiënt van +2°
• ExacTrac verplaatst de patiënthoeken naar 0° -> Behandelingstafel geeft aan -2°
• Behandelingsveld met geplande hoek 30°: De gebruiker moet de tafel op basis van de op
ExacTrac getoonde tafelhoek aanpassen naar 30° -> Behandelingstafel geeft aan 28°
Waarschuwing
Druk tijdens MV of kV bundel-aan niet op de verplaatsingsknoppen op de ExacTracconsole of op de ExacTrac-handschakelaar om de patiënt te verplaatsen.

Volgende stappen
Stappen
1.

Als er een grote correctieverschuiving nodig was, moet u een röntgenverificatie uitvoeren
(zie pagina 271) als aangegeven door het pictogram Proceed with Verification rechtsboven op het scherm.

2.

Anders wordt het pictogram OK weergegeven en kunt u nu onmiddellijk doorgaan met patiëntbehandeling.

3.

Tijdens de behandeling kunt u röntgenverificatie uitvoeren (zie pagina 271) voor een continue positioneringsnauwkeurigheid.

Waarschuwing
Behandeling mag enkel uitgevoerd worden als het pictogram OK wordt weergegeven.
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Opmerkingen met betrekking tot de veiligheid
Om veiligheidsredenen kan ExacTrac de patiëntondersteuningshoek op de console van de
lineaire versneller niet meer dan 5° bijwerken.
OPMERKING. Het systeem voert kruiscontroles uit van de mate van beweging onafhankelijk van
het IR-camerasignaal voor verplaatsing van de tafel op afstand. Als het verschil tussen
doelverschuiving en geschatte verschuiving groter is dan een factor 2 of een absolute waarde van
10 cm, dan stopt de beweging van de tafel onmiddellijk.
OPMERKING. Voor Robotics 2 is het verticale bewegingsbereik beperkt in overeenstemming met
de gedefinieerde drempelwaarden als op afstand wordt ingeschakeld. Waarden zijn instelbaar en
zijn standaard ingesteld op 5 cm (gemeten aan het uiterste einde van Imaging Couch Top
inclusief Frameless Extension).
OPMERKING. De maximum toegestane beweging van de tafel op afstand (vanaf de console) is
ingesteld op 50 mm (standaard).
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12.2

Een verschuiving toepassen voor Varian lineaire
versnellers

De correctieverschuiving toepassen
Stappen
Controleer of Press Enable Button of Low Accuracy rechtsboven op het scherm is
weergegeven.

1.

OPMERKING. Voor Robotics 2.0: de getoonde toets geeft alleen aan dat de verplaatsing
kan worden ingeschakeld vanuit de bedieningsruimte, ook als u niet over de ExacTracconsole beschikt, maar over een tweede ExacTrac-handschakelaar.

2.

De tafel uitlijnen:
• Voor Varian Exact / ETR-tafels drukt u op de inschakeltoetsen op de ExacTrac-console
of de Brainlab-handschakelaar in de bedieningsruimte (mits verplaatsing van buiten de
behandelruimte is toegestaan) of op de inschakeltoets op de tafelhandschakelaar voor
automatische tafelverplaatsing (zie pagina 73).
• Voor TrueBeam lineaire versnellers, zie pagina 205.
• Als tafelhoek niet automatisch wordt uitgelijnd, verplaats de tafel dan handmatig volgens de informatie die de indicatoren voor verschuiving geven (zie pagina 196).

3.

Als uw systeem is uitgerust met automatische tafelpositionering en ExacTrac Robotics
worden rotationele verschuivingen eerst toegepast voor translationele verschuivingen (zie
pagina 290).

4.

Controleer na de tafelaanpassing het volgende in het tabblad Marker View:
• het oranje kruis van het behandelingsisocentrum is gepositioneerd in het midden van
het blauwe draadkruis van de lineaire versneller;
• de positie van de lichaamsmarkers, bepaald in de beeldgegevens (blauwe kruisen),
komt overeen met de positie van de lichaamsmarkers die op de patiënt zijn bevestigd
(rode bollen).
OPMERKING. Bij een huidverschuiving bijvoorbeeld kan de positie van de lichaamsmarkers bij de patiënt iets afwijken van de positie van de lichaamsmarkers in de beeldgegevens, ondanks dat de patiënt in het isocentrum is gepositioneerd.
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Stappen

5.

Controleer of rechts bovenin het scherm OK of Proceed with Verification wordt weergegeven. Deze pictogrammen worden getoond als:
de afwijking tussen het behandelingsisocentrum en het isocentrum van de lineaire versneller kleiner is dan de nauwkeurigheidsdrempel voor het geselecteerde referentiesysteem (zie pagina 197);
de nauwkeurigheid voor minstens vijf seconden werd aangehouden.

Robotics
Als ExacTrac Robotics geconfigureerd is voor uw systeem, kunnen hellingshoeken
(translationele en rotationele afwijkingen) gecorrigeerd worden zoals beschreven onder pagina
290.

Plausibiliteitscontrole tafelverplaatsing voor Varian Exact- / ETR-tafels
Bij het extern activeren van de tafelverplaatsing voor Varian Exact / ETR-tafels, voert ExacTrac
een plausibiliteitscontrole uit om te controleren of de tafelverplaatsing, gezien door het
infraroodtrackingsysteem, consisent is met de verwachte tafelverplaatsing. Dit wordt berekend
aan de hand van de verplaatsingscommando’s die naar de tafel werden gezonden sinds de start
van het positioneringsproces. Als de tafelverplaatsing, gemeld door het infraroodtrackingsysteem,
aanzienlijk kleiner is dan de verwachte verplaatsing, stopt ExacTrac het autopositioneringsproces
en toont een pictogram voor mislukking:

Afbeelding 123
U kunt het autopositioneringsproces opnieuw starten door te klikken op Restart Positioning. Als
uw systeem tijdens positionering herhaaldelijk overgaat naar deze foutstatus, moet u contact
opnemen met de klantenservice van Brainlab om uw systeeminstellingen aan te passen.
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12.3

Correctieverschuiving voor Elekta lineaire
versnellers

Algemene informatie
Zodra de röntgencorrectieverschuiving is berekend, wordt deze weergegeven en direct gestuurd
naar uw Elekta-systeem.
OPMERKING. Voor informatie over het gebruik van het iGUIDE-referentieframe, zie pagina 191.
OPMERKING. De correctie moet altijd worden uitgevoerd bij een tafelhoek van 0°, zelfs als het
behandelplan geen behandelveld bevat bij een tafelhoek van 0°. De tafel moet nadien worden
geroteerd naar de geplande tafelhoek.
OPMERKING. De positioneringstolerantie in de patiëntinstellingen in ExacTrac moeten minder
zijn dan de positioneringstolerantie in iGUIDE.

De correctieverschuiving toepassen
Stappen
ExacTrac berekent de verschuiving, geeft deze weer en verzendt de verschuiving automatisch naar MOSAIQ (3D) of iGUIDE (6D):

1.

Het is niet toegestaan om de 6D-verschuiving te gebruiken die wordt weergegeven in
ExacTrac voor het handmatig invoeren van iGUIDE. Als de verbinding tussen ExacTrac
en iGUIDE wordt verbroken, maakt u opnieuw verbinding en stuurt u de verschuiving opnieuw.
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Stappen

2.

De tafel uitlijnen:
• Indien u gebruik maakt van het iGUIDE HexaPOD RT Evo-systeem, raadpleeg dan de
iGUIDE-weergave om de verschuiving uit te voeren. Als de translationele verschuiving
te groot is om te worden gecompenseerd door HexaPOD, dan verzendt iGUIDE delen
van de translationele verschuiving naar TCS. De resterende translationele verschuiving
en de rotationele afwijking worden achteraf gecompenseerd met HexaPOD.
OPMERKING. Als de tafelhoek meer dan 2,9° afwijkt, verstuurt ExacTrac 0°. De tafelhoek moet handmatig worden gecompenseerd volgens de verschuivingsindicator die
wordt weergegeven door ExacTrac. De tafelhoek voor een niet-coplanare bundel moet
handmatig worden uitgelijnd volgens de ExacTrac-verschuivingsindicator voorafgaand
aan een potentiële verificatie.
• Indien de pitch- of rollhoek de limiet van het HexaPOD RT Evo-systeem overschrijdt,
dient u de patiënt opnieuw uit te lijnen en een nieuwe röntgenbeeldvorming uit te voeren.
• Indien u alleen het MOSAIQ-systeem gebruikt, raadpleeg dan het MOSAIQ-scherm om
de verschuiving uit te voeren met CMA (the shift with CMA (Couch Move Assistant)).
OPMERKING. De tafelhoek (de berekende afwijking of voor niet-coplanare bundel)
moet handmatig worden gecompenseerd volgens de verschuivingsindicator die wordt
weergegeven door ExacTrac.
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3.

Controleer na de tafelaanpassing het volgende in het tabblad Marker View:
• het oranje kruis van het behandelingsisocentrum is gepositioneerd in het midden van
het blauwe draadkruis van de lineaire versneller;
• de positie van de lichaamsmarkers, bepaald in de beeldgegevens (blauwe kruisen),
komt overeen met de positie van de lichaamsmarkers die op de patiënt zijn bevestigd
(rode bollen).
OPMERKING. Bij een huidverschuiving bijvoorbeeld kan de positie van de lichaamsmarkers bij de patiënt iets afwijken van de positie van de lichaamsmarkers in de beeldgegevens, ondanks dat de patiënt in het isocentrum is gepositioneerd.

4.

Controleer of rechts bovenin het scherm OK of Proceed with Verification wordt weergegeven. Deze pictogrammen worden getoond als:
de afwijking tussen het behandelingsisocentrum en het isocentrum van de lineaire versneller kleiner is dan de nauwkeurigheidsdrempel voor het geselecteerde referentiesysteem (zie pagina 197);
de nauwkeurigheid voor minstens vijf seconden werd aangehouden.
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13 RÖNTGENVERIFICATIE
13.1

Standaardröntgenverificatie

Algemene informatie
Zodra röntgencorrectie is voltooid, kunt u standaard röntgenverificatie op elk moment tijdens de
behandeling uitvoeren voor een continue positioneringsnauwkeurigheid. Röntgenverificatie is ook
mogelijk als de behandelingstafel geroteerd is voor een non-coplanaire bundel.

Opmerkingen met betrekking tot de veiligheid
Waarschuwing
Röntgenverificatie moet uitgevoerd worden tijdens de behandeling als de patiënt beweegt
of als de tafelhoek of rotatie is aangepast.
Waarschuwing
ExacTrac toont alle posities waar röntgenverificatie mogelijk is en de röntgenbronnen niet
worden afgedekt door de gantry.
Waarschuwing
Röntgenverificatie is verplicht bij het uitvoeren van radiochirurgie zonder invasieve
fixatiering omdat de positie van het positioneringsframe voor radiochirurgie zonder
invasieve fixatiering iets kan verschillen tussen fracties onderling en ook kan verschillen
ten opzichte van de positie van de SRS CT/Angio lokalisator en doel-positioner voor
radiochirurgie zonder invasieve fixatiering die tijdens de CT-scan worden bevestigd.
Waarschuwing
Brainlab adviseert ten zeerste een röntgenverificatie uit te voeren na elke wijziging in de
tafelpositie.
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Standaardröntgenverificatie

Afbeelding 124

Verificatiefusieresultaat

①

Afbeelding 125
De deviatie van de Vertical Angle wordt berekend ten opzichte van de geplande tafelhoek ①.
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Kleurcode

Fusieresultaat

Donkerblauw

Waarde valt binnen toleratie.

Rood

Waarde overschrijft de specifieke limieten voor
röntgenverificatie (zie pagina 143).

Lichtblauw

Waarde die kan worden gecompenseerd door
ExacTrac Robotics wordt weergegeven naast
het verschuivingsresultaat (zie pagina 292).

Oranje

Röntgenfusiewaarde valt binnen tolerantie
maar IR heeft een deviatie gedetecteerd toen
Perform IR to X-ray Consistency Check is ingeschakeld (zie pagina 150).

Röntgenverificatie uitvoeren
Stappen
1.

Zorg dat de correcte bundel wordt geselecteerd, zowel op de lineaire versneller als op de
ExacTrac.

2.

Breng de tafel naar de geplande tafelhoek op basis van de op de ExacTrac getoonde tafelhoek.

3.

Druk op X-ray Verification.

4.

Controleer en verifieer het automatisch geselecteerde röntgenenergieniveau voor beide
röntgenbuizen.
Om een röntgenbeeld te wijzigen, drukt u op Modify voor de linker- of rechterbuis en
drukt u op Apply om de gewijzigde instellingen op te slaan.

5.

Verkrijg de röntgenbeelden op de console door op de röntgentrigger te drukken totdat het
röntgenbeeld op het scherm verschijnt.

6.

Pas het beeldcontrast en windowing aan als nodig (zie pagina 238).

7.

Druk op Next om naar beeldfusie te gaan (zie pagina 221).
• De fusielimiet voor botfusie is automatisch beperkt tot 5 mm tijdens röntgenverificatie.
• Een beperkte fusielimiet voor geïmplanteerde markerfusie wordt niet toegepast.
Voer beeldfusie uit.

8.

Als de verschuiving de aangegeven limieten voor röntgenverificatie overschrijdt (zie pagina 148), wordt de betreffende waarde in rood weergegeven en worden de volgende aanvullende opties weergegeven in het gebied proceed with calculated shift:
• Als u Ignore Shift selecteert, wordt u zonder enige wijziging doorgeleid naar het positioneringsscherm. De berekende verschuiving wordt in het positioneringsscherm afgedrukt, gemarkeerd als genegeerd.
• Als u Apply Shift selecteert, wordt de verschuiving toegepast en weergegeven in het
positioneringsscherm, gemarkeerd als toegepast. Ga verder op basis van de instructies
voor het toepassen van de correctieverschuiving vanaf pagina 263.

Opmerkingen met betrekking tot de veiligheid
Waarschuwing
Alvorens een röntgenacquisitie uit te voeren, moet u controleren of het beeldveld tussen
de röntgenbuizen en de vlakke beeldschermen niet wordt geblokkeerd door de gantry.
Hiervoor kunnen de videomonitoren van de controlekamer gebruikt worden. Denk eraan de
juiste röntgenbuis op de röntgenconsole voor elk beeld te selecteren.
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Waarschuwing
Controleer of de tafel is geroteerd naar de juiste positie voor een bepaald veld alvorens
röntgenverificatie uit te voeren. De tafelhoek wijzigen terwijl röntgenverificatie bezig is,
resulteert in een systeemfout.
Waarschuwing
Als er een virtueel isocentrum werd gebruikt voor röntgencorrectie (zie pagina 171), kan
daarop volgende röntgenverificatie mogelijk iets minder nauwkeurig zijn dan de
aanvankelijke röntgencorrectie. Dit is met name het geval als er onvoldoende benige
anatomie zichtbaar is als de patiënt zich in de isocentrumpositie bevindt.

274

Klinische gebruikershandleiding Rev. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5

RÖNTGENVERIFICATIE

13.2

Röntgenbewaking

Algemene informatie
Met een mogelijke dubbele röntgengeneratoropstelling en een passende licentie kunt u
röntgenbewaking gebruiken voor een continue nauwkeurige positionering. Net als met
röntgencorrectie worden met deze procedure interne structuren gematched om eventuele
wijzigingen in de patiëntpositie vast te stellen en te compenseren.
Het tabblad X-ray Monitoring wordt beschikbaar wanneer de status Proceed with X-ray
Verification of OK wordt bereikt.

Tabblad X-Ray Monitoring

Afbeelding 126

Röntgenbewaking uitvoeren
Stappen
1.

Schakel over naar het tabblad X-ray Monitoring en verifieer of de belichtingsinstellingen
van de röntgengenerator automatisch worden ingesteld door ExacTrac.
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Stappen
Stel de huidige rotatiepositie van de gantry in binnen de obstructie-indicator om aan te tonen of de geselecteerde buis door de gantry of andere delen van de lineaire versneller
wordt geblokkeerd (bijv. kV-beeldvormingsonderdelen die op de gantry zijn gemonteerd).
U kunt de gantryrotatie met de muis wijzigen:

2.

Stel het model in op dezelfde positie als de echte gantry. Een groene punt duidt erop dat
de beeldas vrij is, een rode punt duidt erop dat het beeld geblokkeerd is.
Als u ADI gebruikt, wordt de weergegeven gantry automatisch ingesteld op de daadwerkelijke gantryhoek na het Clinac gereed-signaal van het behandelsysteem. De geplande
gantryhoek van de geprepareerde bundel is blauw gemarkeerd.
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3.

Maak de röntgenopname met behulp van de ExacTrac-console.

4.

Elke afwijking in de patiëntpositie tussen de röntgenbeelden en de DRR’s wordt automatisch berekend na acquisitie van de röntgenbeelden. De berekening is gebaseerd op:
• 6D benige fusie, als de aanvankelijke correctie was gebaseerd op benige fusie;
• geïmplanteerde markerdetectie, als de aanvankelijke correctie was gebaseerd op geïmplanteerde markerdetectie.
Als de berekende verschuiving binnen de tolerantiegrenzen valt, wordt OK weergegeven
en kunt u verdergaan met de behandeling. De röntgenverificatiedrempelwaarden zijn gedefinieerd in de systeeminstellingen, zie pagina 148.
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Stappen
Als de berekende verschuiving de röntgenverificatiedrempelwaarden overschrijdt, moet u
een keuze maken uit drie opties.

5.

• Apply Shift: De berekende verschuiving wordt toegepast en ExacTrac schakelt automatisch over naar het IR-positioneringsscherm voor tafelverplaatsing. U moet de patient repositioneren om verder te kunnen gaan met de behandeling.
• Analyze Shift: De verkregen beelden worden weergegeven in de pagina Fusion van de
wizard X-ray correction / verification (röntgencorrectie/-verificatie) waar ze in detail kunnen worden geanalyseerd (zie pagina 221).
• Ignore Shift: De verschuiving wordt genegeerd en er wordt geen herpositionering uitgevoerd. De gebruiker kan de röntgenbeelden direct opnieuw verkrijgen om de patiëntpositie opnieuw te controleren.
Om verder te gaan met een van de drie opties, moet u de fusie verifiëren door de overlayschuifbalk te gebruiken. Als u de overlayschuifbalk niet gebruikt, wordt het dialoogvenster Continue with... uitgeschakeld.
6.

Na verificatie kunt u de fusie goedkeuren door het selectievakje Fusion Approval in te
schakelen (zie pagina 224).

Waarschuwing
ExacTrac toont alle posities waar röntgenverificatie mogelijk is en de röntgenbronnen niet
worden afgedekt door de gantry.
Waarschuwing
Druk tijdens MV of kV bundel-aan niet op de verplaatsingsknoppen op de ExacTracconsole of op de ExacTrac-handschakelaar om de patiënt te verplaatsen.

Klinische gebruikershandleiding Rev. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5

277

Röntgenbewaking

278

Klinische gebruikershandleiding Rev. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5

VIDEOVERIFICATIE

14 VIDEOVERIFICATIE
14.1

Videoverificatie gebruiken

Algemene informatie
Videoverificatie biedt onafhankelijke positioneringsverificatie op basis van de externe anatomie
van de patiënt. Zo kunt u een live videobeeld vergelijken met een eerder verkregen
referentiebeeld.
U kunt videoverificatie gebruiken om te zien of de patiëntpositie en het algemene postuur niet is
veranderd ten opzichte van een referentiebeeld dat is verkregen na röntgencorrectie/verificatie.

Videoverificatie activeren
Videoverificatie is beschikbaar in het tabblad Video Surveillance.

Videoweergave

Afbeelding 127

Live weergave
Als u Live selecteert in het gebied Video Mode, wordt een live videofeed weergegeven.
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Beeldopslagfuncties
Als de patiënt zich in een bevestigde en correcte behandelingspositie bevindt voorafgaand aan de
eerste behandeling, kan een referentiebeeld verkregen worden. Sommige onbeweeglijke
voorwerpen moeten in het referentiebeeld ingesloten zijn, teneinde latere verificatie mogelijk te
maken om na te gaan of de videocamera-instellingen niet veranderd zijn.
Opties
Acquire Reference: slaat een referentiebeeld op van een huidige patiëntpositionering om te
kunnen vergelijken met de patiëntpositionering tijdens een behandeling.
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14.1.1

Referentie- en live beelden vergelijken

Algemene informatie
Referentiebeelden kunnen worden verkregen voor verschillende behandelvelden, waaronder
tafelkicks, om te zien of de patiënt tijdens de behandeling beweegt.

Negatieve beeldweergave

Afbeelding 128
Opties
Subtract:
Een zwart scherm duidt op een perfecte match tussen het live beeld en het referentiebeeld.
Gekleurde beelden of een onscherp beeld duiden op afwijkingen.
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Additieve beeldweergave

Afbeelding 129
Opties
Add: Dubbele randen duiden op afwijkingen.

Opmerking met betrekking tot de veiligheid
Waarschuwing
Om na te gaan of de camera-instellingen niet veranderd zijn vergelijkt u de positie van
onbeweeglijke voorwerpen, bijv. de positie van de lineaire versneller in het referentiebeeld,
met hun positie in het live videobeeld.
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15 PATIËNTPOSITIONERING
MET EXACTRAC
ROBOTICS
15.1

Introductie in Robotics

Wat is ExacTrac Robotics?
Het ExacTrac Robotics-systeem compenseert afwijkingen in de rotationele (longitudinale en
laterale) positie van de patiënt als volgt:
• Maximale pitch (laterale kanteling): compensatie van ±2,7° is mogelijk
• Maximale roll (longitudinale kanteling): compensatie van ±4° is mogelijk
• Maximale roll wanneeer gepitched tot ±2°: compensatie van maximum ±3° is mogelijk
Deze standaardwaarden zijn geconfigureerd voor ExacTrac Robotics om gepaste
patiëntveiligheid te verzekeren. Het gebruik van buitensporige rolhoeken bijvoorbeeld kan
gevaarlijk zijn omdat de patiënt dan niet meer veilig op de tafel kan worden gepositioneerd.
Variaties in rolhoeken kunnen echter individueel worden ingesteld. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met de klantenservice van Brainlab.
Wanneer een patiëntbestand wordt gesloten of geopend en elke keer wanneer het systeem
opstart en afsluit, controleert ExacTrac of ExacTrac Robotics in de nulpositie staat. Indien nodig
wordt ExacTrac Robotics gecentreerd zodat het in de nulpositie staat voor de volgende
patiëntbehandeling.
Corrigerende acties voor verificatie van de correcte patiëntopstelling, inclusief de verificatie van
de verschuiving die kan zijn veroorzaakt door het patiëntuitlijningsproces zelf, moeten worden
uitgevoerd door het systeem dat ExacTrac Robotics als tool gebruikt (bv. ExacTrac).

Gedetailleerde informatie
Aanvullende informatie over ExacTrac Robotics vindt u in de Hardwarehandleiding,
Patiëntondersteuningssysteem.
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ExacTrac Robotics op de tafel bevestigd

Afbeelding 130
Gebruik Robotics niet als er accessoires zijn aangesloten voor bijv. cone-behandelingen.

Beschikbaarheid
ExacTrac Robotics is alleen beschikbaar in combinatie met automatische tafelpositionering (zie
pagina 73 en pagina 205).

Initialisatie
Na installatie en activatie (zie pagina 121) wordt ExacTrac Robotics automatisch geïnitialiseerd
voor standaardbehandelingen nadat een rotatiecorrectie is berekend (zie pagina 221).
Om veiligheidsredenen activeert de software ExacTrac Robotics niet tot de laadkabel van
robotica is ontkoppeld.

Handmatige kanteling
Behalve voor automatische correctie van de patiëntpositie kan ExacTrac Robotics gebruikt
worden om handmatig hoekafwijkingen te corrigeren (zie pagina 294).
Waarschuwing
Controleer altijd of ExacTrac Robotics in de nulpositie staat voorafgaand aan een
behandeling waarbij ExacTrac Robotics niet wordt gebruikt (bijv. met behulp van een
waterpas).

Gestuurde behandelingen
ExacTrac Robotics is tijdens gestuurde behandelingen niet geactiveerd.

Opmerkingen met betrekking tot de veiligheid
Waarschuwing
De Robotics-beweging moet altijd worden ingeschakeld vanuit de behandelruimte na
uitschakelen van "Lock All" door op de toets "Lock all" op Brainlab Robotics te drukken
(de toets is niet langer verlicht). (Alleen Robotics 2): Kleine Robotics-bewegingen kunnen
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vanuit de bedieningsruimte worden ingeschakeld via de inschakelknoppen op de Varianconsole (voor TrueBeam-systemen) of de ExacTrac-console (voor niet-TrueBeamsystemen).
Waarschuwing
Als er accessoires van de lineaire versneller (bijv. voor cone-behandelingen) zijn
geïnstalleerd, moet u controleren of ook het aanvullende veiligheidsmechanisme is
geïnstalleerd en geactiveerd. Dit voorkomt mogelijke botsingen. Als dit niet kan worden
gegarandeerd, mag Robotics niet worden gebruikt vanwege het risico op botsingen.
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15.2

ExacTrac Robotics gebruiken

15.2.1

ExacTrac Robotics opstarten

Algemene informatie
De blokkeringsmechanismen op het ExacTrac Robotics-systeem moeten opgeheven worden
voorafgaand aan het opstarten.
Waarschuwing
Tijdens het opstarten van ExacTrac Robotics mag de patiënt niet op de tafel liggen.

Initialisatie
ExacTrac Robotics staat gewoonlijk in de stand-bymodus als het niet gebruikt wordt. Daarom
wordt ExacTrac Robotics geïnitialiseerd zodra de software van ExacTrac is gestart.
Robotics 1.x

Robotics 2.0

Er verschijnt een initialisatiebericht:

Er wordt geen initialisatiebericht weergegeven.

Aanpassing
Robotics 1.x

Robotics 2.0

Stappen
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1.

De software van ExacTrac controleert eerste de huidige positie van ExacTrac Robotics.

2.

Als ExacTrac Robotics niet in de centrale positie staat, moet u dit resetten met behulp
van de inschakelknoppen zoals aangegeven in de systeemprompt.
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Stappen

3.

Alleen Robotics 1.x: Zodra de centrale positie is bereikt, activeert u de blokkeringsmechanismen op het ExacTrac Robotics-systeem opnieuw.
Deze moeten alleen opnieuw ingeschakeld worden voor kantelingscorrectie (zie pagina
290 en pagina 294). Aanvullende informatie over het gebruik van ExacTrac Robotics
vindt u in de Hardwarehandleiding, Patiëntondersteuningssysteem.

Autokalibratie (Robotics 1.x)
Als ExacTrac Robotics werd uitgeschakeld voor het opstarten, of als de
onderhoudsontgrendelingsknop werd geactiveerd, dan moet ExacTrac Robotics gekalibreerd
worden.

Afbeelding 131
Stappen
1.

Druk op Ok om door te gaan.

2.

De automatische kalibratie kan 30 seconden duren.

Autokalibratie (Robotics 2.0)
Als de onderhoudsontgrendelknop werd ingeschakeld of als er een verplaatsingsfout is
opgetreden in ExacTrac Robotics, moet het worden gekalibreerd. Als autokalibratie noodzakelijk
is, verschijnt er een ?-symbool in de Roll- en Pitch-velden.

Afbeelding 132
Stappen
1.

Druk op de tafelhandschakelaar om Robotics te autokalibreren.
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Stappen
2.

De automatische kalibratie kan 30 seconden duren.

Waarschuwing
Tijdens het kalibreren van ExacTrac Robotics mag de patiënt niet op de tafel liggen.

Problemen oplossen
Als ExacTrac Robotics niet geïnitialiseerd kan worden, wordt een overeenkomstig bericht
weergegeven.
Robotics 1.x

Robotics 2.0

Controleer of:
• het systeem is ingeschakeld,
• de Bluetooth-stroomkabels goed zijn aangesloten,
• de Bluetooth-verbinding is gemaakt (blauwe led op Bluetooth-toestel brandt),
• de batterijen opgeladen zijn, aangegeven door een led op ExacTrac Robotics. De led is rood
als de batterijen niet geladen zijn.
Alleen Robotics 1.x: De storingsled op ExacTrac Robotics brandt. In dit geval moet u het
toestel uit- en opnieuw inschakelen en controleren of de storing is opgelost.
Alleen Robotics 2.0:
Stappen
Na een niet-geslaagde initialisatie toont Robotics 2.0 een foutmelding:

1.

Klik op Ok om de foutmelding te erkennen.
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Stappen
Er verschijnt een nieuw bericht:

2.

Klik op Retry om te zien of de storing kan worden opgelost.
3.

Robotics zou nu succesvol moeten kunnen initialiseren. Neem contact op met de klantenservice van Brainlab als het probleem blijft bestaan.

Aanvullende informatie over het gebruik van ExacTrac Robotics vindt u in de
Hardwarehandleiding, Patiëntondersteuningssysteem.
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15.2.2

Automatische hellingshoekcorrectie

Algemene informatie
Nadat een rotatiecorrectie is bevestigd (zie pagina 221), wordt u automatisch gevraagd om
rotatieafwijkingen te corrigeren met ExacTrac Robotics.
Als automatische tafelrotatie is ingeschakeld (zie pagina 121), wordt de verticale patiënthoek naar
nul teruggebracht door de tafel rond de verticale as te roteren.

Opmerkingen met betrekking tot de veiligheid
Waarschuwing
Afhankelijk van de gewenste rotatiecorrectie kan een significante kanteling van het
tafelblad optreden tijdens positionering. Om te voorkomen dat de patiënt van de tafel valt,
moet u ervoor zorgen dat hij/zij veilig gepositioneerd is en dat er geen onveilige
voorwerpen zoals handdoeken tussen de patiënt en het tafelblad liggen.
Waarschuwing
Tijdens patiëntbewegingen met ExacTrac Robotics moet u een onbelemmerd zicht hebben
op de patiënt.
Waarschuwing
De gantry van de lineaire versneller moet in de startpositie staan (0° of 180°) voordat
automatische patiëntpositionering met ExacTrac Robotics van start gaat.
Stel Robotics in op de 0°-positie als het niet wordt gebruikt met ExacTrac (behandeling
zonder Robotics).

Een patiënt positioneren met Robotics 1.x
Stappen
1.

Volg de instructies van de meldingen van de ExacTrac-software.
Afhankelijk van de te corrigeren hellingshoek kan de volgende melding verschijnen.

2.

Afbeelding 133
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3.

Zorg ervoor dat er geen kans is op botsingen tussen gantry en tafel.

4.

Druk op Ok om door te gaan.
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Een patiënt positioneren met Robotics 2.0
Stappen
1.

Volg de instructies van de meldingen van de ExacTrac-software.

2.

Afhankelijk van de te corrigeren kantelhoek wordt de verwachte verticale verschuiving
weergegeven in een verplaatsingsdialoogvenster.

3.

Zorg ervoor dat er geen kans is op botsingen tussen gantry en tafel.

Kantelcorrectie uitvoeren
Waarschuwing
Zorg ervoor dat er geen kans is op botsingen tussen gantry en tafel of andere uitrusting.
Robotics 1.x

Robotics 2.0

Stappen

1.

Automatische kantelhoekcorrectie inschakelen:
• Voor Varian Exact- / ETR-tafels en voor TrueBeam-tafels: druk op de knop inschakelen
aan weerszijden van de bediening om de tafel automatisch te laten verplaatsen (zie pagina 73 en pagina 205).

2.

ExacTrac Robotics past de kantelhoeken aan overeenkomstig de berekende correctiewaarden.

3.

Zodra de tafelhellingshoeken gecorrigeerd zijn met ExacTrac Robotics, verdwijnen de
systeemmeldingen.

4.

Als uw ExacTrac-softwareconfiguratie automatische tafelpositionering omvat (zie pagina
73 en pagina 205), worden translationele fouten nu ook automatisch gecorrigeerd door de
tafel in de behandelpositie te verplaatsen.

5.

Anders kunt u op de gewone manier translationele fouten handmatig corrigeren met de
tafelbesturing.

Verplaatsing Robotics 1.x
Om redenen van veiligheid is het niet mogelijk ExacTrac Robotics 1.x-verplaatsing te activeren
met de console. Gebruik altijd de tafelhandschakelaars om Robotics in te schakelen.
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Verplaatsing Robotics 2.0
Het is mogelijk de ExacTrac Robotics 2.0-verplaatsing in te schakelen met:
• de ExacTrac-console of de ExacTrac-handschakelaars voor niet-TrueBeam-systemen;
• de Varian-cconsole of de Varian-tafelhandschakelaar voor TrueBeam-systemen.
Om redenen van veiligheid is het niet mogelijk een ExacTrac Robotics-verplaatsing te activeren
met de console als het gaat om significante verplaatsingen richting de kop van de gantry. Voor
een tilbeweging van meer dan 5 cm bij het bovenste deel van de tafel is het altijd noodzakelijk dat
u de correctie vanuit de behandelruimte uitvoert.
Een ExacTrac Robotics-verplaatsing met de console wordt ook uitgeschakeld wanneer er
accessoires zijn bevestigd aan de lineaire accelerator en ExacTrac de informatie uit een DICOMplan krijgt.
In een dergelijke situatie toont ExacTrac een bericht en schakelt de toets Lock all van Robotics
2.0 in. U moet de behandelruimte binnengaan om de toetsen Lock all uit te schakelen en de
correctie met behulp van de handschakelaar in de behandelruimte uit te voeren. Zorg er altijd voor
dat er geen kans is op botsingen tussen de gantry en/of andere uitrusting.
Kleine Robotics-bewegingen kunnen vanuit de bedieningsruimte worden ingeschakeld via de
inschakelknoppen op de Varian-console (voor TrueBeam-systemen) of de ExacTrac-console (voor
niet-TrueBeam-systemen).

Risico op botsingen
Als de berekende Robotics-verplaatsing omhoog richting de gantry niet kan worden uitgevoerd
vanwege het risico op botsing met de gantry, gaat u als volgt te werk:
• Annuleer de Robotics-verplaatsing (en in het geval van een TrueBeam-tafel het volgende
dialoogvenster ADI Positioning alsmede eventuele in behandeling zijnde verschuivingen op de
TrueBeam-console).
• Verlaag de tafel handmatig tot de Robotics-beweging omhoog kan worden uitgevoerd.
• Druk op Restart Positioning om de Robotics- en tafelverplaatsing te herhalen.

Volgende stappen
Stappen
1.

U kunt bijkomende verificatiebeelden maken indien gewenst (zie pagina 271).

2.

Als de patiënt correct gepositioneerd is, kan de stralingsbehandeling beginnen.

Resterende verschuivingen
Omdat er een maximale pitch en een rolhoek zijn die door ExacTrac Robotics kunnen worden
gecompenseerd, is het mogelijk dat er een resterende verschuiving optreedt. De correcties van de
maximumhoek zijn:
• Maximale pitch (laterale kanteling): compensatie van ±2,7° is mogelijk
• Maximale roll (longitudinale kanteling): compensatie van ±4° is mogelijk
• Maximale roll wanneeer gepitched tot ±2°: compensatie van maximum ±3° is mogelijk
Als de berekende verschuiving de grenzen voor pitch en/of rol overschrijdt, wordt de
maximumwaarde die door ExacTrac Robotics kan worden gecorrigeerd, naast het resultaat voor
de verschuiving weergegeven.
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Als de resterende verschuiving de IR-rotationele drempel overschrijdt, wordt het pictogram
Rotational Deviation weergegeven in plaats van het pictogram OK:
• Als de resterende verschuiving acceptabel is en lager dan de IR-rotationele drempels
(pictogram OK wordt weergegeven) is verdere actie niet nodig.
• Als de resterende verschuiving niet acceptabel is en hoger dan de IR-rotationele drempels (het
pictogram Rotational Deviation wordt weergegeven) raadt Brainlab aan om de patiënt
opnieuw uit te lijnen op de tafel. In dit geval dient een nieuw verificatiebeeld worden gemaakt.
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15.3

Handmatige kanteling

Algemene informatie
Om de aanpassing van handmatige kanteling te activeren met ExacTrac Robotics, drukt u op
Manual Tilt in het navigatiepaneel.

Dialoogvenster Manual Tilt
Robotics 1.x

Robotics 2.0

Handmatige kanteling uitvoeren (Robotics 1.x)
Stappen
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1.

Klik op 1.0°, 0.5° of 0.1° om de stappen te bepalen waarmee ExacTrac Robotics verplaatst.

2.

Druk op de schakelknoppen op de tafelbediening om verplaatsing te vergemakkelijken.
Selecteer tegelijkertijd een van de volgende functies:
• Klik op LEFT of RIGHT om een longitudinale kanteling van het tafelblad in de bijbehorende richting uit te voeren.
• Klik op UP of DOWN om een laterale kanteling van het tafelblad in de gekozen richting
uit te voeren.
• Klik op CENTER om de tafel naar de nulpositie te verplaatsen.
• In bepaalde gevallen maakt klikken op ALIGN een aanvullende correctie mogelijk van
uitlijning van de doelregelaar met het isocentrumfantoom. Deze functie mag alleen worden gebruikt als röntgencorrectie niet wordt uitgevoerd.
• Klik op LOCK Position om ExacTrac Robotics naar de vergrendelpositie te verplaatsen. De zware veiligheidvergrendelingen kunnen nu worden geactiveerd.

3.

Klikken op STOP stopt onmiddellijk elke beweging van het ExacTrac Robotics-systeem.

4.

Klikken op Done verlaat het dialoogvenster Robotics Manual Tilt.

5.

Na twee minuten inactiviteit van de gebruiker in het dialoogvenster wordt ExacTrac Robotics automatisch uitgeschakeld. Als u een verplaatsingsfunctie activeert, start ExacTrac Robotics automatisch opnieuw op na vier seconden. Als ExacTrac Robotics niet in
gebruik is, moet u het dialoogvenster sluiten om ontlading van de batterij te voorkomen.
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Handmatige kanteling uitvoeren (Robotics 2.0)
Stappen
1.

Klik op 1.0°, 0.5° of 0.1° om de stappen te bepalen waarmee ExacTrac Robotics verplaatst.

2.

• Klik op LEFT of RIGHT om een longitudinale kanteling van het tafelblad in de bijbehorende richting uit te voeren.
• Klik op UP of DOWN om een laterale kanteling van het tafelblad in de gekozen richting
uit te voeren.
• Klik op CENTER om de tafel naar de nulpositie te verplaatsen.
• Klik op Move to LOCK Position om ExacTrac Robotics naar de vergrendelpositie te
verplaatsen. De onderhoudsvergrendelingen kunnen nu worden geactiveerd.
Wanneer er een verplaatsing is verzocht (verplaatsingsknoppen grijs), drukt u op de inschakelknoppen op de tafelhandschakelaar om de verplaatsing uit te voeren.

3.

Klik op STOP om onmiddellijk elke beweging van het ExacTrac Robotics-systeem te
stoppen.

4.

Door te klikken op Done wordt het dialoogveld Robotics Manual Tilt verlaten.

5.

Als ExacTrac Robotics niet in gebruik is, moet u het dialoogvenster sluiten om ontlading
van de batterij te voorkomen.

Opmerking met betrekking tot de veiligheid
Gebruik het dialoogvenster Robotics Manual Tilt niet om hoeken te compenseren die alleen
op basis van infraroodtracking zijn gebaseerd. Alleen de rotaties bepaald met
röntgencorrectie mogen worden gecompenseerd. Hoeken die zijn afgeleid op basis van
infraroodtracking zijn niet altijd betrouwbaar.
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15.3.1

Autokalibratie (alleen Robotics 2.0)

Algemene informatie
Als de onderhoudsontgrendelknop werd ingeschakeld of als Robotics een verplaatsingsstoring
ervaart tijdens positionering, moet ExacTrac Robotics 2.0 mogelijk geautokalibreerd worden
("homing"). In dat geval zijn geen verdere verplaatsingen mogelijk:

Afbeelding 134

Autokalibratie uitvoeren
Stappen
Let erop dat er geen patiënt op de tafel ligt bij de terugkeerprocedure. Sluit de huidige patiënt en open het dialoogvenster Robotics Tilt. De noodzaak voor autokalibratie wordt
aangegeven door middel van het teken ? in de velden Roll en Pitch:

1.
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2.

Volg de instructies en druk op de tafelhandschakelaar om Robotics te autokalibreren.

3.

Herstart de klinische workflow.
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15.4

Behandelingsbereik Robotics

Algemene informatie
Het verticale behandelingsbereik bij gebruik van ExacTrac in combinatie met ExacTrac Robotics
en een Varian Exact-tafel kan beperkt zijn voor bepaalde behandelingen, afhankelijk van de
positie van de draaiarm.
Dit komt omdat het bovenoppervlak van het Imaging Couch Top van Brainlab om
veiligheidsredenen slechts 1,1 cm boven het isocentrum kan bewegen, d.w.z. om botsing van
patiënt en draaiarm te vermijden.
Het gevolg hiervan is dat de gewenste verticale tafelverplaatsing om de patiënt in het isocentrum
te plaatsen, niet uitgevoerd kan worden voor bepaalde neerwaartse pitchhoeken.
De verticale verplaatsing van de Varian Exact-tafel is enkel beschikbaar als de draaiarm geroteerd
is tot minimaal 45° (IEC-schaal).

Voorbeeld

②

①

Afbeelding 135
Nr.

Onderdeel

①

Maximale verticale beweging: 1,1 cm

②

Neerwaartse pitch

Mogelijke oplossingen
De locatie van de tumor bepaalt in alle gevallen of de patiënt in het isocentrum kan worden
geplaatst. Posterieure craniale tumoren bijvoorbeeld, die dicht bij het oppervlak van het tafelblad
zitten, resulteren vaak in dit probleem.
In die gevallen waar het verticale verplaatsingsbereik van de Varian Exact-tafel positionering van
de patiënt op het isocentrum voorkomt, moet u de patiënt op de tafel of binnen het masker
repositioneren om de rotatie van de patiënt ten opzichte van het tafelhoofdeinde te verminderen.
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Aanvullende problemen met Robotics-behandelingsbereik
Bij gebruik Robotics op de TrueBeam voor prostaatbehandelingen kan de hoofdwaartse positie
van het tafelblad een voorspeld risico op botsingen veroorzaken. Dit komt door de LaserGuard die
het roboticasysteem ziet.
Door middel van de frameless extension voor prostaatbehandelingen is Robotics ongeveer
17 cm verder weg van het isocentrum waardoor de patiënt kan worden behandeld zonder risico
van botsingen tussen de gantry en Robotics.
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16 STANDALONESOFTWARE
VOOR
RÖNTGENMONITORING
16.1

Standalonefunctionaliteit

Algemene informatie
Indien u standalonesoftware voor röntgenmonitoring heeft gekocht, is alleen beperkte
functionaliteit beschikbaar. De monitoringsoftware bewaakt alleen de patiëntpositie bij
röntgenbeelden. De patiënt moet in de uiteindelijke behandelpositie worden gepositioneerd met
externe apparaten zoals Cone Beam CT (gebaseerd op botstructuur). De monitoringsoftware
slaat de uiteindelijke behandelpositie op en berekent elke monitoringverschuiving ten opzichte van
deze positie.
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Vereisten
Aan de volgende vereisten moet worden voldaan voordat de monitoringworkflow kan worden
gestart:
• Het patiëntbehandelplan moet worden geïmporteerd in ExacTrac (zie pagina 384).
• De patiënt wordt gepositioneerd in de uiteindelijke behandelpositie met een IGRT-systeem
(bijvoorbeeld CBCT).
• Dezelfde patiënt wordt geopend op zowel de lineaire versneller als monitoringsoftware (moet
handmatig worden geopend).
• Hetzelfde isocentrum en dezelfde bundel worden geselecteerd op zowel de lineaire versneller
als monitoringsoftware (moet handmatig worden geopend).
De volgende functies / licenties worden niet ondersteund:
• Geïmplanteerde markers
• Stents
• Virtuele isocentra
• Definitie van lichaamsmarkers
• Gelokaliseerde gegevens
• Automatische prepositionering en positionering
OPMERKING. Er is geen verbinding tussen de monitoringsoftware en de lineaire versneller.
Daarom worden er geen bundelconsistentiecontroles uitgevoerd. Zorg er altijd voor dat dezelfde
patiënt, isocentrum en bundel zijn geopend op zowel de lineaire versneller als de
monitoringsoftware.

Open Patient
Dezelfde patiënt als op de lineaire versneller moet handmatig worden geopend in de
röntgenmonitoringsoftware. Zie pagina 129 voor meer informatie over hoe u een patiënt opent.
Voor patiëntgegevens die al zijn aangepast aan de volledige versies van ExacTrac-software:
• Als de patiëntgegevens gedefinieerde lichaamsmarkers bevatten, verschijnt een waarschuwing
en worden de lichaamsmarkers gewist voor die patiënt. Lichaamsmarkers worden voor elke
behandelsessie apart vastgelegd.
• Indien de patiëntgegevens zijn gelokaliseerd in iPlan RT (de patiënt is gescand met SRS CT/
Angio lokalisator en doel-positioner voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering) kan
de patiënt niet worden geopend en verschijnt een waarschuwing. Indien de patiënt is geopend
met standalonesoftware voor röntgenmonitoring, moeten de patiëntgegevens opnieuw
worden geïmporteerd.
• Als een virtueel isocentrum is gedefinieerd voor de patiënt verschijnt een waarschuwing en
wordt het virtuele isocentrum uitgeschakeld voor die patiënt. Als de patiënt later wordt geopend
met een volledige versie van ExacTrac, kan het virtuele isocentrum worden ingeschakeld in
Patient Settings.
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Patiëntinstellingen
U kunt Monitoring Accuracy in Patient Settings aanpassen (zie ook pagina 143) voor
infraroodnauwkeurigheid.

Afbeelding 136
De monitoring kan zijn gebaseerd op:
• Body Marker On-The Fly: Lichaamsmarkerconfiguraties moeten apart worden vastgelegd als
referentie voor elke behandelsessie voordat de eerste röntgenbeelden worden genomen (zie
pagina 211). Een permanente bepaling van lichaamsmarkers is niet mogelijk.
Lichaamsmarkers maken het monitoren van de patiëntbeweging mogelijk.
• Reference Star/Array: IR-patienttracking is niet mogelijk.
• Cranial Positioning Array: Dit kan alleen worden gebruikt voor de tracking van de
patiëntpositie op basis van infrarood. Automatische prepositionering is niet mogelijk in
combinatie met gelokaliseerde gegevens. IR-patienttracking is niet mogelijk.
Alle andere instellingen worden uitgelegd op pagina 143.
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Een referentie vastleggen
De patiëntpositie vastleggen als referentie:
Stappen
Zorg ervoor dat de patiënt in de uiteindelijke behandelpositie is met elk ander IGRT-systeem (bijvoorbeeld CBCT).

1.

2.

Druk op Acquire Reference.

3.

Verkrijg röntgenbeelden (zie pagina 218).

4.

Voer een automatische fusie uit.
OPMERKING. Het fusieresultaat wordt ingesteld op 0.0 voor alle waarden om aan te tonen dat dit de uiteindelijke behandelpositie is van de patiënt, op basis van externe apparaten.

5.

Verifieer het fusieresultaat (zie pagina 222 voor meer informatie over fusieverificatie en
het uitvoeren van een handmatige fusie indien nodig).

6.

Druk op Finish.
Het statuspictogram toont een groen OK-teken. Alle afstandsbalken bevinden zich binnen
de tolerantie.

Voor één isocentrum, kan slechs één referentiepositie worden ingesteld als referentie. Als een
nieuwe referentie moet worden ingesteld voor hetzelfde isocentrum, moet de patiënt opnieuw
worden geopend.
Waarschuwing
Let erop dat de patiënt zich in de uiteindelijke behandelpositie bevindt voordat de
referentie wordt vastgelegd.

De patiëntpositie bewaken
Op elk moment tijdens de behandeling kan de patiëntpositie worden bewaakt door het maken van
röntgenbeelden. De bewaakte positie is altijd gebaseerd op de uiteindelijke behandelpositie van
de patiënt die is bereikt met een IGRT-systeem (bijvoorbeeld CBCT) van een andere fabrikant. Er
wordt altijd rekening gehouden met de intern opgeslagen offset om de huidige patiëntpositie te
berekenen.
OPMERKING. De patiëntpositie wordt altijd bewaakt op basis van botstructuur.
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Afbeelding 137
Zie pagina 275 over het vastleggen.
In geval van grote verschuivingen, dient u het resultaat te controleren op plausibiliteit. Deze kan
afkomstig zijn van beweging door de patiënt, een fusiefout enz.
Voor grote afwijkingen, dient u nauwkeurig de patiëntinformatie te bestuderen en te zorgenvoor de
juiste behandelpositie van de patiënt bij externe IGRT-systemen (bijvoorbeeld CBCT) en de
patiënt indien nodig te herpositioneren.
OPMERKING. Voor toegepaste verschuivingen, blijft het venster in het tabblad X-ray Monitoring
omdat er geen automatische positionering van de patiënt mogelijk is. Alleen de IR-afstandsbalk
en het statuspictogram worden dienovereenkomstig bijgewerkt.

Patiëntafdruk en samenvatting
De patiëntafdruk bevat de originele referentieverschuiving/offset wat het verschil is tussen de
uiteindelijke behandelpositie op basis van externe IGRT-systemen en de geplande
isocentrumpositie van de patiënt van het DICOM-plan geïmporteerd naar ExacTrac. De offset kan
zijn ontstaan doordat het externe IGRT-systeem is gebaseerd op zacht weefsel terwijl ExacTrac
de uiteindelijke behandelpositie baseert op botstructuur. Daarnaast bevat het alle
monitoringverschuivingen die zijn vastgelegd tijdens de behandelsessie.
De patiëntsamenvatting bevat alle monitoringverschuivingen die zijn vastgelegd tijdens de gehele
patiëntbehandeling.
Zie pagina 371 voor meer informatie over het genereren van behandelrapporten.
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17 SYSTEEM AFSLUITEN
17.1

De software uitschakelen

Algemene informatie
Als de patiëntbehandeling voltooid is, kan de software uitgeschakeld worden.
Waarschuwing
Als het systeem wordt afgesloten voordat de software is afgesloten, kunnen er gegevens
verloren gaan.
Waarschuwing
Controleer altijd of ExacTrac Robotics is ingesteld op de nulpositie bij het afsluiten van
ExacTrac. Dit om ervoor te zorgen dat het tafelblad in een niet-gekantelde positie staat voor
behandelingen zonder ExacTrac en/of ExacTrac Robotics.
Waarschuwing
Sluit de patiënt in ExacTrac niet alvorens de behandeling af te ronden, omdat ExacTrac
Robotics centreert tijdens het afsluiten van de patiënt. Sluit de patiënt eerst in de
behandelingsapplicatie.

Het patiëntbestand sluiten
Stappen
1.

Om het huidige patiëntbestand te sluiten, drukt u op Close Patient.

2.

Bij het sluiten van een patiëntbestand controleert ExacTrac of ExacTrac Robotics in de
nulpositie staat. Indien nodig wordt ExacTrac Robotics gecentreerd zodat het in de nulpositie staat voor de volgende patiëntbehandeling.

De ExacTrac-software afsluiten
Alvorens het systeem af te sluiten, moet u de ExacTrac-software correct afsluiten:
Stappen
1.

Druk op Quit ExacTrac.
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Stappen
Er verschijnt een afsluitmelding.

2.

3.
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Zodra u de afsluiten-prompt hebt bevestigd met Yes, wordt de ExacTrac-software afgesloten.
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17.2

De hardware uitschakelen

System Control Panel

①

②

Afbeelding 138
Nr.

Onderdeel

①

Knop System Off

②

Knop Computer on/off

Systeem afsluiten
Stappen
1.

Sluit het Windows-besturingssysteem op de normale wijze af door te klikken op Shut
Down in het menu Start.

2.

Wacht tot het ExacTrac-werkstation afsluit en de monitor zwart wordt.
Controleer ook of de toets COMPUTER ON/OFF in het systeembedieningspaneel is uitgeschakeld.
Druk gedurende drie seconden op de toets System Off ③ op het ExacTrac-console
(voor zover aanwezig). De oranje Stand-by-led knippert in deze periode. Wanneer de
groene AAN/UIT-led uitschakelt, betekent dit dat het ExacTrac-systeem niet langer voeding krijgt (zie pagina 54), met uitzondering van de aanvullende stand-byspanning (28 V
AC).

③
3.

U kunt ook op de toets SYSTEM OFF op het systeembedieningspaneel drukken. Wanneer deze knop niet langer meer is verlicht, krijgen de onderdelen van het ExacTrac-systeem geen voeding meer.
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Aanvullende opmerkingen over uitschakelen
De zekering voor netvoedinginput ① kan in positie I blijven (AAN) en hoeft niet elke dag in de
nulpositie te worden gezet.

①

Voor optimale systeemprestaties adviseert Brainlab het ExacTrac-werkstation’s nachts uit
te schakelen. Als het systeem continu draait, wordt aanbevolen om het werkstation elke
ochtend opnieuw op te starten. Als het werkstation niet regelmatig opnieuw wordt
opgestart, heeft dit een verminderde systeemprestatie tot gevolg.
Het ExacTrac-werkstation moet ten minste eenmaal per 49 dagen opnieuw worden
opgestart. Doet u dit niet, dan resulteert dit in onjuiste tijdinvoeren in alle logbestanden en
de positioneringsgegevens van alle patiënten. Deze beperking is het gevolg van de interne
tijd van systemen op basis van het Windows-besturingssysteem. Na deze periode van 49
dagen, wordt de timer gereset op 0.

Noodstop
Druk op de EMERGENCY-schakelaar die in de ruimte is geïnstalleerd als het volledige systeem in
geval van nood moet worden uitgeschakeld.
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18 SYSTEEMKALIBRATIE
18.1

Coördinatenstelsel van de tafel/lineaire versneller

Algemene informatie
Om het ExacTrac-patiëntpositioneringssysteem de juiste informatie te verschaffen over de
huidige patiëntpositie, wordt een driedimensionaal coördinatenstelsel conform IEC 61217 gebruikt
om de verplaatsing en hoek van tafel en lineaire versneller te omschrijven.

ExacTrac met lineaire versneller

Z

Y
O

X

Afbeelding 139

Assendefinities
Functie

As
Oorsprong
(0,0,0)

Z-as

Dit is het isocentrum van de lineaire versneller. Dit wordt bepaald door het
snijpunt van de rotatieassen van de gantry en de tafel.

Dit is de verticale as die door de oorsprong loopt, evenwijdig met het bovenvlak van het tafelblad met een kantelhoek van 0°. Boven de oorsprong is deze as positief, onder de oorsprong is hij negatief.
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As

Functie

X-as

Dit is de horizontale as die door de oorsprong loopt, parallel met het draaivlak
van de gantry. Vanaf het voeteneinde van de tafel van de lineaire versneller is
deze as positief rechts van de oorsprong, en negatief links ervan. Deze as
wordt ook dwarsas genoemd omdat hij de laterale beweging van de tafel beschrijft.

Y-as

Dit is de horizontale as die door de oorsprong loopt, evenwijdig met het bovenvlak van het tafelblad bij een kantelhoek van 0°. Vanaf het voeteneinde
van de tafel van de lineaire versneller is deze as positief vanaf de oorsprong
naar de lineaire versneller toe, en negatief vanaf de oorsprong van de lineaire
versneller af. Deze as wordt ook de lengteas genoemd, omdat hij de tafelbeweging in de lengte beschrijft.

Rotatiehoeken
• Rotatie rond de verticale as resulteert in een tafelhoek.
• Rotatie rond de lengteas resulteert in een kantelhoek in de lengterichting of rolhoek.
• Rotatie rond de dwarsas resulteert in een kantelhoek in de dwarsrichting of pitchhoek.
Waarschuwing
De tafelhoek wordt weergegeven in ExacTrac overeenkomstig de schaal die de lineaire
versneller gebruikt. De standaardpositie kan daarom 0° of 180° zijn, en de positieve rotatie
kan links- of rechtsdraaiend zijn. Het systeem wordt bij de ontvangst aangepast aan uw
lineaire versneller.
Met uitzondering van de hoekmetingen (aangeduid met het symbool °), worden alle
numerieke waarden door ExacTrac weergegeven in millimeter [mm].

Kalibratie en verificatie
Elke kalibratie van het systeem kent een risico van miskalibratie. Voor optimale veiligheid
adviseert Brainlab alleen ervaren gebruikers het recht toe te kennen om het systeem te
kalibreren.
Een isocentrum- en röntgenkalibratie uitvoeren maakt de Kalibratie naar bestralingsisocentrum
ongeldig, zodat deze moet worden herhaald. Hiervoor moet een nieuwe Winston-Lutz-test op de
lineaire versneller worden uitgevoerd. Om dit te voorkomen, adviseert Brainlab het systeem alleen
opnieuw te kalibreren wanneer uit een dagelijkse controle blijkt dat de kalibratie niet meer de
vereiste nauwkeurigheid heeft.
Voor optimale veiligheid en een efficiënt gebruik van het systeem moet de dagelijkse controle ten
minste elke morgen vóór klinisch gebruik van het systeem worden uitgevoerd.
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18.1.1

Kalibratie van onderdelen beoordelen

Isocentrumkalibratie openen
Stap
Voor toegang tot de systeemkalibratie-opties drukt u op Calibrate/Verify in het tabblad System
Settings. Er verschijnt een scherm Calibration.

Kalibratiescherm

Afbeelding 140

Kalibratieopties
Stappen

Opmerking

1.

Isocenter Calibration

Verplicht alvorens een patiëntbehandeling kan worden
gestart.

2.

X-ray Calibration

Verplicht alvorens een patiëntbehandeling kan worden
gestart, mits u beschikt over ExacTrac X-Ray.

3.

Radiation Isocenter Calibration

Voer deze kalibratie uit na de voorgaande twee kalibraties.

Kalibratieprocedure
Brainlab adviseert regelmatig een isocentrumkalibratie, een röntgenkalibratie en een kalibratie
bestralingsisocentrum uit te voeren, ten minste eenmaal per maand of wanneer het systeem
gedekalibreerd is (bijv. na een botsing tussen onderdelen of nadat de systeeminstelling is
gewijzigd).
Voer de kalibraties in de volgende volgorde uit:
• Systeemkalibratie met kalibratie bestralingsisocentrum:
1. Isocentrumkalibratie
2. Röntgenkalibratie
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3.
4.
5.
•
1.
2.
3.

Dagelijkse controle
Kalibratie bestralingsisocentrum
Dagelijkse controle
Systeemkalibratie zonder kalibratie bestralingsisocentrum:
Isocentrumkalibratie
Röntgenkalibratie
Dagelijkse controle

Kalibreer het bestralingsisocentrum
Deze functionaliteit biedt u aanvullende nauwkeurigheid en wordt voor alle behandelingen ten
zeerste aanbevolen. Calibrate Radiation Isocenter is een optionele kalibratie die de
nauwkeurigheid van uw huidige isocentrum en röntgenkalibratie verder verbetert (zie pagina
337).

Verificatieopties
Er zijn tevens aanvullende verificatieopties beschikbaar. Zie pagina 341

Algemene aanbevelingen voor kalibratie
Waarschuwing
Verifieer de kalibratie dagelijks. Regelmatige kalibratie en verificatie van het systeem is
noodzakelijk om nauwkeurigheid te garanderen. Controleer altijd de kalibratie van het
systeem na een mechanische impact op een van de onderdelen.
Hanteer de kalibratiefantomen voorzichtig. Met een beschadigd fantoom kan een
nauwkeurige kalibratie niet gegarandeerd worden. Zorg ervoor dat u de infraroodmarkers
niet krast of beschadigt.
Waarschuwing
Ga na of de berekende omtrek correct overeenkomt met het videobeeld van het fantoom.

Zorgen voor cameranauwkeurigheid
Raak het camerasysteem niet aan tijdens gebruik van het systeem.
Waarschuwing
De IR-camera moet tot wel twee uur opwarmen, afhankelijk van de
omgevingsomstandigheden en de cameraspecificaties. Tijdens deze periode kunnen de
camera’s een opwarmverschuiving vertonen. Om mogelijk onnauwkeurige dagelijksecontroleresultaten te voorkomen, wordt een opwarmtijd van 120 minuten geadviseerd,
omdat de IR-camera alleen tijdens de dagelijkse controle wordt gebruikt als een absoluut
meetsysteem. Denk er dus aan het ExacTrac-systeem 120 minuten voor uitvoering van de
dagelijkse controle in te schakelen.
Het is mogelijk het systeem voortdurend ingeschakeld te houden (bijvoorbeeld ’s nachts)
en alleen het werkstation uit te schakelen. Hiervoor moet het ExacTrac-werkstation via
Windows worden uitgeschakeld. De kast is nog steeds ingeschakeld. Om het werkstation
in te schakelen (bijvoorbeeld de volgende dag) moet ExacTrac eerst volledig worden
uitgeschakeld door op de UIT-knop op de console te drukken, waarna het systeem na een
paar seconden opnieuw moet worden gestart door op de AAN-knop te drukken.
Om een temperatuurschommeling tussen de isocentrumkalibratie en de röntgenkalibratie
te voorkomen, staat de software alleen een röntgenkalibratie toe in combinatie met een
isocentrumkalibratie. Röntgenkalibraties moeten direct na een isocentrumkalibratie
worden uitgevoerd, hetgeen een geldige systeemkalibratie garandeert.
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Waarschuwing
De infraroodcamera straalt infrarood licht uit. Dit kan andere medische apparatuur, die ook
infrarood licht gebruikt, verstoren. In dat geval mag slechts één systeem tegelijk worden
gebruikt.
Waarschuwing
Deze infraroodapparatuur van derden kan op zijn beurt ook de werking van de
infraroodcamera verstoren. In dat geval mag slechts één systeem tegelijk worden gebruikt.
U kunt de derde infraroodbron ook afdekken.
Voor een nauwkeurige kalibratie en daaropvolgende infraroodtracking moet u ervoor
zorgen dat reflecterende voorwerpen en lichtbronnen die tot artefacten kunnen leiden, zich
niet binnen het zichtveld van de camera bevinden.
Waarschuwing
Bevestig geen voorwerpen aan het camerasysteem. Extra gewicht aan de infraroodcamera
hangen, zal het kalibratiesysteem ongeldig maken en tot een foutieve positionering van de
patiënt leiden.
Waarschuwing
Dek het camerasysteem niet af, bijv. met afdekdoeken. Als het camerasysteem bedekt
wordt, kan het oververhit raken.
Waarschuwing
Brainlab adviseert ten sterkste de computerkast altijd ingeschakeld te houden, zodat de
camera altijd op gebruikstemperatuur is.
Waarschuwing
Voor een nauwkeurige kalibratie en daaropvolgende infraroodtracking moet de
temperatuur in de behandelingsruimte constant blijven. Temperatuurschommelingen, bijv.
door de luchtstroom van de klimaatregeling, kan tot onnauwkeurige camerawerking leiden.
Waarschuwing
Grote temperatuurschommelingen (> 5°) kunnen een onnauwkeurigheid in het systeem
veroorzaken. Wanneer er sprake is van grote temperatuurschommelingen, moet de
gebruiker een kalibratieverificatie uitvoeren.
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18.2

Isocentrumkalibratie

Algemene informatie
Isocentrumkalibratie lijnt het tafelblad uit met het isocentrum van de lineaire versneller, waardoor
de nauwkeurigheid van zowel de infrarood- als de röntgenpositionering wordt beïnvloed.
OPMERKING. Voer alle kalibratiestappen uit (waaronder kalibratie naar bestralingsisocentrum)
om het verschil tussen het ExacTrac-isocentrum en het bestralingsisocentrum van de lineaire
versneller zo klein mogelijk te maken.

Opmerkingen met betrekking tot de veiligheid
Waarschuwing
Hanteer het isocentrumfantoom voorzichtig. Als het fantoom of de bevestigde
markeerbollen beschadigd zijn, kan geen nauwkeurige kalibratie gegarandeerd worden. De
markeerbollen moeten minstens eenmaal per jaar vervangen worden, en onmiddellijk als ze
beschadigd raken. Wanneer er sprake is van een oneigenlijk gebruik van het
isocentrumfantoom (vallen, over een ruw oppervlak verplaatst met de markers naar
beneden gericht), moeten alle markeerbollen worden vervangen.
Waarschuwing
Tenzij er een kalibratie naar bestralingsisocentrum is uitgevoerd, heeft de
isocentrumkalibratie binnen ExacTrac direct invloed op de uiteindelijke patiëntpositie. Zorg
er altijd voor dat de kamerlasers correct zijn uitgelijnd met het bestralingsisocentrum van
de lineaire versneller. Elke laseruitlijningsfout zal de positioneringsnauwkeurigheid van
ExacTrac verminderen. Kleine uitlijningsfouten tussen de lasers en het
bestralingsisocentrum kunnen worden gecompenseerd door het gebruik van de kalibratie
naar bestralingsisocentrum. Zorg dat het tafelblad horizontaal en waterpas is voor de
kalibratie.
Waarschuwing
De isocentrumpositie moet minstens eenmaal per dag gecontroleerd of gekalibreerd
worden.
Waarschuwing
Een verkeerde positie van markeerbollen kan leiden tot onnauwkeurigheden van het
isocentrumfantoom. Controleer regelmatig of de markeerbollen geheel op het
isocentrumfantoom zijn geschroefd zonder een opening tussen markeerbol en de houder
van de markerpen.

ET-isocentrumfantoom
Kalibreer de isocentrumpositie met een ET-isocentrumfantoom (alleen met artikelnummer
49050A of hoger).
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①

Afbeelding 141
Nr.
①

Onderdeel
Lijnen voor kamerlasers

Het fantoom op het tafelblad positioneren
Stappen
1.

Plaats het ET-isocentrumfantoom op het tafelblad, en zorg ervoor dat alle vijf markeerbollen van het fantoom zich in het zichtveld van de camera bevinden.

2.

Lijn het fantoom uit met de gantry met de ingegraveerde woorden Right, Left en Gantry
en het patiëntsymbool op het fantoom als richtlijn.

3.

Lijn de op het fantoom gegraveerde lijnen uit met de kamerlasers.

Waarschuwing
Ga voorzichtig te werk bij het uitlijnen van het isocentrumfantoom met de
behandelingskamerlasers. Onjuiste uitlijning van het isocentrumfantoom zal een onjuiste
positionering van de patiënt tot gevolg hebben.
Waarschuwing
Voor systeemkalibratie en kalibratieverificatie moet altijd hetzelfde fantoom met hetzelfde
serienummer worden gebruikt.
Voor klanten die oudere versies (5.x of ouder) upgraden naar ExacTrac 6.2: het ETisocentrumfantoom 49050 kan niet langer gebruikt worden, aangezien dit niet de wolfraambol
bevat die nodig is voor de dagelijkse controle.
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Isocentrumkalibratie uitvoeren
Stappen
Selecteer Isocenter Calibration in het scherm Calibration (zie pagina pagina 325) en
bevestig met Next. Dit scherm wordt getoond.

1.

2.

Zorg ervoor dat het fantoom is uitgelijnd met de kamerlasers en binnen het zichtveld van
de camera (markeerbollen worden blauw weergegeven).
Als ExacTrac wordt gebruikt in combinatie met iGUIDE en het HexaPOD Evo RT-systeem, verplaatst u het isocentrumfantoom naar het isocentrum met de functie Isocenter
Check, dat onderdeel uitmaakt van de veiligheidscontroles in iGUIDE.

3.

Druk op Calibrate om de huidige positie van het ET-isocentrumfantoom op te slaan als
isocentrum.
Als het door u berekende isocentrum aanzienlijk verschilt van de vorige instellingen, verschijnt een overeenkomstige melding.

4.

• Zorg ervoor dat het kalibratiefantoom correct is geplaatst en dat het fantoom en het
systeem niet beschadigd zijn.
• Bevestig deze melding als u wilt doorgaan met uw nieuwe instellingen.
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Stappen
Als de kalibratie voltooid is:
Verschijnt een OK-bericht.
Wordt de succesvolle kalibratie onderaan op het scherm weergegeven.

5.

6.

Druk op Next om naar de volgende kalibratiestap te gaan.

Verplaats het fantoom tijdens het kalibratieproces niet over het tafelblad. Doet u dit toch,
dan zal de daaropvolgende patiëntpositionering niet correct zijn.
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18.3

Röntgenkalibratie

Algemene informatie
Röntgenkalibratie kalibreert het röntgenbeeldvormingssysteem voor een nauwkeurige correctie en
verificatie van de patiëntpositionering.

ET-röntgenkalibratiefantoom
Een röntgenkalibratie uitvoeren met een ET-röntgenkalibratiefantoom.

Afbeelding 142

Aanbevolen energie-instellingen
Type fantoom

Aanbevolen instellingen voor kalibratie

Röntgenkalibratiefantoom

120 kV, 100 mA en 100 ms

OPMERKING. De röntgeninstellingen zijn afhankelijk van de individuele systeemopstelling en
geïnstalleerde systeemonderdelen. De hierboven aanbevolen röntgeninstellingen zijn slechts een
suggestie.
Als de röntgenapparatuur langer dan twee weken niet is gebruikt, mag de energie-instelling
voor de eerste 10 belichtingen niet hoger zijn dan 110 kV.

Opmerkingen met betrekking tot de veiligheid
Waarschuwing
Een nauwkeurige kalibratie kan niet worden gegarandeerd als het ETröntgenkalibratiefantoom is misvormd of beschadigd. Hanteer het ETröntgenkalibratiefantoom voorzichtig.
Raak de reflecterende markers niet aan. Als de reflecterende markers beschadigd zijn, kan
dit de werking van het kalibratiefantoom beïnvloeden.
Waarschuwing
Om redenen van veiligheid moet u de röntgenkalibratie ten minste één maal per dag
verifiëren voordat u begint met de behandeling van patiënten. Onnauwkeurige kalibratie
kan resulteren in onnauwkeurige patiëntpositionering.
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18.3.1

Röntgenkalibratie uitvoeren

Algemene informatie
Een röntgenkalibratie moet altijd direct na een isocentrumkalibratie worden uitgevoerd. Dit
voorkomt wijzigingen in de gebruikstemperatuur van de camera hetgeen vervolgens weer de
kalibratienauwkeurigheid zou kunnen beïnvloeden.

Het röntgenkalibratiefantoom positioneren
Stappen
Selecteer X-Ray Calibration in het scherm Calibration (zie pagina pagina 325) en bevestig met Next. Het scherm Calibration Position wordt weergegeven.

1.

2.

Plaats het ET-röntgenkalibratiefantoom zodanig op de tafel dat:
• De reflecterende markers volledig zichtbaar zijn voor beide cameralenzen.
• De volgende kalibratiebeelden de metalen onderdelen aan het tafelblad niet omvatten.

3.

Pas de positie van het kalibratiefantoom op de tafel aan tot de tafelhoek op nul staat.

4.

Tafelpositionering:
• Als automatische tafelpositionering is geïnstalleerd (zie pagina 73), druk dan op de activeringsschakelaars van de tafelhandschakelaar om de laterale, longitudinale en verticale waarden te corrigeren.
• Verplaats anders de tafel handmatig volgens de informatie die de indicatoren voor verschuiving geven (zie pagina 196).
Als alle hoeken op OK zijn ingesteld, is de referentiepositie bereikt die tijdens de installatie van het systeem is opgeslagen. Indien nodig kan de referentiepositie aangepast worden (zie pagina 363).

5.

Druk op Next om de vlakke beelddetectoren te kalibreren.
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Opmerking met betrekking tot de veiligheid
Waarschuwing
Blijf weg van bewegende delen tijdens de automatische tafelpositionering.

Kalibratiepositie (positionering geslaagd)

Afbeelding 143
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De röntgenonderdelen kalibreren
Stappen
Verkrijg een röntgenbeeld met beide buizen volgens de instructies in het kalibratiescherm.

1.

2.

Controleer of de oranje draadkruisen in het verkregen beeld gecentreerd zijn binnen alle
acht gele markercirkels die voor elk scherm direct naar de röntgenstraal zijn gericht.
Als dit niet het geval is, ga dan na of het beeld niet over- of onderbelicht is. Klik indien
nodig op Modify om de röntgenenergieniveaus aan te passen (zie pagina 93) en herhaal
de beeldacquisitie.

3.

Druk op Finish om het kalibratieproces te beëindigen.

Waarschuwing
Als de beeldacquisitie drie maal achter elkaar mislukt, d.w.z. er kan geen volledig beeld
worden gegenereerd, moet u contact opnemen met Brainlab.
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Röntgenkalibratie (kalibratie geslaagd)

Afbeelding 144

①
②
③

⑧
⑦
④
⑥

⑤

Afbeelding 145
Alle acht markers in het röntgenbeeld Afbeelding 144 (vergroot in Afbeelding 145) zijn correct
gedetecteerd. De marker rechtsonder marker 4 behoort niet tot deze kalibratieas. Deze wordt
alleen gebruikt voor de kalibratie van de andere beeldvormingsas en het is daarom ook normaal
dat er geen gele cirkel omheen weergegeven wordt.
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18.4

Kalibratie naar bestralingsisocentrum

Algemene informatie
Voor optimale positioneringsnauwkeurigheid moet het isocentrumpunt binnen de kalibratie van de
röntgenbeelden van ExacTrac exact identiek zijn met het daadwerkelijke bestralingsisocentrum
van de accelerator.
Aangezien de röntgenkalibratie van ExacTrac berust op:
• de kamerlasers;
• de isocentrumkalibratie van de infraroodcamera;
• de geometrie van de kalibratiefantomen;
kan een typische niet-overeenkomst tussen het isocentrum in de röntgenbeeldkalibratie en het
daadwerkelijke bestralingsisocentrum van 0,4 tot 0,7 mm worden verwacht.
De kalibratie naar bestralingsisocentrum maakt het mogelijk een dergelijke afwijking te
compenseren.
Het daadwerkelijke bestralingsisocentrum van de accelerator moet nauwkeurig worden
gedefinieerd met behulp van een Winston-Lutz-test. Aan het einde van deze test zal de bol van de
Winston-Lutz-aanwijzer op het bestralingsisocentrum staan. Heruitlijning van het isocentrumpunt
van de röntgenkalibratie naar dit punt kan worden gedaan door de bol van de Winston-Lutzaanwijzer in de ExacTrac X-Ray-beelden te detecteren. Zodra het middelpunt van de bol is
gevonden, kan deze positie worden gebruikt om de oorsprong (isocentrum) van de ExacTrackalibratie te definiëren.
De kalibratie naar bestralingsisocentrum is niet strikt verplicht. Voor accelerators waarbij de
benodigde nauwkeurigheid kan worden verkregen zonder deze aanvullende aanpassing of voor
accelerators zonder Winston-Lutz-hardware is het mogelijk te werken met alleen het standaard
isocentrum en röntgenkalibratie.
Brainlab adviseert ten stelligste de kalibratie naar bestralingsisocentrum uit te voeren voor alle
accelerators die zijn voorzien van hardware voor een Winston-Lutz-test. De
systeemnauwkeurigheid kan verminderd zijn als de kalibratie naar bestralingsisocentrum niet is
uitgevoerd.

Stralingsisocentrumkalibratie uitvoeren
Stappen
1.

Voer een Daily Check uit om zeker te zijn dat de kalibratie van ExacTrac geldig is. Voer
indien nodig de isocentrum- en röntgenkalibratie uit.

2.

Voer een Winston-Lutz-test uit volgens de specificaties van de fabrikant van de accelerator of volg de juiste protocols van uw instelling.

3.

Zorg dat aan het einde van de Winston-Lutz-test de pointerbol op het bestralingsisocentrum staat.
Schakel het selectievakje Calibrate Radiation Isocenter in het scherm Calibration in.
Wanneer de wizard Radiation Isocenter Calibration wordt geopend, verschijnt er een
herinnering:

4.
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Stappen
ExacTrac voert de controle uit en toont de resulterende verschuiving in de positie van het
bestralingsisocentrum:

5.

Klik indien nodig op Modify om de röntgenenergieniveaus aan te passen (zie pagina 93).
6.

Als de bol niet automatisch wordt gemarkeerd door een draadkruis in de röntgenweergaven, gebruikt u de functie Search en past u de Pointer Radius aan om de bol te detecteren. U dient het resultaat van een geslaagde cirkeldetectie visueel te controleren.
Als de resulterende verschuiving binnen acceptabele limieten valt, verschijnt er een bericht met een groen pictogram:

7.

Als de verschuiving de acceptabele limieten overschrijdt, verschijnt er een rood symbool:

8.
• Controleer of het groene kruis het middelpunt van de bol markeert.
• Kalibreer het systeem opnieuw.
9.
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Als de resulterende verschuiving binnen acceptabele limieten valt, wordt de toets Next
ingeschakeld.
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Stappen
Wanneer u op Next klikt, vraagt een dialoogvenster of de Winston-Lutz-verschuiving op
de isocentrumkalibratie moet worden toegepast.

10.

Klik op No om de kalibratiewizard te verlaten en alle wijzigingen af te voeren.
Klik op Yes om Winston-Lutz-verschuiving op de isocentrumkalibratie toe te passen. Er
verschijnt een verificatiepagina waarmee de gebruiker een ander röntgenpaar kan verkrijgen om de verbeterde nauwkeurigheid te controleren.

11.

Deze verificatiepagina’s zijn optioneel. Door de wizard op dit punt te annuleren, wordt de
kalibratie van het bestralingsisocentrum niet afgevoerd.
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19 KWALITEITSBORGING
19.1

Kalibratieverificatiefuncties

Isocentrumverificatie openen
Voor toegang tot de kalibratieverificatie-opties drukt u op Calibrate/Verify in het tabblad System
Settings.

Kalibratiescherm

①
②
③

Afbeelding 146

Verificatie activeren
Stap
Om kalibratieverificatie te activeren, selecteert u de gewenste optie in het gebied Verification en
drukt u op Next om het bijbehorende verificatiescherm weer te geven.
De volgende opties zijn mogelijk:
Onderdeel

Functie

①

Move Isocenter Phantom
to Current Isocenter

Wordt gebruikt om te verifiëren of het fantoom correct werd
uitgelijnd tijdens de kalibratie ten opzichte van de laser (of het
bestralingsisocentrum wanneer kalibratie bestralingsisocentrum werd gebruikt) (zie pagina pagina 343).

②

Daily Check

Voor een snelle verificatie van de röntgenkalibratie (zie pagina
pagina 346). Dit omvat ① hierboven.

Nr.
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Nr.
③

Onderdeel

Functie

Detect Winston-Lutz
Pointer

Gebruikt om Winston-Lutz-test uit te voeren (zie pagina pagina 350).

Opmerkingen met betrekking tot de veiligheid
Zorg ervoor dat de computerkast gedurende minstens 60 minuten in werking is voordat u
kalibratieverificatie start.
Waarschuwing
De Polaris IR-camera moet minimaal 60 minuten opgewarmd worden en de Polaris Spectra
IR-camera moet minimaal 5 minuten opgewarmd worden. Tijdens deze perioden tonen de
camera’s een opwarmverschuiving. Om een onjuiste behandeling of kalibratie van het
systeem te voorkomen, is het noodzakelijk de Polaris IR-camera ten minste 60 minuten
vóór gebruik op te warmen en de Polaris Spectra IR-camera ten minste 5 minuten vóór
gebruik. Druk hiervoor op de knop System On op de computerkast. Het gehele ExacTracsysteem, met uitzondering van het werkstation, wordt met deze knop opgestart. Het is
mogelijk het systeem voortdurend ingeschakeld te houden. Om een
temperatuurschommeling tussen de isocentrumkalibratie en de röntgenkalibratie te
voorkomen, staat de software alleen een röntgenkalibratie toe in combinatie met een
isocentrumkalibratie. Röntgenkalibraties moeten direct na een isocentrumkalibratie
worden uitgevoerd.
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19.2

De isocentrumkalibratie verifiëren

Isocentrumkalibratie activeren
Stappen
1.

Selecteer Move Isocenter Phantom To Current Isocenter in het scherm Calibration
(zie pagina 341), en bevestig met Next.

2.

Het scherm Isocentrumkalibratie wordt weergegeven.

Scherm isocentrumverificatie

Afbeelding 147

Isocentrumverificatie uitvoeren
Stappen
1.

Plaats het ET-isocentrumfantoom op het tafelblad en zorg ervoor dat alle vijf markeerbollen van het fantoom gedetecteerd zijn en zich in het zichtveld van de Left Camera en
Right Camera bevinden.

2.

Klik op Start Positioning.
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Stappen

3.

Corrigeer de laterale, longitudinale en verticale waarden als automatische tafelpositionering is geïnstalleerd:
• Voor Varian Exact- / ETR-tafels: druk op de inschakelknoppen aan weerszijden van de
handschakelaar om de tafel automatisch te laten verplaatsen (zie pagina 73).
• Voor TrueBeam lineaire versnellers wordt het dialoogvenster ADI Positioning weergegeven nadat u op Start Positioning hebt gedrukt (zie pagina 205).
• Voor Elekta lineaire versnellers met het iGUIDE / HexaPOD RT Evo-systeem, voert u
de isocentrumcontrole uit in iGUIDE om automatisch het ET-isocentrumfantoom in het
isocentrum te positioneren. Het fantoom wordt verplaats naar de opgeslagen isocentrumposition van de Elekta. Als u Kalibratie bestralingsisocentrum hebt ingeschakeld en
de afwijking te groot is aan de zijde van Elekta, moet mogelijk de kalibratie aan de zijde
van de Elekta worden aangepast.
Verplaats anders de tafel handmatig volgens de informatie die de indicatoren voor verschuiving geven (zie pagina 196).
Nul en OK moeten nu weergegeven worden voor alle afstands- en hoekwaarden van de
huidige isocentrumpositie.

4.

Zorg ervoor dat het isocentrum correct is gekalibreerd door na te gaan of de lijnen op het
fantoom nu correct op één lijn liggen met de kamerlasers.
Als het isocentrumfantoom niet correct is gepositioneerd, herhaalt u de kalibratie (zie pagina 328).
Als Radiation Isocenter Calibration wordt gebruikt, komen de lasers niet met de hoogste nauwkeurigheid overeen met de lijnen in het fantoom. Gebruik Daily Check om de
positie van het isocentrum te verifiëren.
5.
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Stappen
6.

Om verificatie te herhalen, past u de positie van het ET-isocentrumfantoom naar wens
aan en drukt u op Start Positioning.

7.

Druk na voltooiing van de verificatie op Next om verder te gaan met het vastleggen van
beelden.

Ga de behandelingskamer binnen en controleer visueel of de lasers correct op één lijn
liggen met de richtkruisen op het fantoom.

Klinische gebruikershandleiding Rev. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5

345

Dagelijkse controle

19.3

Dagelijkse controle

19.3.1

De röntgenkalibratie verifiëren

Algemene informatie
Met de functie Daily Check verifieert u de kruiskalibratie van de ExacTrac IR en het
röntgenisocentrum. Het is GEEN indicatie voor de haalbare positioneringsnauwkeurigheid van het
isocentrum van de lineaire versneller. Voor de dagelijkse controle wordt er een wolfraam bol in
het midden van het ET-isocentrumkalibratiefantoom gedetecteerd met behulp van het
röntgensysteem.
ExacTrac detecteert automatisch de bol in de röntgenbeelden en berekent en toont de afwijking
van de locatie waar de wolfraam bol wordt verwacht op basis van de IR-informatie van het ETisocentrumkalibratiefantoom. Dit betekent dat door de functie Daily Check de afwijking van de
wolfraam bol wordt weergegeven zoals gedetecteerd in de röntgenbeelden ten opzichte van de
verwachte positie volgens het IR-systeem. De resultaten van de translationele offsets van de
dagelijkse verificatie worden onafhankelijk gecontroleerd in elke richting. Het
standaardslagingscriterium is 1 mm.
Brainlab adviseert de functie Daily Check minimaal eenmaal per dag uit te voeren.
Om de isocentrumnauwkeurigheid te evalueren van de ExacTrac röntgenkalibratie ten opzichte
van het stralingsisocentrum van de lineaire versneller, kan de Winston Lutzpointerboldetectiefunctie van ExacTrac worden gebruikt. Hiervoor moet de Winston Lutzpointerbol correct worden gepositioneerd in het isocentrum van de lineaire versneller (door
bijvoorbeeld EPID-beeldvorming). De Winston Lutz- pointerboldetectiefunctie toont dan de
afwijking tussen het stralingsisocentrum van de lineaire versneller en het ExacTracröntgenisocentrum.
Om de totale positioneringsnauwkeurigheid van ExacTrac te bepalen, moet een verborgendoeltest met behulp van een antropomorf fantoom worden uitgevoerd.
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Röntgenacquisitie

①
De röntgenacquisitie wordt geïntegreerd in de pagina Daily Check.
Als u een licentie hebt voor Calibrate Radiation Isocenter wordt de status van de huidige
Radiation Isocenter Calibration in de hoek rechtsonder weergegeven ①.

Röntgenacquisitie
Stappen
1.

Volg de stappen die worden beschreven in pagina 343 om het isocentrumfantoom te positioneren.

2.

Selecteer een laag röntgenenergieniveau, bijv. 70 kV, 20 mAs. Druk hiervoor op Modify
(zie pagina 91).

3.

Verkrijg beide röntgenbeelden en geef deze weer.
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Röntgenverificatie / dagelijkse controle

①

③

②
Afbeelding 148
Nr.

Onderdeel

Functie

①

Pointer

De radius van de aanwijzer kan worden aangepast aan de
grootte van de geïmplanteerde bol (de standaardwaarde
wordt aangepast voor het Brainlab-isocentrumfantoom).

②

Resultaat

Resultaat van de dagelijkse controle.

③

Radiation Isocenter Calibration

Datum van de vorige kalibratie bestralingsisocentrum en of
deze bijgewerkt is.
Dit veld wordt alleen getoond wanneer voor de functie een licentie nodig is.

Het resultaat van de dagelijkse controle interpreteren
Stappen

1.

Zoals genoemd in de hinttekst moet u de resultaten van de cirkeldetectie visueel inspecteren.
Als de wolfraambol amper zichtbaar is in de verkregen beelden, moet u windowing gebruiken om het contrast te verbeteren. Doe dit door een rechthoek met de rechtermuisknop te verslepen naar een centrale positie op het fantoom (zie pagina 238).
• Als de dagelijkse controle slaagt, wordt er een groen symbool weergegeven.

2.
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• Is dit niet het geval, dan verschijnt er een rood symbool.
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Stappen
3.

Als u de boldetectie opnieuw wilt starten, bijv. met een andere radiusinstelling, past u de
Radius aan en drukt u op Search.

4.

Zodra er een passend resultaat wordt verkregen, klikt u op Finish.

5.

Bevestig het bericht dat nu verschijnt met OK. De verificatie is nu voltooid.

Waarschuwing
Als de dagelijkse controle mislukt, moet u de röntgenkalibratieprocedure herhalen.

Bijkomende proeven
De Winston-Lutz-test kan gebruikt worden om de systeemnauwkeurigheid verder te controleren
(zie pagina 350). Aanbevolen wordt periodiek een verborgen-doeltest uit te voeren (zie pagina
354).
Een verborgen-doeltest kan ook worden gebruikt voor mislukte dagelijkse controles om de
afwijking tot het iscocentrum te zien van de wolframen bol in het isocentrumfantoom.
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19.4

Winston-Lutz: Aanwijzer boldetectie

Algemene informatie
Samen met een fantoomaanwijzer moet deze functie worden gebruikt om de
isocentrumnauwkeurigheid van de röntgenkalibratie te evalueren, afgezet tegen het
bestralingsisocentrum van de lineaire versneller.
Brainlab adviseert om periodiek een Winston-Lutz-test uit te voeren voor een uiterst nauwkeurige
overeenkomst tussen lineaire versneller en ExacTrac-isocentrum. Mits aanwezig is een
Radiation Isocenter Calibration onmisbaar.

Voordat u begint
Stappen

1.

Om de pointerdetectietest uit te voeren, moet u een geschikt pointerhulpmiddel (zoals
een Brainlab-fantoompointer of de SRS-doelpointer zonder invasieve fixatiering) op de
tafel of op de SRS-maskerbasis voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering
monteren.

2.

Als u de kalibratie bestralingsisocentrum van ExacTrac gebruikt, moet u een volledige
Winston-Lutz-test uitvoeren om de bol in het bestralingsisocentrum te brengen. Doet u dit
niet, dan moet u de aanwijzer uitlijnen met de lasers.

Fantoomaanwijzer

②

①

Afbeelding 149
Nr.

350

Onderdeel

①

Fantoomaanwijzer.

②

Brainlab-couchmount (voorbeeld).
Raadpleeg de Hardwarehandleiding, RTRS-stereotactische hardware.
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SRS-doelaanwijzer zonder invasieve fixatiering

①

②
Afbeelding 150

Nr.

Onderdeel

①

SRS-doelaanwijzer zonder invasieve fixatiering

②

SRS-maskerbasis voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering
Raadpleeg de Hardwarehandleiding, Patiëntondersteuningssysteem

Aanwijzerdetectie activeren
Stappen
1.

Selecteer Detect Winston-Lutz Pointer in het scherm Calibration (zie pagina pagina
341) en bevestig met Next.

2.

Er verschijnt een röntgenverificatiescherm.
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Röntgenacquisitie

Afbeelding 151

Een röntgenbeeld verkrijgen
Stappen

352

1.

Er moet nu, volgens de instructies van de software, een enkel röntgenbeeld worden verkregen met beide röntgenbuizen.

2.

De gekalibreerde isocentrumpositie in elk vak wordt aangeduid met een blauw draadkruis.

3.

Pas het beeldcontrast en windowing aan als nodig (zie pagina 238) en druk op Next.
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De nauwkeurigheid verifiëren

Afbeelding 152
Stappen
1.

Als de wolfraambol niet automatisch wordt gemarkeerd door een draadkruis in de röntgenweergaven, gebruikt u de functie Search en stelt u de gewenste bolradius in om de
bol te detecteren.

2.

Gebruik de zoom- en panfuncties om de gedetecteerde bol in het midden van de röntgenbeelden te positioneren en om de zoomfactor naar wens te vergroten.

3.

Het gedetecteerde bolcentrum wordt gemarkeerd door een groen richtkruis.
• Het isocentrum, zoals gedefinieerd tijdens röntgenkalibratie (zie pagina 332) wordt gemarkeerd met een blauw draadkruis.
• Elke afwijking tussen het geplande behandeling-isocentrum en het gekalibreerde isocentrum wordt aangeduid door 2D- en 3D-verschuivingswaarden, weergegeven onder
de röntgenweergaven. Een waarde hoger dan 0,7 mm kan wijzen op onjuiste detectie
van de bol in het beeld of op inconsistente kalibratie.
• De waarde Reconstruction Error toont de afstand tussen de röntgenprojectielijnen
links en rechts in een 3D-ruimte. Een hoge waarde geeft aan dat het systeem misschien opnieuw gekalibreerd moet worden.

4.

Verlaat het Winston-Lutz-scherm door op Finish te drukken.

Waarschuwing
Als de berekende afwijking groter is dan 0,7 mm moet het systeem opnieuw gekalibreerd
worden en wordt de detectietest van de aanwijzerbol daarna herhaald. Als de afwijking nog
steeds meer is dan 0,7 mm, neemt u contact op met de klantenservice van Brainlab.
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19.4.1

Verborgen-boldetectie

Voordat u begint
Stappen
1.

Om de verborgen-boldetectietest uit te voeren, moet een QA-fantoom (met een geschikte
radiopake bol, bijv. een 5 mm-wolfraambol) op de behandelingstafel worden gepositioneerd.

2.

Het centrum van de bol moet vastgelegd worden als het behandelingsisocentrum in een
overeenkomstige dataset.

3.

Infraroodpositionering en röntgen- of cone beam CT-correctie moeten worden uitgevoerd,
zodat de wolfraambol op het isocentrum wordt gepositioneerd.

4.

Als de software van ExacTrac aangeeft dat de ideale positie is bereikt, kan de nauwkeurigheid geverifieerd worden met behulp van verborgen boldetectie.

5.

Sluit de patiënt en laat de tafel/het fantoom in ongewijzigde positie (d.w.z. annuleer Robotics-centreren).

Boldetectie activeren
Stap
1. Selecteer Detect Winston-Lutz Pointer in het scherm Calibration (zie pagina pagina 341)
en bevestig met Next.

De nauwkeurigheid verifiëren
Röntgenacquisitie en cirkeldetectie worden in hetzelfde scherm uitgevoerd.

Afbeelding 153
Stappen
1.

354

Als de wolfraambol niet automatisch wordt gemarkeerd door een draadkruis in de röntgenweergaven, gebruikt u de functie Search en stelt u de gewenste bolradius in om de
bol te detecteren.
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Stappen
2.

Gebruik de zoom- en panfuncties om de gedetecteerde bol in het midden van de röntgenbeelden te positioneren en om de zoomfactor naar wens te vergroten.

3.

Het geplande isocentrum wordt gemarkeerd door een groen draadkruis.
• Het isocentrum, zoals gedefinieerd tijdens röntgenkalibratie (zie pagina 332) wordt gemarkeerd met een blauw draadkruis.
• Elke afwijking tussen het geplande behandeling-isocentrum en het gekalibreerde isocentrum wordt aangeduid door 2D- en 3D-verschuivingswaarden, weergegeven onder
de röntgenweergaven. Een waarde hoger dan 1,5 mm kan wijzen op onjuiste detectie
van de bol in het beeld of op inconsistente kalibratie.
• De waarde Reconstruction Error toont de afstand tussen de röntgenprojectielijnen
links en rechts in een 3D-ruimte. Een hoge waarde duidt erop dat het scherm mogelijk
opnieuw moet worden gekalibreerd of dat de bol niet goed gedetecteerd is in één of
beide beelden.

4.

Verlaat het scherm door op Finish te drukken.

Waarschuwing
De afwijkingen die tijdens deze test worden gedetecteerd, zijn representatief voor de
nauwkeurigheid die u kunt verwachten tijdens patiëntbehandelingen. Als de getoonde
afwijkingen hoger zijn dan de aanvaardbare waarden mogen geen patiënten behandeld
worden tot het systeem opnieuw is gekalibreerd.
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19.5

Bijkomende kalibratiefuncties

19.5.1

Röntgencorrectiebeelden verkrijgen

Algemene informatie
U kunt witte beelden verkrijgen die duiden op verschillende gevoeligheid van elke vlakke
beelddetectorpixel en de software instellen op het detecteren en interpoleren van defecte pixels in
de vlakke beelddetectoren.
Brainlab adviseert regelmatig röntgencorrectiebeelden te verkrijgen (eenmaal per maand,
minimaal eenmaal per jaar) of zodra de beeldkwaliteit verminderd lijkt.

Röntgencorrectiebeelden verkrijgen
Stappen
1.

Klik op Correction Image Wizard in het tabblad System Settings.

2.

Het systeem genereert automatisch offsetbeelden voor beeldcorrectie (zie pagina 359).
U wordt dan gevraagd om overeenkomstige witte beelden te maken (zie pagina 356).

3.

Witte beelden verkrijgen
Zorg ervoor dat het bundeltraject van de vloerbehuizing / op-de-vloer-behuizing naar de detector
niet geblokkeerd is. Er mogen geen objecten (inclusief de tafel) in het zichtveld staan. Verwijder
geen afdekkleppen of filters van de behuizing van de buis, aangezien de witte beelden moeten
worden verkregen met dezelfde configuratie als gehanteerd bij het in beeld brengen van
patiënten.
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Stappen
Maak vijf beelden met buis 1, gevolgd door vijf beelden met buis 2. De actieve buis wordt
rechts op het scherm aangegeven.

1.

2.

Zorg ervoor dat voor beide buizen exact dezelfde energie-instellingen worden gebruikt.

3.

Als het belichtingsniveau van de verkregen beelden buiten het standaardbereik ligt, verschijnt een overeenkomstige melding.

4.

Als de in de indicatie gemelde afwijking onbeduidend is, moeten de energie-instellingen
niet aangepast worden.

Beeldcorrectie
Als alle witte beelden verkregen zijn, worden offsetbeelden, versterkingsbeelden en slechte
pixelbeelden opgeslagen voor elke buis. Deze beelden worden gebruikt om beeldcorrectie uit te
voeren bij het verkrijgen van röntgenbeelden.
Zie pagina 450.

Contrast en windowing
Aan de hand van histogrammen (op basis van grijswaarden van 0 tot 65535) kunt u de
grijsverspreiding in de röntgenbeelden aanpassen. Zie pagina 238.
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19.5.2

Teströntgenbeelden verwerven

Algemene informatie
Testbeelden kunnen worden verkregen in het tabblad Test Acquisition met verschillende
correctie-instellingen ter verificatie, bijvoorbeeld van röntgenbeeldkwaliteit en de vlakke
beelddetectornauwkeurigheid.
In de wizard Test Acquisition is het niet toegstaan röntgenbeelden te verwerven voor de
positionering van de patiënt. Alle overige medische indicaties, zoals het bepalen van de grenzen
van een tumor tijdens de ademhaling, vallen onder de verantwoordelijkheden van de medisch
specialist.
Waarschuwing
Gebruik geen röntgenbeelden die zijn verkregen op de pagina Test Acquisition voor de
postionering van de patiënt.

Tabblad Test Acquisition

Afbeelding 154

Beelden verkrijgen
Stappen

358

1.

Selecteer onder X-Ray Source de vlakke beelddetector (Tube 1, Tube 2 of Dual) voor
evaluatie tijdens beeldacquisitie.

2.

U kunt nu röntgenbeelden verkrijgen op de normale manier. Zie pagina 91.
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Correcties aanbrengen/verwijderen
Stappen
1.

Selecteer onder Use Corrections welke correctiewaarden toegepast moeten worden op
het huidige röntgenbeeld.

2.

De correctiewaarden zijn gebaseerd op correctiebeelden die eerder werden verkregen
(zie pagina 356).

Contast en windowing aanpassen
Stappen
1.

Voor verbeterde weergave kan het contrast van het verkregen beeld worden aangepast
met behulp van de schuifbalk Enhance Contrast (zie pagina 239).

2.

Aan de hand van histogrammen kunt u de grijsverspreiding in de röntgenbeelden aanpassen. Meer informatie vindt u in pagina 238.

3.

Als u Invert selecteert in het veld Image Processing, kunt u een negatief beeld weergeven.

Beelden opslaan en laden
Opties
Met Save kunt u verkregen röntgenbeelden opslaan als raw-beeldgegevens, inclusief meta-informatie.
Met Load kunt u opgeslagen röntgenbeelden laden met de *.his of *.sequence extensie,
bijv. voor vergelijkingsdoeleinden.
Waarschuwing
Als u röntgenbeelden die zijn verkregen op de pagina Test Acquisition, wilt opslaan in de
map van de patiënt, moet u deze daar handmatig opslaan.

Reeksen verkrijgen
Stappen
1.

Selecteer onder Acquisition Type Sequence en bepaal het maximum aantal frames te
verkrijgen.

2.

Selecteer de gewenste bron Tube1/Tube2/Dual.

3.

Houd de toets ingedrukt tijdens de reeksacquisitie (u hoort een pieptoon voor elk beeld
dat wordt verkregen).

4.

Laat de toets los om de acquisitie te stoppen.

5.

Gebruik de schuifbalk onder de weergegeven röntenbeelden om door de verkegen reeks
te navigeren.

De voorinstellingen naar de generator versturen
Stappen
1.

Selecteer de gewenste Preset uit de lijst Generator Presets.

2.

Klik op Set Parameters om de voorinstelling naar de generator te sturen.
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De generatorinstellingen in een voorinstelling opslaan
Stappen
1.

Selecteer de Preset die u wilt bijwerken onder Generator Presets.

2.

Klik op Store Parameters om de huidige Generator Settings te kopiëren naar de voorinstelling.

Dosis-oppervlakteproduct
Het dosis-oppervlakteproduct kan net als de beeldintensiteit worden berekend en worden
weergegeven als dit gewenst is of als dit wettelijk verplicht is. Hiervoor moeten aanvullende
systeemkalibraties en metingen door de klantenservice van Brainlab worden uitgevoerd.
Het dosis-oppervlakteproduct wordt aangeduid in µGy * m² en wordt berekend voor het beeld dat
is gemaakt met de aangepaste instellingen voor de röntgengenerator. Het dosisoppervlakteproduct houdt geen rekening met filtratie van het tafelhoofdeinde of andere
accessoires in het röntgenveld tussen de röntgenbuis en de patiënt (de behuizing, collimator en
vloerbehuizing worden wel meegenomen).
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19.5.3

De standaardpositie van het röntgenkalibratiefantoom instellen

Een geschikte positie bepalen
Stappen
1.

Alvorens de functie X-Ray Calibration Phantom Position te starten, voert u de teströntgenacquisitie uit met het ET-röntgenkalibratiefantoom op de tafel (zie pagina 358).
Zodoende kunt u een positie bepalen waarbij de fantoommarkers (acht voor elk vlakke
beelddetector) zichtbaar zijn in de verkregen röntgenbeelden, zoals getoond in het diagram.

2.

Klik op Calib. Position om de positie van het röntgenfantoom in dit dialoogvenster te definiëren:

3.

4.

Klik op Store Current in het dialoogvenster om deze positie op te slaan, welke wordt gebruikt voor röntgenkalibratie.

OPMERKING. Deze functie mag uitsluitend worden gebruikt als de eerder gedefinieerde
röntgenkalibratiefantoompositie kalibratie van beide vlakke beelddetectoren niet toestaat, d.w.z.
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als de fantoompositie de zichtbaarheid van 8 fantoommarkers voor elke beeldvormingsas niet kan
garanderen.

Schuine markers
Naast de 8 circulaire fantoommarkers, nodig voor de kalibratie van elke beeldvormingsas, ziet u
enkele markers als vervormd vanwege de schuine weergave in het beeld. Deze markers zijn
alleen nodig voor de kalibratie van de andere beeldvormingsas en hoeven niet zichtbaar te zijn in
het huidige kalibratiebeeld.

①

②
Afbeelding 155

Nr.

Onderdeel

①

Nauwkeurig gedetecteerde ringmarker, gebruikt voor kalibratie

②

Schuine weergave van marker niet nodig voor kalibratie van deze beeldvormingsas

ExacTrac X-Ray op-de-vloerbehuizing
Vanwege de verschillende systeemopstellingen kan het nodig zijn de standaardpositie van het
ExacTrac X-Ray kalibratiefantoom aan te passen om de röntgencomponenten te kalibreren.
Zodoende weet u zeker dat alle acht markers zichtbaar zijn tijdens de kalibratie.
Als niet alle acht markers zichtbaar kunnen worden gemaakt, neemt u contact op met de
klantenservice van Brainlab.
In sommige gevallen kan het nodig zijn om, vanwege de systeemopstelling, een extra plastic
schroef in het kalibratiefantoom te plaatsen zodat alle acht markers zichtbaar zijn tijdens de
kalibratie.

Afbeelding 156
OPMERKING. Systemen die zijn geïnstalleerd met op-de-vloer röntgenbuizen hebben een iets
kleiner beeldveld, zodat het bepalen van de positie van het röntgenkalibratiefantoom extra zorg
vraagt.

362

Klinische gebruikershandleiding Rev. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5

KWALITEITSBORGING

19.5.4

Tafelkalibratie voor Varian Exact-/ETR-tafels

Algemene informatie
De functie Couch Calibration, beschikbaar in het tabblad System Settings kan worden gebruikt
om met de juiste snelheid te verplaatsen, voor een soepele versnelling en vertraging.
• Deze functie is alleen relevant voor automatische tafelpositionering in combinatie met Exact- of
ETR-tafels. (Voor TrueBeam-systemen is deze functie zichtbaar in de software, maar kan niet
en hoeft niet te worden gebruikt. TrueBeam-tafels zijn reeds intern gekalibreerd, dus deze stap
is niet nodig.)
• Brainlab raadt aan een kalibratie van de tafel uit te voeren wanneer er problemen met de
tafelverplaatsing optreden. Als een kalibratie van de tafel moeilijk is, kan het handig zijn om wat
gewicht aan de tafel toe te voegen, bijv. door op het tafelblad te gaan zitten tijdens de kalibratie
van de tafel.
Waarschuwing
Om de veiligheid van de patiënt te garanderen, moet tafelkalibratie altijd uitgevoerd worden
na een groot onderhoud van de lineaire versneller of na een upgrade van de lineaire
versneller.

Dialoogvenster Tafelkalibratie

Afbeelding 157

Voorbereiden voor tafelkalibratie
Stappen
1.

Klik op Couch Calibration in het tabblad System Settings om het dialoogvenster Couch
Calibration te openen.

2.

Plaats het ET isocentrumfantoom op het tafelblad.

3.

Lijn het fantoom correct uit met de draaiarm met behulp van de gegraveerde woorden
Right, Left en Gantry, en met het patiëntsymbool op het fantoom als leidraad.
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Stappen
4.

• Pas de tafelpositie aan zoals getoond in het venster Status Monitor.
• Om de weergegeven positie te bereiken, moet u de tafel naar links en dan naar achter
verplaatsen, voordat u de tafel uiteindelijk verlaagt naar de gewenste positie.

5.

• Zorg ervoor dat alle vijf markeerbollen van het fantoom gedetecteerd en zichtbaar zijn
in de weergaven van de Left Camera en de Right Camera.
• De markers moeten zich gedurende de volledige kalibratieprocedure binnen het zichtveld van de camera bevinden.

Tafelkalibratie uitvoeren
Stappen
1.

Om de x-, y-, en z-as te kalibreren, klikt u op Start Calibration en daarna drukt u op de
schakeltoetsen of het tafelpaneel.

2.

De tafel zou nu in de laterale richting moeten verplaatsen, van "-" naar "+" (zie pagina
323), in longitudinale richting naar de gantry en in verticale richting naar omhoog.

3.

Druk na zijn activering op de knop Ok (na succesvolle kalibratie) om de kalibratie te bevestigen.

Rotatie kalibreren
Als uw tafel rotatie ondersteunt, kan dit op dezelfde wijze gekalibreerd worden door te drukken op
Start Rotation Calibration.
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19.6

Externe toegang tot live ExacTrac-werkstation

19.6.1

Toegang krijgen tot ExacTrac-werkstation

Algemene informatie
De optionele VNC-software die verkrijgbaar is met ExacTrac geeft artsen de mogelijkheid om met
een computer op afstand in te loggen om beeldfusie goed te keuren. Zo hoeven ze niet langer
direct aanwezig zijn bij het ExacTrac-werkstation.

Vereisten
• Een moderne netwerkinfrastructuur met ten minste 100 Mbit/s (1000 Mbit/s aanbevolen)
• Netwerktoegang vanaf een externe computer tot het ExacTrac-werkstation (met inbegrip van
aangepaste firewall- en routinginstellingen)
• Standaardprocedure voor externe toegang tot live ExacTrac-werkstation

Initiële stappen
Stappen
1.

Start ExacTrac op de gebruikelijke manier op en ga door tot het beeldfusiescherm wordt
weergegeven.

2.

Informeer de betrokken arts dat hij/zij de beeldfusie moet goedkeuren.

Aansluiten op een extern werkstation
Stappen
1.

De arts kan nu de VNC-software opstarten op zijn/haar werkstation op afstand door op
het juiste pictogram op het bureaublad te klikken.

2.

Druk in het nu weergegeven verbindingsscherm op het werkstation op afstand op Connect om de verbindingsset-up te activeren.

Afbeelding 158
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Waarschuwing
Alleen de VNC client-software, geïnstalleerd door de klantenservice van Brainlab op het
externe werkstation, mag worden gebruikt om een verbinding tot stand te brengen met het
ExacTrac-werkstation.

De verbinding op de ExacTrac bevestigen
Stappen
Het volgende bericht verschijnt dan op het werkstation van ExacTrac:

1.

2.

De operator van het werkstation van ExacTrac moet nu drukken op Accept om de arts
toegang op afstand te verlenen tot het werkstation van ExacTrac.

Het inlogwachtwoord invoeren

Afbeelding 159
Stappen
1.

Om het werkstation van ExacTrac te verbinden vanaf het werkstation op afstand, moet
de arts in het nu weergegeven aanmeldingsvenster het VNC-paswoord invoeren dat de
netwerkbeheerder van het ziekenhuis heeft toegekend.

2.

Drukken op Log On activeert de toegang tot het werkstation van ExacTrac.

Weergave externe toegang
Op het externe werkstation wordt nu de volgende weergave getoond.
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Afbeelding 160

Goedkeuring externe fusie uitvoeren
Het ziekenhuis zal een procedure definiëren voor het omgaan met fusiegoedkeuringen (bijv. een
eerder telefoongesprek). Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met uw
netwerkbeheerder in het ziekenhuis of met de klantenservice van Brainlab.
Stappen
1.

De arts kan nu op afstand de beeldfusie bekijken met muis en toetsenbord, en de beeldfusie goedkeuren met de knop Approve (zie pagina 221).

2.

De operator van het werkstation van ExacTrac kan ook handelingen verrichten in het
beeldfusiescherm met muis en toetsenbord.

OPMERKING. Ook is het mogelijk beeldfusie voor diverse behandelingen tegelijk off-line goed te
keuren, ofwel direct op het ExacTrac-werkstation ofwel op het optionele IGRT Prep and Reviewwerkstation (zie pagina 370).

Opmerkingen met betrekking tot de veiligheid
Waarschuwing
De VNC-software kan alleen gebruikt worden om beeldfusie te verrichten. Andere functies
van ExacTrac op afstand uitvoeren, zoals automatische tafelpositionering of gating, is niet
toegestaan.
Waarschuwing
Na het bekijken en goedkeuren van de beeldfusie moet de arts de verbinding op afstand
sluiten zodat positionering met ExacTrac zoals gebruikelijk kan doorgaan.
Waarschuwing
Tijdens toegang op afstand zult u soms een lichte vertraging in systeemrespons opmerken
bij het gebruiken van de overlayfuncties. Bij twijfel moet de fusie rechtstreeks op het
werkstation van ExacTrac gecontroleerd worden.
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20 PATIËNTGEGEVENS
BEOORDELEN
20.1

Beoordelen, opnieuw afspelen en goedkeuren
van de behandeling

Algemene informatie
Het tabblad Review/Replay is toegankelijk vanuit het eerste scherm. Mogelijkheden:
• Behandelingen in de wachtrij zetten voor beoordeling (zie pagina 374)
• Behandelingen beoordelen en opnieuw afspelen (zie pagina 377)
• Overeenkomstige afdrukken genereren (zie pagina 371)

Tabblad Review/Replay

Afbeelding 161
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20.1.1

Opties voor beoordelen van behandeling

Opties voor beoordelen
In het tabblad Review/Replay staan verschillende manieren om patiëntbehandelingen te
beoordelen:
Opties
Printout… en Summary…: toon PDF-bestanden met behandelingsgegevens (zie "Behandelingsrapporten opmaken" hieronder).
Create Queue... en Refresh Queue: rij met voltooide patiëntbehandelingen voor beoordeling en
goedkeuring en / of voor export naar een Record and Verify-systeem met behulp van Dicom RT
(zie pagina 374).
Review… en Replay…: beoordelen voltooide beeldfusies of voltooide behandelingsstappen opnieuw afspelen om röntgenbeeldnauwkeurigheid te verifiëren, bijvoorbeeld (zie pagina 377).
Deze functies kunnen worden uitgevoerd met uw standaard ExacTrac-software of op het
optionele werkstation Prep/Review/Distribution (zie pagina 59).
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20.1.2

Behandelingsrapporten opmaken

Beschikbare rapporten
Voor de nu geselecteerde patiënt kunnen twee behandelingsrapporten worden opgemaakt.
• Een volledig rapport met gedetailleerde positioneringsinformatie voor de behandeling die u
zonet hebt voltooid.
• Een samenvatting met de berekende correctiewaarden (translaties en/of rotaties) voor alle
behandelingsfracties die deze patiënt heeft voltooid.
Beide rapporten worden geleverd in PDF-formaat en kunnen indien gewenst opgeslagen en
afgedrukt worden.

Het gedetailleerde rapport openen
Voor toegang tot het gedetailleerde rapport:
Stappen
1.

Selecteer de voltooide correctie die u wilt afdrukken uit de lijst met correcties in het tabblad Review/Replay.

2.

Klik op Printout... Het dialoogvenster Print Preview wordt weergegeven met een voorbeeld van het definitieve rapport.
Kies welke details u in het rapport wilt opnemen door de bijbehorende selectievakjes in
het gebied Printout Options te selecteren of te deselecteren.

3.

4.

Na deze selectie klikt u op Apply Changes. Het voorbeelddocument wordt bijgewerkt
met uw keuzes.

5.

Klik op Print document... om het rapport af te drukken.
Klik op Save document... om het rapport als bestand op te slaan.

Inhoud van het gedetailleerde rapport
De titel van elke pagina in het behandelingsrapport bevat behandelingsdatum, plandatum,
patiëntnaam en -ID, en het aantal isocentra.
In de lijst van Procedures op de voorkant van elk behandelingsrapport worden specifieke items
opgesomd voor facturatiedoeleinden:
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Item

Opmerking

IR-based Stereotactic Positioning

Dit wordt altijd geselecteerd wanneer ExacTrac werd
gebruikt om de patiënt te positioneren.

IR Patient Monitoring

Deze procedure vertegenwoordigt de geschiedenis van
automatische IR-bewaking nadat het OK-teken voor de
eerste keer werd bereikt.

Video Verification

Deze procedure wordt geselecteerd voor gebruik van
Video Verification om referentie- en livebeelden te vergelijken.

X-ray Correction / Verification

Deze procedure vertegenwoordigt de presentaties van
de röntgencorrectie en -verificatie. Ook röntgenbewaking maakt deel uit van deze procedure.

X-ray Monitoring Standalone

Deze procedure wordt alleen geselecteerd als u een Xray Monitoring Standalone licentie hebt. In dit geval
werd de patiënt gepositioneerd met ExacTrac.

Cone Beam Correction

Deze procedure wordt geselecteerd voor gebruik van
een CBCT om de patiënt te positioneren.

Automatic Treatment Beam Interlock

Deze procedure wordt geselecteerd wanneer de behandelbundelblokkering werd geactiveerd doordat patiëntbeweging werd waargenomen in X-ray Monitoring.

Couch Top Pitch/Roll Correction

Deze procedure wordt geselecteerd als de patiëntpositionering werd uitgevoerd inclusief de correctie voor pitch
en roll.

Couch Auto Rotation

Deze procedure wordt geselecteerd voor automatisch
uitgevoerde correcties van de verticale tafelhoek.

Het overzichtsrapport openen
Om een rapport te creëren met alleen de correctiewaardes (translaties en/of rotaties):
Stappen
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1.

Selecteer de patiënt en het isocentrum waarvoor u een samenvatting wilt genereren in
het tabblad Review/Replay.

2.

Klik op Summary... Het dialoogvenster Print Preview wordt weergegeven met een voorbeeld van het definitieve rapport.
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Stappen
Kies of u een handtekeningregel of verificaties in het rapport wilt opnemen door de bijbehorende selectievakjes in het gebied Printout Options te selecteren of te deselecteren.

3.

4.

Na deze selectie klikt u op Apply Changes. Het voorbeelddocument wordt bijgewerkt
met uw keuzes.

5.

Klik op Print document... om het rapport af te drukken.
Klik op Save document... om het rapport als bestand op te slaan.

Inhoud van het samenvattingsrapport
De titel van elke pagina bevat de behandelingsdatum, plandatum, patiëntnaam en -id, plandatum,
isocentrum en behandelend arts.
In dat geval bevat de samenvatting:
• alle uitgevoerde correctieverschuivingen voor het geselecteerde isocentrum;
• röntgenblootstelling patiënt voor alle isocentra;
• dosis-oppervlakteproduct voor alle isocentra (optioneel).

Dosis-oppervlakteproduct
Het dosis-oppervlakteproduct kan worden berekend en afgedrukt in het samenvattingsrapport,
wanneer wettelijk verplicht of wanneer de klant hierom vraagt. Om die redenen moeten
aanvullende systeemkalibraties en metingen door de klantenservice van Brainlab worden
uitgevoerd.
Het dosis-oppervlakteproduct wordt gegeven in µGy * m² en wordt opgeteld vanaf het begin van
de behandeling tot de datum van het samenvattingsrapport, voor alle isocentra. Het dosisoppervlakteproduct houdt geen rekening met filtratie van het tafelhoofdeinde of andere
accessoires in het röntgenveld tussen de röntgenbuis en de patiënt (de behuizing, collimator en
vloerbehuizing worden wel meegenomen).
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20.1.3

Voltooide patiëntbehandelingen in een wachtrij plaatsen voor beoordeling

Patiëntbehandeling selecteren

Afbeelding 162

Patiëntbehandelingen selecteren
Stappen
1.

In de vervolgkeuzelijst linksboven van het tabblad Review/Replay (zie pagina 369), selecteert u de lokale brondirectory waar de gewenste patiëntgegevens zijn opgeslagen.

2.

Voer indien nodig een exacte woordcombinatie in het Filter-veld in zodat alleen patiënten
worden weergegeven die aan de specifieke criteria voldoen.

3.

Selecteer het gewenste patiëntbestand uit de lijst patiëntbestanden links.

Weergegeven patiëntgegevens
De overeenkomstige informatie over de voltooide procedures, de scandatum en plandatum, en de
beoordelingsstatus worden nu weergegeven voor de geselecteerde patiënt.

Afbeelding 163

Aanvullende informatie
Ook aanvullende informatie over de geselecteerde patiëntgegevens worden weergegeven:

Afbeelding 164
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Geïmporteerde opmerkingen van het behandelingsplanningsysteem worden getoond in de
patiëntinformatie.
In het veld rechts kunnen bijkomende opmerkingen worden ingevoerd en bevestigd met Save.

Individuele behandelingen in een wachtrij plaatsen
Stappen
1.

Als de geselecteerde patiëntbehandeling een correctieverschuiving omvat, kan deze behandeling in een wachtrij voor beoordeling worden geplaatst door te drukken op Add to
Queue in het tabblad Review/Replay.

2.

De behandeling die in een wachtrij is geplaatst in het veld Queued Corrections wordt nu
getoond (zie pagina 376).

Meerdere behandelingen in een wachtrij plaatsen
Stappen
Als u meerdere behandelingen aan de wachtrij wilt toevoegen, drukt u op Create
Queue ... op het tabblad Review/Replay. Het dialoogvenster Create Review Queue
wordt getoond:

1.

2.

U kunt dan de voltooide behandelingen filteren die aan de wachtrij zullen worden toegevoegd op grond van:
• Datum
• Opslagpad
• Informatie over positionering
• Indicatie
U kunt er ook voor kiezen correctie toe te passen op bestanden die al zijn beoordeeld
en/of die al zijn geëxporteerd naar een Record and Verify-systeem met behulp van Dicom.

3.

Als u op Queue... klikt, zoekt het systeem naar gegevens die overeenkomen met de door
u gespecificeerde criteria, voegt het de juiste behandelingen aan de lijst toe en toont het
een meldingsvak met het aantal gevonden overeenstemmende behandelingen.
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De wachtrij voor behandeling beheren

Afbeelding 165
Opties
Klik op Remove om individuele behandelingen te wissen.
Klik op Remove All om alle behandelingen in de wachtrij te wissen.
Klik op Review Queue... om alle behandelingen in de wachtrij te beoordelen (zie pagina 377).
Klik op Export to R&V om instellingsröntgenopnames, CBCT’s en DRR’s naar een Record and
Verify-systeem te exporteren.
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20.1.4

Beoordelen en Opnieuw afspelen

Correctiegegevens beoordelen
Stappen
1.

Om de verschuiving te beoordelen die is gebruikt om de patiënt voor behandeling te positioneren, drukt u op Review voor een enkele patiënt of Review Queue… voor meerdere
patiënten in het tabblad Review/Replay (zie pagina 369).
De gegevens van de relevante röntgencorrectie worden nu getoond.

2.

3.

Gebruik de beeldoverlayfuncties (zie pagina 225) om te controleren of de fusie correct is.

4.

Door Apply Shift te activeren, kunt u de beeldverschuiving bekijken die tijdens de beeldfusie werd uitgevoerd.

5.

Als de verschuiving aanvaardbaar is vanuit klinisch oogpunt, activeert u Check to Approve Shift om het te bevestigen.

6.

Als u behandelingsrevisie hebt geactiveerd met de functie Review List kunt u nu op Next
drukken om de volgende behandeling te beoordelen en goed te keuren.

7.

Druk op Done om terug te keren naar het tabblad Review/Replay (zie pagina 369).

8.

Goedgekeurde patiëntbehandelingen worden nu weergegeven als beoordeeld, wanneer
geselecteerd in de patiëntlijst.
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Röntgencorrectie/-verificatie opnieuw afspelen
Stappen
Klik op Replay in het tabblad Review/Replay (zie pagina 369) om de geselecteerde patient te laden en de reeds voltooide positioneringsstappen weer te geven. U kunt de patientgegevens bekijken en aanpassen als de behandelingen live werden uitgevoerd.

1.

U kunt de verkregen röntgenbeelden, de beeldfusie en de correctieverschuiving verifieren.
Geïmplanteerde markers worden weergegeven op de locaties die tijdens de behandeling
werden gebruikt.

2.
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Stappen
3.

Druk op Next om in elk vak naar de volgende voltooide stap te gaan.

4.

Om terug te keren naar het tabblad Review/Replay (zie pagina 369), druk op Finish.

Opmerking met betrekking tot de veiligheid voor röntgencorrectie/-verificatie opnieuw afspelen
Doelgebieden die gedefinieerd werden voor beeldfusie in de modus opnieuw afspelen,
worden opgeslagen en gebruikt voor de volgende behandelingsfractie. Onjuiste bepaling
van doelgebieden kan resulteren in onjuiste automatische beeldfusie.

Cone Beam CT-correctie opnieuw afspelen
Stappen
Selecteer een patiënt op het tabblad Review/Replay:

1.

Als een Cone Beam-correctie is uitgevoerd voor de geselecteerde patiënt (gemarkeerd in
Procedures), dan is de knop Replay... actief. Druk op Replay... om de CBCT-gegevens
op te halen.
Als de CBCT-gegevens niet lokaal kunnen worden gevonden, dan verschijnt een dialoogvenster met de vraag of de gegevens moeten worden opgehaald van R&V.

2.
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Stappen
Als de CBCT-gegevens die voor de correctie zijn gebruikt, niet overeenkomen met de geladen CBCT-gegevens, dan verschijnt er een waarschuwing.

3.

Nadat de CBCT-gegevens zijn opgehaald, kunt u het Cone Beam CT VOI bepalen (zie
pagina 252).

4.
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Stappen
Zodra u op Next hebt gedrukt, verschijnt de pagina Replay: Cone-Beam-CT / CT Fusion
(zie pagina 257).

5.

OPMERKING. De verschuiving die wordt weergegeven in ExacTrac Replay en in ARIA
Offline Review kan verschillen Dit komt doordat ExacTrac overeenkomt met de CT naar
de CBCT, en ARIA komt overeen met de CBCT naar de CT. Daarom hebben de waarden
een tegenovergesteld teken. Bovendien kan het mogelijk zijn dat ARIA slechts 3 of 4
waarden toont in plaats van 6 en dat de translationele waarden in cm worden weergegeven in plaats van in mm. Bij gebruik van ExacTrac Robotics kunnen de waarden ARIA
Offline Review en ExacTrac review verschillen, omdat het Varian-systeem niet weet over
de kantelcorrectie die is uitgevoerd door ExacTrac Robotics.
6.

Druk op Cancel / Finish om terug te gaan naar het tabblad Review/Replay.

Beperkingen voor het opnieuw afspelen van CBCT
Let op de volgende beperkingen:
• Er is geen goedkeuring mogelijk
• Geen fusie met geïmplanteerde markers
• Geen fusie met stents
• Geen beoordelingsfunctie met goedkeuring van CBCT gecorrigeerde patiënten
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20.2

Beoordeling met behulp van ARIA Offline Review

Patiëntgegevens exporteren naar ARIA Offline Review
Alle patiëntgerelateerde beelden die zijn verkregen tijdens een behandelsessie of tijdens
meerdere behandelingen, kunnen ook worden beoordeeld en/of gearchiveerd in ARIA Offline
Review.
Stappen
1.

Exporteer de patiëntgegevens naar het ARIA-systeem door de instructies op pagina 375
te volgen over hoe meerdere behandelingen in een wachtrij kunnen worden geplaatst.

2.

Klik op Export to R&V.
Nu zijn de gegevens beschikbaar voor Offline Review (voor informatie over het gebruik
van de Offline Review gaat u naar de Offline Review referentiehandleiding van Varian Medical Systems).

Afhankelijk van het type beeldvormingsmodaliteit zijn andere functionaliteiten beschikbaar in de
Offline Review:
• Beperkte functionaliteiten voor röntgenbeelden en röntgen-/DRR-fusie
• Volledige functionaliteit voor CBCT-beelden

Beperkingen voor de beoordeling van ExacTrac-patiëntgegevens met ARIA Offline Review
• Voor röntgen-/DRR-fusie kan alleen de overlay worden beoordeeld. Er is geen optie om een
offlinefusie uit te voeren met behulp van de ARIA Offline Review.
• De Offline Review verwacht altijd een paar röntgenbeelden. Hierdoor kunnen röntgencorrectie,
-verificatie en -bewaking worden verzonden.
• De verschuiving die wordt toegepast voor röntgencorrectie, -verificatie of -bewaking is
zichtbaar in de hoek rechtsonder van het DRR-beeld maar is niet beschikbaar als numerieke
waarden in ARIA Offline Review.
• CBCT-beelden beoordelen: De verschuiving die wordt weergegeven in ExacTrac Replay en in
ARIA Offline Review kan verschillen. Als u deze direct wilt kunnen vergelijken, selecteert u de
modus die de waarden in IEC 61217-schaal weergeeft.
OPMERKING. Beeldfusies (röntgen) die naar ARIA Offline Review zijn geëxporteerd, tonen altijd
de ideale fusie. Als een gecompromitteerde verschuiving werd toegepast, vertegenwoordigt de
beeldfusie niet de behandelingspositie van de patiënt. Voor deze situatie worden DRR’s gelabeld
met: Compromise Tilt Angle Applied. DRR does not represent applied shift. (Applied
compromise angles in parentheses) (Gecompromitteerde kantelhoek toegepast. DRR
vertegenwoordigt geen toegepaste verschuiving. (Toegepaste compromishoeken tussen
haakjes)).
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21 PATIËNTGEGEVENS
IMPORTEREN, EXPORTEN
EN ER EEN BACK-UP VAN
MAKEN
21.1

Tabblad Import/Export

Algemene informatie
Het tabblad Import/Export staat in het eerste scherm. Hier kunnen patiëntgegevens:
• Worden geïmporteerd vanuit DICOM RT naar ExacTrac (zie pagina 384). Als de gegevens
zijn geïmporteerd, moeten de standaardinstellingen voor de patiënt worden aangepast conform
de indicatie van de geselecteerde patiënt, zodat de patiënt klaar is voor de behandeling.
• Naar PDF-rapporten of als CSV-bestand worden geëxporteerd (zie pagina 392).
• Een back-up van worden gemaakt en hersteld worden (zie pagina 393).

Tabblad Import/Export

Afbeelding 166
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21.2

Gegevens van een
behandelingsplanningsysteem importeren

Exporteren naar ExacTrac
Planningsysteem

Gegevens importeren

iPlan RT Dose

Gebruik de DICOM Export, geconfigureerd voor ExacTrac, in de
Export-wizard van iPlan RT.
Details vindt u in de Klinische gebruikershandleiding, iPlan
RT.

Planning door derden

Stuur het gehele bestralingsplan (DICOM RT-plan), inclusief de
CT- en contourgegevens, via een DICOM RT-link naar ExacTrac.

ExacTrac herkent, met de juiste licentie, een gelokaliseerde dataset (d.w.z, de patiënt is gescand
met de SRS CT/Angio lokalisator en doel-positioner voor radiochirurgie zonder invasieve
fixatiering) van Brainlab die afkomstig is van een behandelingplanningssysteem van derden. U
moet bevestigen dat de ontvangen gegevens worden gebruikt als workflow zonder invasieve
fixatiering in ExacTrac en dat de patiënt is gescand met de SRS CT/Angio lokalisator en doelpositioner voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering van Brainlab. Goedkeuring is
vereist.
Waarschuwing
Zorg ervoor dat het juiste behandelplan naar ExacTrac wordt geëxporteerd. Als de
behandeling gepland was op een gelokaliseerde dataset en er werd een niet-gelokaliseerd
plan geëxporteerd, kan dit gevaarlijke onnauwkeurigheden in de rotatie tot gevolg hebben.
Waarschuwing
Zorg dat het isocentrum en de planningsgegevens worden geëxporteerd van hetzelfde
behandelingplanningssysteem naar de lineaire versneller en naar ExacTrac.
Waarschuwing
Zorg ervoor dat u geen vereiste patiëntgegevens overschrijft tijdens het importproces.
Verloren gegevens kunnen dan niet meer teruggevonden worden.

Gegevensstroomtools
De gegevensstroom van het DICOM-plan vanaf de behandelingplanningssystemen naar de
ExacTrac maakt gebruik van verschillende tools om patiëntplannen automatisch te ontvangen en
om te zetten en in de ExacTrac te importeren. Deze toolketting moet worden geconfigureerd door
de klantenservice van Brainlab.
Zorg dat de configuratie na update/onderhoud van de iPlan Net-server nog steeds geldig is en
dat automatisch importeren van plannen van de verschillende behandelingplanningssystemen
nog steeds werkt. Neem anders contact op met de klantenservice van Brainlab.

Exporteren naar ExacTrac en MOSAIQ op een Varian lineaire versneller
Als u de ExacTrac gebruikt met MOSAIQ op een Varian lineaire versneller, waar de ADI tot stand
is gebracht, moet het plan zowel naar de ExacTrac als naar de MOSAIQ vanaf het
behandelingplanningssysteem worden geëxporteerd.
Wanneer een plan in de MOSAIQ wordt geïmporteerd, wordt dit gewijzigd en wordt het een nieuw
plan. ExacTrac gebruikt de DICOM Plan UID en het bundelnummer dat via de ADI wordt
ontvangen om informatie op te zoeken binnen het lokale DICOM-plan. Dit is niet direct mogelijk
voor twee verschillende plannen (op de ExacTrac en op de Varian-behandelingstoepassing):
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Afbeelding 167
ExacTrac gebruikt de bundelmappingprocedure om de verbinding tussen de bundels van de twee
plannen Plan A en Plan B opnieuw tot stand te brengen (zie pagina 132). Voor elke bundel in Plan
B wordt de bijbehorende bundel in Plan A opgezocht op basis van tafelhoek, gantryrotatie,
DICOM-isocentrumcoördinaten en bundelnaam.
Een wijziging van het in MOSAIQ leidt tot een nieuw plan (Plan C) waardoor een bestaande
bundelmapping ongeldig wordt. In dit geval moet u de bundelmapping opnieuw uitvoeren.
Als iPlan RT wordt gebruikt:
Wanneer het plan moet worden gewijzigd, moeten de wijzigingen worden aangebracht in iPlan
RT en moet het plan opnieuw worden geëxporteerd naar ExacTrac en MOSAIQ. Om ervoor te
zorgen dat elke bundel uniek is in MOSAIQ, moet de CourseID worden opgeteld voor elke export
van hetzelfde (maar gewijzigde) plan vanuit iPlan RT. De CourseID kan worden gewijzigd tijdens
het exportproces in iPlan RT op het tabblad Export Parameters. De CourseID voor MOSAIQ en
voor ExacTrac exports moeten dezelfde zijn. De bundelmapping moet worden herhaald nadat de
export is uitgevoerd.
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21.2.1

Dicom RT Import gebruiken

Behandelplan importeren via DICOM RT
Wanneer u From Dicom RT selecteert in het tabblad Import/Export, zoekt ExacTrac het eerste
DICOM-patiëntarchief en wordt het dialoogvenster DICOM Plan Browser geopend. Hiermee kunt
u belangrijke DICOM-plannen selecteren en wordt u door het gegevensimportproces geleid.
OPMERKING. Activeer Show already imported Plans als u de reeds geïmporteerde plannen in
de DICOM-patiëntenlijst wilt zien.

Dialoogvenster DICOM Plan Browser

Afbeelding 168

Een behandelplan importeren
Stappen

386

1.

In de vervolgkeuzelijst linksboven in het dialoogvenster selecteert u het DICOM-archief
waar de gewenste patiëntgegevens zijn opgeslagen. Na selectie van het DICOM-archief,
zoekt ExacTrac naar de behandelplannen. (Dit kan wel even duren, afhankelijk van de
omvang van het archief.)

2.

Voer indien nodig een exacte woordcombinatie in het Filter-veld in zodat alleen patiënten
worden weergegeven die aan de specifieke criteria voldoen.

3.

Selecteer de gewenste patiënt uit de lijst met patiënten linksboven in het gebied DICOM
Patients (DICOM-patiënten).

4.

Selecteer het gewenste plan uit de lijst met behandelplannen rechtsboven in het gebied
DICOM Plans. U kunt diverse plannen in dit gebied selecteren, welke na elkaar worden
geïmporteerd.

5.

Controleer of u het juiste behandelplan hebt geselecteerd door de aanvullende informatie
in het gebied Additional Plan Information te controleren.

6.

Controleer of het geselecteerde plan niet is aangeduid met Importresultaat DONE, OK of
WRN.
In dat geval is het plan al eerder geïmporteerd en u kunt het plan niet opnieuw importeren
om duplicaten in ExacTrac te voorkomen. Om een dergelijk plan opnieuw te importeren,
moet u het eerst uit het tabblad Import/Export verwijderen.

7.

Druk op Import om het geselecteerde behandelplan te importeren. Een voortgangsbalk
geeft de importstatus van het behandelplan aan.
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Stappen
8.

Een geslaagde import wordt bevestigd zodra de voortgangsbalk verdwijnt en het importresultaat van het behandelplan OK is.

Inhoud DICOM-plan tonen
Het dialoogvenster DICOM Plan Browser toont aanvullende planinformatie in het gebied
Additional Plan Information om het huidige, gefocuste plan te verifiëren. Als deze informatie
onvoldoende is, kunt u het gehele DICOM-plan weergeven door te klikken op Show Dump.
Hierdoor wordt een lijst met DICOM-tags en -waarden getoond.

Conversielogbestand tonen
Om de oorzaak voor een fout of waarschuwing tijdens het converteren te achterhalen, klikt u op
Show Log. Hierdoor wordt de inhoud van het conversielogbestand getoond.

Resultaat DICOM RT-import
Resultaatwaarde

Beschrijving

<Leeg>

Het behandelplan is nog niet geïmporteerd.

DONE

Het behandelplan is al geïmporteerd en kan door ExacTrac worden gebruikt.
Een tweede import is niet toegestaan om planduplicaten in ExacTrac te
voorkomen. Om dit behandelplan nogmaals te importeren, moet het
eerst uit het tabblad Import/Export worden verwijderd.

OK

Het behandelplan is met succes geïmporteerd.

ERR

Er is een fout opgetreden tijdens de import van het behandelplan en het
plan is niet geïmporteerd. Klik op Show Log om het importlogbestand
weer te geven.

WRN

Er zijn waarschuwingen gegeven tijdens de import van het behandelplan. Desondanks werd het plan geïmporteerd en kan het worden geladen. Klik op Show Log om het importlogbestand weer te geven en de
gegeven waarschuwingen te inspecteren.
De waarschuwingen worden ook weergegeven als het patiëntplan voor
de eerste keer wordt geopend.

Toon conversieoutput tijdens runtime
Als het niet mogelijk is een conversieprobleem te ontdekken aan de hand van het
conversielogbestand, kan ExacTrac de conversieoutput tijdens runtime laten zien. Deze
functionaliteit kan worden geactiveerd door het keuzerondje Show Converter Output te
selecteren. Tijdens de volgende conversierun toont ExacTrac de conversieruntime-output in
plaats van de voortgangsbalk.
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21.2.2

Automatisch plannen importeren

Automatisch behandelingsplannen importeren
Behandelingsplannen kunnen alleen automatisch worden geïmporteerd als het systeem op juiste
wijze is geconfigureerd.
OPMERKING. De gegevensimport kan tot 15 minuten duren.

Afbeelding 169

Importeren
Nadat het plan naar ExacTrac is geëxporteerd, start de import automatisch. Alle conversies wordt
opeenvolgend uitgevoerd. Als import is voltooid, verschijnt de patiënt in de Patient List op het
tabblad Select Patient.
OPMERKING. De patiëntinstellingen moeten vóór de eerste behandeling worden ingesteld.
OPMERKING. Als de patiënt na vijftien minuten niet in de patiëntenlijst staat, moet de import
handmatig worden uitgevoerd.
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21.2.3

DICOM

DICOM-conformiteit
ExacTrac maakt gebruik van de DICOM 3.0 als overdrachtsprotocol naar systemen van andere
fabrikanten. DICOM maakt algemene interoperabiliteit tussen verschillende systemen van
verschillende leveranciers mogelijk. DICOM RT (radiotherapie) zoals gebruikt in ExacTrac is de
meest recente subset van DICOM-objecten die wordt gebruikt om de overdracht van specifieke
digitale beeld-, grafische en niet-beeldgegevens tussen twee of meer systemen te regelen.
Voor gedetailleerde informatie verwijzen wij naar de nieuwste DICOM conformiteitsverklaring op
www.brainlab.com/dicom.
De DICOM-configuratie die wordt uitgevoerd door Brainlab is geenszins een garantie dat de
interoperabiliteit altijd correct is. De gebruikers moeten controleren of hun apparatuur volledig
functioneert en nauwkeurige resultaten produceert.
Controleer de beelden, structuurvormen en isocentra die van een planningssysteem van een
andere fabrikant wordt geïmporteerd, altijd zorgvuldig. Vanwege de aard van de DICOM-norm
zullen sommige objecten tijdens de overdracht worden aangepast of zijn onbedoeld gewijzigd,
vanwege verschillende interpretaties door de diverse TPS-fabrikanten van de DICOM-norm.
Het handmatig importeren van een patiënt in ExacTrac kan een waarschuwing geven waarin
wordt uitgelegd dat de naam van de patiënt van het geselecteerde RTPLAN anders is dan de
weergegeven naam. Dit gebeurt als het DICOM-archief minsten 2 patiënten bevat met een gelijk
patiënt-ID, maar met verschillende patiëntnamen. ExacTrac beschouwt de patiënt-ID als uniek en
ziet alle patiënten met dezelfde patiënt-ID als identieke patiënten. Daarom kan de weergegeven
patiëntnaam verschillen van de originele naam. Het feitelijke behandelplan zelf wordt hierdoor niet
beïnvloed of aangepast.

Opmerkingen met betrekking tot de veiligheid
Waarschuwing
Na een geslaagde importconversie van beelden, contouren en isocentra moet u
controleren of de geconverteerde objecten goed geplaatst zijn.
DICOM is op zichzelf geen garantie voor interoperabiliteit. De conformiteitsverklaring
maakt echter een first-level validatie mogelijk voor interoperabiliteit tussen verschillende
applicaties die dezelfde DICOM-functionaliteit ondersteunen. De conformiteitsverklaring
moet gelezen en begrepen worden in samenhang met de DICOM-norm.
In overeenstemming met IEC 62274 "Safety of radiotherapy record and verify systems",
hoofdstuk 6.6 "Data acceptance", mogen de behandelmachineinstellingsgegevens en
andere patiëntbehandelgegevens pas beschikbaar zijn om te gebruiken voor behandeling
nadat de gebruiker aangeeft dat de gegevens zijn gecontroleerd op juistheid en
compleetheid.
Een Alias Patient betreft patiëntgegevens in uw DICOM-importarchief met identieke patiëntIDs, maar met verschillende namen.

Apparatuurcontrole
In overeenstemming met IEC 62266 "Guidelines for implementation of DICOM in
radiotherapy", hoofdstuk 11 "Caution for users", moeten de kopers van de radiotherapieoncologie-apparatuur te controleren of hun apparatuur correct communiceert met andere
apparatuur en met succes informatie overdraagt met behulp van de DICOM-protocollen en instellingen.
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21.2.4

Import van contour

Algemene informatie
Wanneer DICOM-contourinformatie van andere systemen wordt geïmporteerd naar een Brainlabsysteem, worden de contouren geconverteerd. Dit betekent dat, afhankelijk van de afmetingen en
vorm van de contourlijn, een afwijking kan optreden tussen oorspronkelijke DICOM-contourlijnen
en de weergegeven contourlijnen in het Brainlab-systeem.

Opmerkingen met betrekking tot de veiligheid
Tijdens het importproces van gegevens, kunnen DICOM-contourlijnen vervormen of zelfs
verdwijnen als de DICOM-contourgegevens geconverteerd worden. Zeer kleine structuren,
met name structuren die bestaan uit één of twee pixels zoals zenuwkanalen, kleine OAR’s
of geïmplanteerde markers kunnen hiervan te lijden hebben.
Waarschuwing
Afhankelijk van de afmetingen van de desbetreffende contourlijnen, kunnen met name
bijzonder kleine structuren (zoals zenuwkanalen, andere kleine OAR’s of geimplanteerde
markers, bestaande uit één of twee pixels) wijzigen, verschuiven of zelfs verdwijnen tijdens
de import van DICOM-gegevens. Als OAR’s of PTV’s gewijzigd zijn, kan dit leiden tot
onjuiste behandeling van de patiënt. Controleer altijd de vorm van geïmporteerde OAR’s of
PTV’s.
DICOM-objectcontouren worden geïmporteerd met een resolutie die lager is dan de
werkelijke beeldresolutie. Als gevolg van afrondingsfouten, systematische
pixelverschuiving en beeldverwerkingsroutines zoals afvlakken, interpolatie of variaties in
de monsterresolutie, kan de contournauwkeurigheid verschillen van de beeldgegevens na
import uit of export naar een systeem van derden. Het aantal import-/exportconversies in
een enkele workflow dient daarom tot een minimum beperkt te worden.
Waarschuwing
U moet controleren of gedownsamplede contourlijnen en isocentra goed gepositioneerd
zijn en of de juiste afmetingen, vorm en volume bewaard zijn gebleven. Als de ROI’s onjuist
zijn omlijnd, moet u de selectie ongedaan maken. Dit is met name belangrijk voor OAR’s en
PTV’s.
Structuren kunnen systematisch worden vervormd wanneer DICOM-naar-DICOM trajecten
worden uitgevoerd. Voorkom directe of indirecte DICOM-naar-DICOM trajecten om dit
mogelijke probleem te minimaliseren.
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21.2.5

Import isocentrum

Opmerkingen met betrekking tot de veiligheid
De isocentrumcoördinaten worden geïmporteerd en weergegeven in verschillende conventies.
Daarom kunnen de isocentercoördinaten in ExacTrac verschillen van de coördinaten die worden
getoond in de TPS. Voor meer informatie over de verschillende conventies, zie pagina 174.
Isocentra, zoals weergegeven op systemen van derden kunnen verschillen van de
weergave in de Brainlab-applicatie. Gegevensoverdracht vanaf een systeem van derden
kan tot gevolg hebben dat de positie van een isocentrum verschilt van belangrijke
oriëntatiepunten in de beelden. Oorzaken hiervoor zijn onder andere afrondingsfouten,
systematische pixelverschuiving en beeldverwerkingsroutines zoals vervloeiende lijnen,
interpolatie of variaties in de monsterresolutie.
Waarschuwing
Isocentrumnummers mogen onder geen beding gebruikt worden voor het correleren van
het isocentrum en de bundel tussen een Brainlab-systeem en een systeem van derden.
Namen van isocentra moeten daarom altijd uniek en identificeerbaar zijn.
Waarschuwing
Wanneer er sprake is van meerdere isocentra kan de patiëntbehandeling onjuist zijn,
omdat de mapping van isocentrumposities en bundelinstellingen niet-ondubbelzinnig is.
Patiëntbehandeling is alleen toegestaan als de mapping niet-ondubbelzinnig is. Eén van de
volgende onderdelen moet minimaal aanwezig zijn voor correcte mapping: DICOMisocentrumcoördinaten in mm, naam DICOM-bundel.
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21.3

Patiëntgegevens exporteren

21.3.1

Gegevens exporteren

Exportopties
Er zijn twee opties mogelijk in het gebied Export van het tabblad Import/Export:
• Reports: hiermee kunnen geselecteerde behandelgegevens als PDF-rapporten worden
geëxporteerd.
• Summary CSV File: dit maakt een samenvattend bestand aan van de voltooide
patiëntbehandeling.
Deze functies kunnen worden uitgevoerd met uw standaard ExacTrac-software of op het
optionele werkstation Prep/Review/Distribution (zie pagina 59).

Gegevens exporteren
Stappen
1.

In de vervolgkeuzelijst ExacTrac Folders links boven in het tabblad Import/Export, selecteert u het patiëntarchief van waaruit de patiëntbehandelgegevens moeten worden geexporteerd.

2.

Voer indien nodig een exacte woordcombinatie in het Filter-veld in zodat alleen patiënten
worden weergegeven die aan de specifieke criteria voldoen.

3.

Selecteer de patiënt met behandelinformatie uit de lijst met patiënten.

4.

• Druk op Summary CSV File om een overeenkomstige behandelingssamenvatting te
exporteren. Zodra de export is voltooid, verschijnt er een berichtvenster met het lokale
bestandspad waar het CSV-bestand naar is geëxporteerd.
• Druk op Reports om de export als PDF-rapporten te starten.
Voor export als uitsluitend PDF-rapport, verschijnt er een dialoogvenster:

5.

Hiermee kunt u:
• de bestanden selecteren voor export door het bijbehorende selectievakje te selecteren;
• het voorvoegsel voor het exportbestand definiëren door een kernwoord in het veld Define File Prefix vanuit de getoonde lijst in te voeren.
Klik op OK om de export te starten.
6.
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Zodra de export is voltooid, verschijnt er een berichtenveld met het bestandspad waar de
geselecteerde exportbestanden naar zijn geëxporteerd.
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21.4

Back-up maken van patiëntgegevens

21.4.1

Back-up maken van behandelingsgegevens en deze herstellen

Algemene informatie
Op het tabblad Import/Export kunt u in een externe map een back-up maken van de
behandelgegevens en deze later terugplaatsen, indien nodig. U kunt de gegevens ook
anonimiseren voor extra beveiliging.

Een behandelplan back-uppen
Stappen
1.

In de vervolgkeuzelijst onder ExacTrac Folders selecteert u de lokale brondirectory waar
de gewenste patiëntgegevens zijn opgeslagen.

2.

In de vervolgkeuzelijst onder External Folders, selecteert u de externe doelmap.

3.

Voer indien nodig een exacte woordcombinatie in het Filter-veld in zodat alleen patiënten
worden weergegeven die aan de specifieke criteria voldoen.

4.

Selecteer het gewenste patiëntbestand uit de lijst patiëntbestanden links.

5.

Controleer of u het juiste behandelplan hebt geselecteerd door de aanvullende informatie
in het gebied Patient Information te controleren.

6.

• Om het behandelplan naar de doelmap te kopiëren, drukt u op Backup Copy >>.
• Om het behandelplan naar de doelmap te verplaatsen, drukt u op Backup Move >>.
Om een behandelplan te kopiëren en tegelijkertijd de patiëntgegevens te anonimiseren,
drukt u op Anonymize >>. U wordt gevraagd een nieuwe naam en ID in te voeren.

7.

Druk op Anonymize... om de geanonimiseerde kopie te maken.
8.

Een volgende systeemprompt bevestigt daarna de succesvolle back-up. Het geback-upte
bestand wordt toegevoegd aan de lijst back-upbestanden rechts op het scherm.

Patiëntgegevens herstellen
Als u geback-upte gegevens wilt herstellen, selecteert u het juiste bestand uit de back-uplijst
rechts op het scherm.
• Druk op << Restore Copy om het bestand vanuit de back-upopslag te kopiëren.
• Druk op << Restore Move om het bestand vanuit de back-upopslag te verplaatsen.
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22 SYSTEEMONDERHOUD
22.1

Algemene richtlijnen voor inspectie

Algemene informatie
Teneinde de systeemveiligheid te kunnen garanderen, zijn maandelijkse en jaarlijkse inspecties
noodzakelijk.
Afhankelijk van uw systeemopstelling zijn mogellijk niet alle tests van toepassing.

Regelgevende onderbouwing
Brainlab raadt aan periodiek tests van ExacTrac uit te voeren, zoals in dit hoofdstuk wordt
beschreven. Meetmethoden en toegestane waarden zijn gebaseerd op de normen IEC 60601-1
en IEC 62353.

Interval
Interval

Uitgevoerd door

Maandelijks

Bevoegd klinisch personeel

Jaarlijks

Klantenservice van Brainlab of door Brainlab bevoegde onderhoudsmonteurs

Het ExacTrac-systeem moet regelmatig onderhouden en geïnspecteerd worden om de
werking en de veiligheid te garanderen.

Bevoegde personen
Alleen Brainlab en/of bevoegde partners zijn bevoegd het systeem en de apparatuur te repareren.
Waarschuwing
De apparatuur bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden vervangen.
Om elektrische schokken te voorkomen, mag de behuizing van apparatuur of toestellen
niet geopend worden. Alle onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door
getrainde monteurs of worden doorgestuurd naar Brainlab.

Verwachte levensduur
Brainlab levert minimaal tien jaar onderhoud aan haar systeemonderdelen. Tijdens deze periode
worden zowel reserveronderdelen als ondersteuning geboden.

Omvang
De veiligheidscontrole moet alle items omvatten die beschreven zijn onder pagina 406.
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Controles door niet-Brainlab-personeel
De veiligheidscontrole moet verricht worden door een gekwalificeerd ingenieur die:
• bevoegd is om veiligheidscontroles uit te voeren op elektrische medische apparatuur,
• de productveiligheidsinformatie en productrichtlijnen kent en de gebruikershandleidingen heeft
gelezen en begrepen,
• de huidige lokale regelgeving aangaande industriële en niet-industriële ongevallenpreventie
kent,
• Brainlab direct schriftelijk informeert als de apparatuur als onveilig wordt beschouwd.

Controles door Brainlab-personeel
• Als er geen bevoegde persoon aanwezig is op de locatie van de cliënt, zal een Brainlabspecialist de controle uitvoeren voor een vooraf bepaalde vergoeding.
• Als u de hulp wenst van een Brainlab-monteur, moet u contact opnemen met de klantenservice
van Brainlab.

Rapport veiligheidscontrole
• Kopieer de voorziene richtlijnen op de volgende pagina’s.
• Maak een rapport op van de controleresultaten.
• Bewaar dit als een controlerapport.
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22.1.1

Jaarlijkse controlevereisten

Bevoegde personen
Alleen de Brainlab-monteurs of door Brainlab bevoegde onderhoudsmonteurs mogen jaarlijkse
inspecties uitvoeren.

Regeling
• Als er een servicecontract is afgesloten, zal Brainlab de jaarlijkse inspectie automatisch
uitvoeren.
• Als u geen servicecontract hebt, moet u contact opnemen met de klantenservice van Brainlab
(zie pagina 13) om de inspectie af te spreken.

Omvang
Deze controle omvat alle onderdelen en functies en de items beschreven onder pagina 404.
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22.1.2

Documentatie van tests

Algemene informatie
Brainlab raadt aan alle metingen in te voeren voor vergelijkingsdoeleinden. Bij significante
afwijkingen vergeleken met vroegere metingen is het optreden van een systeemfout
waarschijnlijk. In dergelijke gevallen moeten aanvullende, gedetailleerde controles worden
uitgevoerd in overleg met de klantenservice van Brainlab.

Vereiste rapporten
Het testprotocol moet minstens de volgende informatie bevatten:
• Beschrijving van de uitvoerende organisatie
• Naam van de monteur die de test uitvoert
• Serienummer en exacte systeembeschrijving (versie)
• Testbeschrijving en resultaten van:
- Visuele test
- Weerstandstest beschermende aarding
- Contactstroomtest
- Functionaliteitstest
• Totale evaluatie
• Datum en handtekening
Sla alle afdrukken op en noteer de hoogste (gevaarlijkste) elektrische impedantie in het
testprotocol.
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22.1.3

Overzicht van de maandelijkse en jaarlijkse inspecties

Maandelijkse inspecties
Uit te voeren door bevoegd klinisch personeel:
• Visuele inspectie
• Aardlekschakelaartest
• Dosis-oppervlakteproduct controleren (afhankelijk van plaatselijke regelgeving: tussen
maandelijks en 3-maandelijks)
• Beeldkwaliteit

Jaarlijkse inspectie
Uit te voeren door de klantenservice van Brainlab of door een door Brainlab bevoegde monteur:
Veiligheidstechnische inspectie (STI):
• Visuele inspectie
• Functionele tests
- Functionaliteitstest ExacTrac-kast (incl. aardlekschakelaartest)
- Test waarschuwingslampje röntgen
- Vergrendelingstest

Tweejaarlijkse inspectie
Elektrische veiligheidsmetingen:
• Weerstandstest beschermende aarding
• Contactstroomtest
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22.2

Beschrijving inspecties

22.2.1

Visuele inspectietests (maandelijks en tijdens STI)

Algemene informatie
Voordat u verdere controles verricht, moet om veiligheidsredenen een kwaliteitsvalidatie gebeuren
van de aansluitingen en bekabelingen van alle potentiaalvereffeningsgeleiders in het systeem.
Zorg dat de R&V en ExacTrac dezelfde systeemtijd hebben.

Te controleren onderdelen
• Alle verbindingen moeten gecontroleerd worden om er zeker van te zijn dat ze niet loskomen.
• Alle potentiaalvereffeningsbedrading moet gecontroleerd worden om te zien of deze niet
versleten of beschadigd is, vooral als deze bedrading blootgesteld wordt aan mechanische
spanningen, bv. in de plafondmonitorarm.
• Handschakelaar.

Bekabeling
Controleer de volgende onderdelen eenmaal per maand:
Onderdeel
Bekabeling

Controle
Visuele inspectie (verdraaiingen, scheuren)

Alle toegankelijke kabels en connectoren van het ExacTrac-systeem.
Speciale aandacht voor de ExacTrac-plafondmonitor en ExacTrac-handschakelaar kabel.

Labeling
Controleer of alle markeringen, labels en labeling duidelijk zichtbaar en niet beschadigd zijn,
zoals:
• ExacTrac: Type label
• Röntgengenerator: Type label
• Voedingskast in de behandelruimte: Hoogspanning!
• ExacTrac-console: Lees de gebruikershandleiding!
• Voedingskast in de bedieningsruimte: Hoogspanning!
• Röntgengenerator: Type label
• Röntgengenerator: Hoogspanning!
• Op-de-vloer-behuizing: Niet op staan!
• Tafelblad: AI-equivalent label

Behuizing
Controleer de integriteit van alle mechanische onderdelen:
• Alle relevante accessoires zijn bij elkaar.
• Alle benodigde documentatie is voorhanden, zoals deze gebruikershandleiding.
• De ventilatieopeningen worden niet afgesloten door andere onderdelen.
• De vlakke beelddetectoren zitten niet los.
• De infraroodcamera’s zitten niet los.
• De behuizing van de röntgenbuizen (op-de-vloer / in-de-vloer) is in goede conditie.
• De elektronische interface van de tafel zit in positie en is aangesloten.
• De behuizing van de handschakelaar is niet beschadigd.
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• De console is niet beschadigd.
• Alle schroeven zijn aangedraaid en zitten niet los.

Eindbuffer
Inspectie van de eindbuffer (jaarlijks):
• Zorg dat de koppel op de buitenste moeren 35 Nm is.
• Zorg dat de zijplaten in contact zijn met de balken.
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22.2.2

Aardlekschakelaartest (maandelijks en tijdens STI)

Voordat u begint
Waarschuwing
Om de klinisch veilige werking van de scheidingstransformator te garanderen, moet de
werking van de aardlekschakelaar eenmaal per maand getest worden.
Alvorens deze test uit te voeren, moet u de scheidingstransformator inschakelen met behulp van
de smeltschakelaar van het net en ervoor zorgen dat de groene BUILDING POWER-indicatoren
branden, wat op stroombeschikbaarheid wijst.

Testknop

①

Afbeelding 170

De aardlekschakelaar testen
Stappen
1.

Druk in het transformatorbedieningspaneel op de tekstknop ① gelabeld T.

2.

Zorg ervoor dat het uitgangsvermogen onmiddellijk wegvalt en dat de SYSTEM OFF knop
niet langer brandt.

De dosis-oppervlaktefunctionaliteit testen
OPMERKING. Alleen van toepassing als de dosis-oppervlaktefunctionaliteit is geïnstalleerd.
Stap
Meet het dosis-oppervlakteproduct met een geschikt meetinstrument.
Monteer het instrument in het röntgenveld. De eenvoudigste manier is om het aan de voorkant
van het vlakke beeldscherm te monteren.
Voor de test is het voldoende om deze kernwaarden te testen:
Linkerbuis

Rechterbuis

40 KV

40 KV

80 KV

80 KV

140 KV

140 KV

De gemeten gegevens moeten liggen binnen een bereik van 25% van deze waarden. Als het
dosis-oppervlakteproduct buiten bereik is, moet Brainlab service het systeem opnieuw kalibreren.
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De beeldkwaliteit testen
ExacTrac X-Ray is geen diagnostisch röntgenapparaat. De beeldkwaliteit van ExacTrac is
niet hoog genoeg om een diagnose te stellen.
Om een voldoende beeldkwaliteit te garanderen voor IGRT:
Stappen
1.

Kalibreer het systeem opnieuw.

2.

Plaats het fantoom dat is gebruik voor acceptatie op de tafel. Plaats het fantoom in het
isocentrum.

3.

Start ExacTrac-positionering met een geschikte fantoompatiënt.

4.

Start de röntgencorrectieworkflow.

5.

Ga naar de fusiepagina en voer een automatische fusie uit.

6.

Controleer of de fusieresultaten OK zijn door het fusieresultaat met het vergrootglas te inspecteren.

7.

Schrijf de waarden op.

8.

Schakel naar handmatige fusie en beweeg het röntgenbeeld buiten bereik met ongeveer
1 cm in verschillende locaties.

9.

Herstart automatische fusie en controleer of de fusie nog steeds voldende is door het te
inspecteren met het vergrootglas.

10.

Controleer of de waarden van de eerste fusie en de tweede fusie dicht bij elkaar liggen
(maximaal 1,5 mm of de helft van de coupedikte in elke richting).

11.

Herhaal dit proces verschillende keren.

12.

Als de fusieresultaten binnen deze limiet liggen dan is de beeldkwaliteit voldoende.

Een eind-tot-eind-test van een CT naar de positie wordt ten zeerste aanbevolen.
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22.3

Veiligheidstechnische inspectie (STI)

Algemene informatie

404

Test

Zie

Visuele inspectie

Pagina 405

Elektrische veiligheidsmetingen:
• Weerstandstest beschermende aarding
• Contactstroomtest

Pagina 407
Pagina 411

Functionele tests:
• Functionaliteitstest ExacTrac-kast (incl. aardlekschakelaartest)
• Test waarschuwingslampje röntgen
• Vergrendelingstest

Pagina 413
Pagina 415
Pagina 421
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22.3.1

Visuele inspectietest (jaarlijks)

Algemene informatie
Voor aanvullende informatie over het uitvoeren van deze test, zie Pagina 400.
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Veiligheidstechnische inspectie (STI)

22.3.2

STI: Elektrische veiligheidsmetingen

Algemene informatie
Er dienen regelmatig tests met betrekking tot de elektrische veiligheid te worden uitgevoerd door
bevoegd personeel. Deze tests omvatten de volgende onderdelen:
• Visuele inspectie (zie pagina 400)
• PE-weerstandstest (zie pagina 407)
• Contactstroomtest (zie pagina 411)
• Aardlekschakelaartest (zie pagina 413)
• Functionaliteitstest (zie pagina 413)
Als de elektrische veiligheid niet gegarandeerd is, moet het systeem dienovereenkomstig gelabeld
worden en wordt het ziekenhuis of de kliniek schriftelijk op de hoogte gebracht van de mogelijke
gevaren.

Testvoorwaarden
Na installatie mag het ExacTrac-systeem niet losgekoppeld worden van de netvoeding of van het
potentiaalvereffeningsnetwerk.
Om de proeven uit te voeren, kan het nodig zijn om de plastic behuizing die instrumenten in de
nabijheid van patiënten beschermt, weg te nemen.
Gegevenskabels en stroomkabels moeten bovendien losgekoppeld worden van de uitrusting om
getest te worden.

Referentiepunt
Het vereiste referentiepunt voor de PE weerstandproef en contactstroomtest is de standaard
potentiaalvereffeningsdrempel of sterpuntaarding van de behandelingsruimte.
De potentiaal van dit referentiepunt wordt geacht gelijk te zijn aan de patiëntpotentiaal, aangezien
alle andere systemen of toestellen (bv. lineaire versneller) in de behandelingsruimte dit punt ook
als referentie gebruiken.
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22.3.3

Weerstandstest beschermende aarding (tweejaarlijks)

Camerasysteem: PE-weerstandstest
Polaris IR-camera

Spectra IR-camera

IR-camera voor TrueBeam

PE-schroef ①

PE-schroef ①

PE-schroef ①

①
①

①

Aanraakmonitor in de behandelruimte: PE-weerstandstest
Aanraakmonitor aan plafond

Aanraakmonitor aan wand

Hendel ②

Fixatieschroef ③

③

②

ExacTrac-computerkast: PE-weerstandstest
ExacTrac-computerkast

Inwendig rack

PE-schroef op voordeur ④
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ExacTrac-computerkast

Inwendig rack
OPMERKING. Als de ExacTrac-computerkastbehuizing is
geïsoleerd van het inwendige rack, moet de behuizing
worden getest ten opzichte van het PE-netwerk in de ruimte waarin de kast staat. Daarnaast moet de PE-verbinding
van het inwendige rack worden getest ten opzichte van de
PE-balk van de behandelruimte.

④

④

Vloerbehuizingen - PE-weerstandstest
Vloerbehuizing 12"

Vloerbehuizing 17"

Op-de-vloer-behuizing

Kapje fixatieschroef (lang) ⑤

Metalen omlijsting ⑤

Zijkant kabelgoot (druk!) ⑤

⑤

⑤

⑤

Andere testpunten
Vlakke beelddetectoren

Generator 2

PE-schroef ⑥

PE-schroef ⑦
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Vlakke beelddetectoren

Generator 2

①

⑦

Wat is een PE weerstandproef?
Tijdens een PE weerstandproef moet de elektrische impedantie worden gemeten tussen het
vastgelegde referentiepunt en toegankelijke metalen onderdelen (camera, monitorarm,
gebruikerspaneel, hendel, computerkast) om er zeker van te zijn dat ze beschermend geaard zijn.

Metingswaarden
• De grenswaarde bedraagt 0,2 Ω voor de aanvangstest en voor herhalingstests. Als de
elektrische impedantie tussen het referentiepunt en bijvoorbeeld ExacTrac boven het
vastgestelde niveau stijgt, moet het verminderd worden.
• Het meettoestel dat wordt gebruikt voor de aanvangstest en voor de herhalingstest moet 200
mA naar 500 mΩ kunnen opvoeren. De spanning van het open circuit mag niet hoger zijn dan
24 V.

Een PE weerstandproef uitvoeren
Stappen
1.

Ontkoppel de stroom- en datakabel van het toestel dat getest moet worden.

2.

Zorg ervoor dat de kabels en de toestellen elkaar niet raken.

3.

• Meet de elektrische impedantie tussen de PE-verbinding van het toestel en de potentiaalvereffeningsdrempel of sterpuntbasis van de behandelingsruimte.
• Als er geen automatisch testinstrument beschikbaar is, kan de elektrische impedantie
beoordeeld worden door een testnetstroom te voeden in het PE-net en dan de spanningsval te meten. De testvoorwaarden zijn hierboven omschreven. De elektrische impedantie wordt dan berekend door:

U Measured
R = ------------------------I Test
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Voorbeeldprotocol
Een voorbeeldproefprotocol wordt hieronder weergegeven:
Meetpunt (MP)

ITestCurrent

UTestVoltage

Elektrische impedantie (Ω)

Infraroodcamera
(meetpunt ①)
Monitor
(meetpunt ②)
Computerkastbehuizing
(meetpunt ③ of ④)
Vlakke beelddetector 1
(meetpunt ⑤)
Vlakke beelddetector 2
Vloerbehuizing 1
(meetpunt ⑥)
Vloerbehuizing 2
(meetpunt ⑥)
Röntgengeneratorkast 2
(meetpunt ⑦)

410

Klinische gebruikershandleiding Rev. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5

SYSTEEMONDERHOUD

22.3.4

Contactstroomtest (Tweejaarlijks)

Wat is een contactstroomtest?
Een contactstroomtest wordt gebruikt om na te gaan of niet-geaarde onderdelen in de nabijheid
van de patiënt voldoende geïsoleerd zijn. Bij het ExacTrac-systeem is deze test bijzonder
belangrijk voor niet-geleidende onderdelen zoals de plastic behuizing die de apparatuur
beschermt.
• Bij het aansluiten van een meetinstrument aan deze onderdelen, mag de geïnduceerde stroom
de vastgestelde limieten niet overschrijden.
• Het geselecteerde meetinstrument moet voldoen aan de criteria van de norm IEC 60601-1.

Voordat u begint
Alle data- en stroomkabels moeten opnieuw aangekoppeld zijn en het systeem moet
ingeschakeld en volledig operationeel zijn.

Metingswaarden
Van elk onderdeel moeten AC-metingen worden verricht. Gebruik hiervoor een gekalibreerde
multimeter en een geschikt meetinstrument zoals beschreven in IEC 60601-1:
Modus

Grenswaarden (nabijheid patiënt)

Grenswaarden (kastbehuizing)

AC

100 μA

100 μA

Opname meetinstrument
Type en ID van het meetinstrument

Kalibratie geldig tot:

Het meetinstrument aansluiten
Stappen
1.

• Sluit de kabels van het meetinstrument aan op de meetpunten en gebruik hierbij geleidende folie zoals zelfklevende koperfolie of standaard aluminiumfolie.
• Minimale foliemaat: 20 x 10 cm.

2.

Maak de folie vast aan het meetoppervlak of wikkel de folie rond het te testen onderdeel.

3.

Noteer de hoogste aflezing voor uw rapport.

OPMERKING. Raadpleeg de instructiehandleiding van het meetinstrument of de relevante secties
in de IEC 60601-1-norm voor gedetailleerde informatie over het verrichten van
contactstroomproeven.
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Voorbeeldprotocol
Een voorbeeldproefprotocol wordt hieronder weergegeven:
Stroomtype

Hendel PE

AC

IR-camera

μA

Aanraakscherm

μA

Op-de-vloerbehuizing

Handschakelaar

Elektronische
tafelinterface

☐ N.v.t.

☐ N.v.t.

☐ N.v.t.

μA

μA

μA

OPMERKING. Als het ExacTrac-systeem is aangesloten op de lineaire versneller via de
automatische positioneringsmodule of de gatingmodule, moet de lekstroommeting ook worden
uitgevoerd voor de lineaire versneller. Raadpleeg de documentatie voor de lineaire versneller om
de juiste meetpunten te bepalen. Dit is eveneens van toepassing op elk ander medisch apparaat
waarop ExacTrac is aangesloten.
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22.4

STI: Functionele tests

22.4.1

Functionaliteitstest ExacTrac-kast (jaarlijks)

Algemene informatie
Een functionaliteitsproef van alle veiligheidsfuncties moet door gekwalificeerd personeel
gebeuren. Aan de correcte functionering van waarschuwingssignalen moet bijzondere aandacht
worden besteed.

Voordat u begint
Voordat u begint, schakelt u het ExacTrac-systeem in. Tijdens de tests wordt het ExacTracsysteem herhaaldelijk uit- en weer ingeschakeld. Brainlab raadt daarom aan om het werkstation
uitgeschakeld te laten door de tuimelschakelaar op de netvoeding van het werkstation in de Opositie te zetten.

Functionaliteitsproef ExacTrac-kast
Stappen
1.

Controleer of de systeemonderdelen, de ExacTrac-console en de computerkast worden
afgesloten met de knop SYSTEM OFF.

2.

Ga na of de aardlekschakelaar wordt uitgeschakeld als de testknop met label T wordt ingedrukt.

3.

Ga na of de voeding van het gebouw wordt afgesneden van de kast als de smeltzekering
van het net in de o-positie (UIT) wordt gezet.

4.

Ga na of de voeding van het gebouw wordt afgesneden van de kast als een schroevendraaier in de daarvoor voorziene TEST-groef wordt ingebracht.

5.

Stel de temperatuursensor in op 10 °C (laagste temperatuur) en controleer of de waaiers
bovenop de computerkast alle vier zijn ingeschakeld.

6.

Stel de temperatuursensor opnieuw in op 35 °C.
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22.4.2

Aardlekschakelaartest (jaarlijks)

Algemene informatie
Voor aanvullende informatie over het uitvoeren van deze test, zie pagina 402.
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22.4.3

Test waarschuwingslampje röntgen (jaarlijks)

Doel van de inspectie
Deze tests controleren de functie van de waarschuwingslampjes in de bedieningsruimte en de
behandelruimte.

Achtergrond van de inspectie
Het waarschuwingslampje is actief wanneer er nog maar één handeling nodig is om een
röntgenopname te maken: de toestemming van de gebruiker vanaf de console. Als de ExacTracconsole is geïnstalleerd, brandt de blootstellingstoets groen.
• De ExacTrac-waarschuwingslampjes knipperen met een ritme van 0,6 Hz.
• Raadpleeg de specificaties van de fabrikant van de installatie voor de werking van een
aangepast waarschuwingslampje.

Inspectievereisten
Controleer de status van de waarschuwingslampjes:
• Wanneer het systeem de lampjes activeert.
• Wanneer het systeem de lampjes niet activeert.

Benodigde hulpmiddelen voor inspectie van de waarschuwingslampjes
• Voor deze test moet de ExacTrac-software actief zijn.
• Een opnameapparaat, zoals een laptop-webcam (alleen als u het waarschuwingslampje niet
van buiten de behandelruimte kunt zien).

Voorbereiding op de inspectie
Stappen
1.

Als u het waarschuwingslampje in de behandelruimte niet van buiten de ruimte kunt zien,
moet u het opnameapparaat zodanig plaatsen dat u dit lampje wel ziet.

2.

Start de ExacTrac-software.

Inspectie waarschuwingslampje en documentatie
Voer de test uit zoals in de tabellen hieronder aangegeven en noteer GESLAAGD of MISLUKT in
de resultaatkolom. De ILK-inspectie geldt als geslaagd als alle van toepassing zijnde tests in de
resultaatkolom van de tabellen hieronder geslaagd zijn.

Visuele tests waarschuwingslampje
Voor deze tests moet u de waarschuwingslampjes observeren en controleren of ze reageren
zoals bedoeld. Omdat u niet in de behandelruimte aanwezig kunt zijn op het moment dat er
röntgenopnames worden gemaakt, kan het noodzakelijk zijn de prestaties van het
waarschuwingslampje in de behandelruimte op te nemen terwijl u de ExacTrac-software bedient.
Stap

1.

Test

Resultaat

Open in de ExacTrac-software het tabblad X-Ray Test Acquisition
om röntgenhandelingen uit te kunnen voeren. De test geldt als geslaagd als beide waarschuwingslampjes knipperen in een ritme van
0,6 Hz.
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Stap
2.

416

Test

Resultaat

Verlaat in de ExacTrac-software het tabblad X-Ray Test Acquisition. De test geldt als geslaagd als beide waarschuwingslampjes uitschakelen.
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22.4.4

Externe test waarschuwingslampje röntgen (jaarlijks)

Doel van de inspectie
Voor de dubbele generator CL (beschikbaar vanaf ExacTrac versie 6.5) heeft u de optie om een
extern (niet-Brainlab) röntgenindicatorlampje aan de dubbele generator CL te bevestigen. Deze
test is alleen van toepassing als dit indicatorlampje op uw locatie geïnstalleerd is.
Deze tests controleren de functie van de externe waarschuwingslampjes in de bedieningsruimte
en de behandelruimte.

Achtergrond van de inspectie
Het waarschuwingslampje is actief tijdens de röntgenbeeldvorming.
Het externe waarschuwingslampje brandt ongeveer 5 seconden zodra röntgenbeeldvorming
wordt gestart.

Inspectievereisten
Controleer de status van de waarschuwingslampjes.

Benodigde hulpmiddelen voor inspectie van de waarschuwingslampjes
Voor deze test is het volgende nodig:
• Een dubbele röntgengenerator CL.
• Een opnameapparaat, zoals een laptop-webcam (alleen als u het waarschuwingslampje niet
van buiten de behandelruimte kunt zien).
• De ExacTrac-software moet actief zijn.

Voorbereiding op de inspectie
Stappen
1.

Als u het waarschuwingslampje in de behandelruimte niet van buiten de ruimte kunt zien,
moet u het opnameapparaat zodanig plaatsen dat u dit lampje wel ziet.

2.

Start de ExacTrac-software.

Inspectie waarschuwingslampje en documentatie
Voer de test uit zoals in de tabellen hieronder aangegeven en noteer GESLAAGD of MISLUKT in
de resultaatkolom.

Visuele tests waarschuwingslampje
Voor deze tests moet u de waarschuwingslampjes observeren en controleren of deze reageren
zoals bedoeld. Omdat u niet in de behandelruimte aanwezig kunt zijn op het moment dat er
röntgenopnames worden gemaakt, kan het noodzakelijk zijn de prestaties van het
waarschuwingslampje in de behandelruimte op te nemen terwijl u de ExacTrac-software bedient.
Stap

1.

Test

Resultaat

Open in de ExacTrac-software het tabblad X-Ray Test Acquisition
om röntgenhandelingen uit te kunnen voeren. De test is geslaagd als
het/de externe waarschuwingslampje(s) ongeveer 5 seconden
brandt/branden zodra röntgenbeeldvorming wordt gestart.
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22.4.5

Test indicatorlampje generatorvoeding (jaarlijks)

Doel van de inspectie
Voor de dubbele generator CL (beschikbaar vanaf ExacTrac versie 6.5) heeft u de optie om een
extern (niet-Brainlab) generatorvoedingsindicatorlampje aan de dubbele generator CL te
bevestigen. Deze test is alleen van toepassing als dit indicatorlampje op uw locatie geïnstalleerd
is.
Deze test controleert de functie van de externe generatorvoedingsindicatorlampjes in de
bedieningsruimte en de behandelruimte.

Achtergrond van de inspectie
De generatorvoedingsindicatorlampjes branden zodra de dubbele röntgengenerator wordt
ingeschakeld.

Inspectievereisten
Controleer de status van de indicatorlampjes.

Benodigde hulpmiddelen voor inspectie van indicatorlampjes
Voor deze test is een dubbele röntgengenerator CL nodig.

Inspectie indicatorlampje en documentatie
Voer de test uit zoals in de tabellen hieronder aangegeven en noteer GESLAAGD of MISLUKT in
de resultaatkolom.

Visuele tests indicatorlampje
Voor deze tests moet u de indicatorlampjes observeren en controleren of deze reageren zoals
bedoeld. Omdat u niet in de behandelruimte aanwezig kunt zijn op het moment dat er
röntgenopnames worden gemaakt, kan het noodzakelijk zijn de prestaties van het
waarschuwingslampje in de behandelruimte op te nemen terwijl u de ExacTrac-software bedient.
Stap

418

Test

Resultaat

1.

De dubbele röntgengenerator is uitgeschakeld. Zijn de indicatorlampjes uit?

2.

Schakel de dubbele röntgengenerator CL in. Branden de indicatorlampjes?
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22.4.6

MV-bundelremtest (jaarlijks)

Doel van de inspectie
Deze test verifieert de juiste functie van de MV-bundelremvergrendeling voor Elekta lineaire
versneller-integratie.

Achtergrond van de inspectie
Het MV-bundelremblokkeringssignaal wordt gegenereerd door het ET LIN-inzetstuk en wordt dan
via een kabel overgedragen naar de Elekta lineaire versneller. Het ET LIN-inzetstuk kan interne
fouten detecteren en aangeven voordat ze leiden naar een verhoogd risico. Fouten in de
verbindingsinterfacekabel kunnen niet worden gedetecteerd door de elektronica.
Deze test verifieert dat de verbindingskabel geen schade heeft en het ET LIN-inzetstuk geen
interne fouten aangeeft.

Inspectievereisten
Er kan een fout worden gedetecteerd in de actieve of in de inactieve status van de onderzochte
MV-bundelremblokkering. Beide statussen moeten voor deze test worden ingevuld.
• Actieve status: Het MV-bundelremsignaal is ingesteld met de bedoeling dat de MV-bundel van
de lineaire versneller kan worden geactiveerd.
• Inactieve status: Het MV-bundelremsignaal is opgeheven met de bedoeling dat de MV-bundel
van de lineaire versneller wordt geblokkeerd en niet kan starten.
Tools vereist voor een MV-bundelreminspectie: Een camcorder voor observatie van de kast-led,
bijv. een laptop met webcam.

Voorbereiding
Deze test is niet van toepassing als de Elekta MV Beam Inhibit-functie niet is geïnstalleerd.
Voor deze test moeten bepaalde operationele workflowstappen worden ingevoerd in ExacTrac en
de lineaire versneller vanaf de controlekamer, terwijl bepaalde led’s in de ExacTrac-kast in acht
moeten worden genomen. Stel het camcordertoestel in om de led’s op de voorplaat van het ET
LIN-inzetstuk op te nemen (STATUS en DIAG). Bereid de ExacTrac- en lineaireversnellersystemen voor op uitvoering.

Inspectie en documentatie
Voer de testen zoals beschreven in de teststappen hieronder uit en vul de kolom RESULTATEN in
van de actieve en inactieve test met een GESLAAGD of NIET GESLAAGD. De algehele test is
GESLAAGD. als alle testen GESLAAGD zijn.

Teststappen
Inactieve test:
Voer een patiëntpostioneringsworkflow voor een behandeling uit op het ExacTrac-systeem. Zorg
ervoor dat het ExacTrac-systeem een onnauwkeurige positie toont. Probeer de MV-bundel te
starten op de lineaire versneller-console.
De teststap is geslaagd als:
Conditie

Geslaagd voor criteria

Resultaat

ExacTrac toont positie onnauwkeurig

MV-bundel van de lineaire ver- ET LIN-ledstatus en DIAG zijn
sneller is geremd
uit

Actieve test:
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Voer een patiëntpostioneringsworkflow uit voor een behandeling en op het ExacTrac-systeem.
Zorg ervoor dat het ExacTrac-systeem een nauwkeurige positie toont. Probeer de MV-bundel te
starten op de lineaire versneller-console.
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Conditie

Geslaagd voor criteria

Resultaat

ExacTrac toont positie nauwkeurig

MV-bundel van de lineaire ver- ET LIN-ledstatus is aan en DIsneller kan worden gestart
AG is uit
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22.4.7

Verbindingstest (jaarlijks)

Doel van de inspectie
Deze test omvat alle verbindingslijnen (ILK) van het ExacTrac elektronische rack, die de kritische
bedieningssignalen voor de werking van de ExacTrac weergeeft. Deze worden aangeduid met
diagnostische led-patronen op voorste led-kolommen 2 en 4 op het ET ILK-inzetstuk. De enkele
DIO-signalen in kolommen 1 en 3 zijn niet opgenomen in deze test.
De led’s van het ILK zijn genummerd van 1 tot en met 16:
Led

Deel

Led

Deel

1

EMO

9

MEL HW

2

DOOR

10

(gereserveerd)

3

XR WARNING

11

(gereserveerd)

4

XR EXPOSE

12

(gereserveerd)

5

NoCollision

13

(gereserveerd)

6

MEB TRT

14

MV IsOff

7

MEB CON

15

(gereserveerd)

8

SYS OFF

16

(gereserveerd)

Achtergrond van de inspectie
Onder normale omstandigheden toont het systeem alleen geldige ILK-staten met leds uit of groen.
Als er een enkele hardwarestoring optreedt, wordt de bijbehorende led rood in één of beide van
de beoogde staten, waardoor de ILK altijd inactief wordt gemaakt.
Bepaalde verbindingen kunnen kortdurend een rode led laten zien: de röntgenknop van de ETconsole beschikt over twee wisselende contacten die na elkaar sluiten zodra de knop wordt
ingedrukt. Als u de knop langzaam indrukt, ziet u dat de EXPOSE ILK (blootstellingsverbinding)
rood wordt en vervolgens groen tijdens de blootstelling. Een ander voorbeeld betreft de EThandschakelaar: Als u één knop indrukt, wordt de ILK MEB_TRT rood tot beide knoppen worden
ingedrukt. Deze kortdurende effecten zijn normaal en gelden niet als fouten.

Inspectievereisten
De fout is zichtbaar bij het testen van de inactieve status:
• Status inactief-tests:
De meer subtiele fout treedt op in een bedoelde inactieve status. In dit geval verandert de fout het
gedrag van het systeem niet, maar moet wel worden gecontroleerd en hersteld tijdens deze
inspectie.

Benodigde tools voor ILK-inspectie
• Een camcorder voor observatie van de kast-led, bijv. een laptop met webcam.

Voorbereiding op de inspectie
• Bepaalde tests zijn mogelijk niet van toepassing, omdat deze afhankelijk zijn van de
systeemconfiguratie. Bepaal welke ILK-signalen niet worden gebruikt in de installatie en
markeer deze als N.v.t.
• Voor bepaalde tests is het noodzakelijk apparaten vanuit de bedieningsruimte of in de
behandelruimte te gebruiken, terwijl de ILK-leds op de voorzijde worden geobserveerd. Stel de
webcam of camcorder op voor het ET ILK-inzetstuk om het gedrag van de ILK-leds op te
nemen. Neem de leds op terwijl u in de bedieningsruimte of behandelruimte bent en bekijk de
opname vervolgens.
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• De lineaire versneller moet online zijn omdat deze een bron is voor ILK-signalen, afhankelijk
van het lineaire versnellertype.

ILK-inspectie en documentatie
Voer de test uit zoals in de tabellen op pagina 422 en pagina 423 is aangegeven en noteer
GESLAAGD of MISLUKT in de resultaatkolom. De ILK-inspectie geldt als geslaagd als alle van
toepassing zijnde tests in de resultaatkolom van de tabellen hieronder geslaagd zijn.

ILK-tests van de rack-elektronica
De hieronder genoemde tests kunnen op het rack worden uitgevoerd door de kabels aan te
sluiten op het ET ILK-inzetstuk. De eerste inspecties worden uitgevoerd op de voorzijde van het
rack door de connectors en enkelvoudige overbruggingsdraden aan te sluiten.
Led

Naam ILK

Deactiveringstest

1

EMO_Gd

Ontkoppel de EXIT ILKconnector.

1

EMO_Gd

Ontkoppel de Varian ILKconnector.

5

No_COL

Ontkoppel de Varian ILKconnector.

14

MV_IsOff

Resultaat: Led uit

• Als uw systeem van een
ET ILK bundelstatusextensie-aansluiting voorzien is, maakt u de bundelstatuskabel los.
• Als uw systeem alleen
een ET ILK-aansluiting
heeft, maakt u de EXIT
ILK-connector los.

ILK-tests in de behandelruimte
Voor onderstaande tests neemt u de leds op en voert u de tests uit in de behandelruimte. Het is
noodzakelijk dat de ExacTrac-software is ingeschakeld en dat u naar een workflowpositie gaat
waarbij de ExacTrac-handschakelaar is ingeschakeld om de gebruiker bewegingsvrijheid te
geven.
Led

Naam ILK

Deactiveringstest met
led uit

2a

DOOR

Open de deur, loop door
de lichtbarrière enz.

6b

MEB_TRT

Druk ALLEEN op de kleine
knop aan de achterzjide
van de handschakelaar.

9c

MEL_HW

Er zijn geen verdere handelingen vereist.

Resultaat: Led uit

De afzonderlijke tests kunnen worden aangeduid met N/A (niet van toepassing) onder de
volgende instelomstandigheden:
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a

Er is geen deurschakelaar geïnstalleerd.

b

Er is geen ET-handschakelaar geïnstalleerd.

c

Er is geen Varian-schakelaar geïnstalleerd.
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ILK-tests vanuit de bedieningsruimte
Voor onderstaande tests neemt u de leds op en voert u de tests uit in de bedieningsruimte. Het is
noodzakelijk dat de ExacTrac-software is ingeschakeld en dat u naar een workflowpositie gaat
waarbij de bewegingsknoppen op de ExacTrac-console zijn geactiveerd (voor tests van led 7) en
waarbij röntgenopnames mogelijk zijn (voor tests van led 3 en led 4).
Led

Naam ILK

Deactiveringstest

3a

XR_WARN

Verlaat het tabblad voor
röntgentestacquisitie.

XR_EXP

Druk op de blootstellingstoets op de ET-console
terwijl deze NIET is geactiveerd.

7c

MEB_CON

Druk op de verplaatsingstoetsen op de ET-console
terwijl deze NIET zijn geactiveerd.

8d

SYS_OFF

Er zijn geen verdere handelingen vereist.

4b

Resultaat: Led uit

De afzonderlijke tests kunnen worden aangeduid met N/A (niet van toepassing) onder de
volgende instelomstandigheden:
a

Er is ET DXR-inzetstuk in de rack gemonteerd.

b

Er is geen ET-console geïnstalleerd.

c

Er is ET COU1-inzetstuk in de rack gemonteerd.

d

Er is geen ET-console geïnstalleerd.
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22.5

Beschadigde apparatuur hanteren

22.5.1

Wanneer het systeem niet gebruikt mag worden

Gedetecteerde schade
Gebruik het systeem of de systeemonderdelen niet als:
• De stroomkabel of stekker beschadigd of versleten is.
• Vocht in het systeem is geraakt.
• Het systeem werkt niet normaal als de bedieningsinstructies worden gevolgd.
• Er zijn systeemonderdelen gevallen of de kast is beschadigd.
• Systeemonderdelen vertonen een opmerkelijke prestatiedaling, wat op een noodzaak aan
onderhoud wijst.
• Er lekt vloeistof uit het systeem.
• Er komt rook uit het systeem.

Herstellende handeling
• Schakel het systeem uit en koppel het onmiddellijk los van de krachtinstallatie.
• Neem contact op met de klantenservice van Brainlab (zie pagina 13).
• Bevestig een vermelding "NIET GEBRUIKEN" op de apparatuur zodat ze niet per ongeluk
wordt gebruikt.
Waarschuwing
Als u apparatuur blijft gebruiken die tijdens een controle defect bleek, riskeert u letsel toe
te brengen aan de patiënt.
Waarschuwing
Als de scheidingstransformator slecht functioneert, is alleen gekwalificeerd personeel
bevoegd om fouten op te sporen.
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22.5.2

Beschadigde apparatuur terugsturen

Beschadigde apparatuur melden
Alle beschadigde apparatuur moet onmiddellijk worden gemeld bij de klantenservice van Brainlab.
De klantenservice van Brainlab zal u vragen om de volgende informatie:
• serienummer van het beschadigde onderdeel (op het onderdeel ingegraveerd),
• een beschrijving van het probleem.

Herstelling en vervanging
De Brainlab-specialist zal
• u een offerte aanbieden voor herstelling of vervanging,
• u informeren wanneer uw systeem terug operationeel zal zijn (doorgaans binnen 48 uur).

Beschadigde apparatuur verwijderen
Verwijder kapotte onderdelen alleen op instructie van de klantenservice van Brainlab.

Instructies voor teruggave
• Gebruik geschikt verpakkingsmateriaal en leg elk defect onderdeel naar behoren verpakt in zijn
originele doos, in de doos van het vervangproduct of in een aangepaste doos, zodat het niet
meer kan worden beschadigd.
• Vul het formulier voor terugzending van materiaal (RMA) in dat naar u werd gefaxt of dat bij het
vervangingsonderdeel zat en stuur het mee.
• Plak de doos veilig dicht.
• Verzend het defecte onderdeel naar een van de terugzendadressen. Als u er niet zeker van
bent of u het product moet terugsturen, neemt u dan contat op met de Brainlabproductspecialist.

Adressen voor terugzending

Brainlab Logistikzentrum,
Marsstr. 6a,
85551 Kirchheim-Heimstetten
Duitsland

Brainlab Inc.
RMA Dept.
3 Westbrook Corporate Center
Suite 400
Westchester, IL 60154
VS

Brainlab KK
RMA Dept.
Tamachi East Bldg. 2F,
3-2-16 Shibauram,
Minato-ku,
Tokyo 108-0023
Japan

Brainlab Ltd.
RMA Dept.
Unit 2102, 21/F, The Hennessy
256 Hennessy Road
Wan Chai
Hongkong
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22.6

ExacTrac-netwerkintegratie (IEC 80001),
virusscanner, I-help

22.6.1

Overzicht

Opmerkingen met betrekking tot de veiligheid
Waarschuwing
Zorg voor een veilige netwerkverbinding tijdens het verzenden van patiëntgegevens en de
behandeling. De minimale netwerkspecificaties worden door Brainlab gedefinieerd.
Waarschuwing
Brainlab adviseert het systeem te beschermen met een hoogstaande anti-virusscanner. De
verantwoordelijke organisatie (d.w.z. de klant) is verantwoordelijk voor de installatie en het
onderhoud en moet de aanbevelingen van Brainlab in acht nemen. Wees erop attent dat als
de virusscanner niet is geconfigureerd conform de aanbevelingen van Brainlab, dit de
systeemprestaties, zoals real-time scans, nadelig kan beïnvloeden.
Waarschuwing
Installeer geen hotfixes enz. tijdens de behandeling en gegevensimport en -export.
Waarschuwing
Installeer alleen updates van de oorspronkelijke fabrikanten.
Waarschuwing
Updates, hotfixes enz. niet downloaden of installeren terwijl ExacTrac actief is. Installeer
alleen beveiligings- en essentiële updates. Een driver of hardwareonderdelen nooit
updaten.
Waarschuwing
Na installatie van de ExacTrac en de lineaire versneller moeten beide systemen eigen
statische IP-adressen hebben. Gebruik geen dynamische IP-adressen.
Waarschuwing
Brainlab adviseert Microsoft-updates toe te passen wanneer ze worden aangeboden. Er
mogen uitsluitend beveiligings- en essentiële Microsoft besturingssysteemupdates worden
geïnstalleerd, maar dan niet tijdens een behandeling. Brainlab vraagt bij het afsluiten om
downloads en installatie te plannen. Een driver of hardwareonderdelen nooit updaten.
Waarschuwing
Wanneer ExacTrac is aangesloten op een netwerk, is een stabiele, betrouwbare en veilige
netwerkomgeving en verbinding noodzakelijk voor een veilig en effectief gebruik van het
ExacTrac-systeem. Netwerkproblemen tijdens de transfer van patiëntgegevens of
behandeling van een patiënt kunnen de workflow onderbreken en resulteren in een
herhaling van delen van de behandeling, zoals röntgenbeeldvorming voor een
patiëntpositie.
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Standaardintegratie

Afbeelding 171
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Elekta-integratie

Afbeelding 172

Inleiding
De volgende informatie is bedoeld voor het risicomanagement van het medische IT-netwerk in het
ziekenhuis om de taken te kunnen uitvoeren conform IEC 80001-1:2010 en IEC 60601-1:2005.
1. Doel van de aansluiting op het IT-netwerk
Het Brainlab-systeem kan medische beeldgegevens laden en opslaan vanuit bestandssystemen,
PACS of modaliteit. Patiëntgegevens, inclusief verschuiving, bundelgoedkeuring en CBCTbeelden, worden verzonden via het netwerk van ExacTrac naar R&V, lineaire versneller.
2. Vereiste eigenschappen van het IT-netwerk
Het Brainlab-systeem verzendt medische beeldgegevens tussen systemen in het
ziekenhuisnetwerk, zoals meestal R&V-systemen, modaliteiten en bestandsopslagsystemen. De
gemiddelde grootte van een medische beeldendataset die wordt verzonden via het netwerk, is
100-500 MB.
Optioneel:
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• Gebruikersbeheer wordt bereikt door het Brainlab-systeem te koppelen aan het
ziekenhuisdomein.
• Brainlab biedt externe systeemondersteuning waarvoor internettoegang noodzakelijk is.
3. Vereiste IT-netwerkconfiguratie
Voor het Brainlab-systeem zijn firewalltoestemmingen nodig voor de diensten, genoemd onder
punt 4 hieronder.
4. Technische specificaties van de netwerkverbinding, inclusief de beveiligingsspecificaties
Het Brainlab-systeem omvat de volgende netwerkverbindingen:
4.1 Fysieke aansluiting op het Brainlab-systeem
Het systeem is verbonden met het IT-netwerk via een 10/100/1000 Base-T-verbinding.
• Aanbevolen snelheid is 1 GBit. Minimale snelheid is 10 MBit.
• De netwerklatentie moet minder zijn dan 100 ms.
• Het netwerk moet volledig geschakeld zijn.
4.2 Logic-verbinding tussen het Brainlab-systeem en R&V/Planningsysteem/PACS/modaliteit
• Protocollen: DICOM Query/Retrieve en Push
• Poorten: 104/TCP/in- + uitgaand, 11112/TCP/in- en uitgaand
4.3 Logic-verbinding tussen het Brainlab-systeem en andere Brainlab-systemen of de
dossieropslag van het ziekenhuis
• Protocollen: CIFS
• Poorten: 445/TCP/in- + uitgaand
4.4 Logic-verbinding tussen het Brainlab-systeem en de domein controller van het ziekenhuis
• Protocollen: Microsoft-DS, Kerberos, LDAP, DNS
• Poorten: 445/TCP/UDP/uitgaand, 88/TCP/UDP/uitgaand, 389/UDP/uitgaand, 53/TCP/UDP/
uitgaand
4.5 Logic-verbinding tussen het Brainlab-systeem en de klantenservice van Brainlab
• Protocollen: iHelp (Axeda)
• Poorten: 443/TCP/uitgaand naar: support.brainlab.com, gas-aus.axeda.com,
ghjap1.axeda.com, ghsj1.axeda.com, ghsom1.axeda.com, ghuk1.axeda.com
4.6 Logic-verbinding tussen het Brainlab-systeem en de cliëntcomputers
• Protocol: VNC
• Poort: 5900/TCP/uitgaand
4.7 Logic-verbinding tussen het Brainlab-systeem en andere lineaire versneller (Varian)
• Protocol: ADI
• Poort: 56050/TCP/in- en uitgaand
4.8 Logic-verbinding tussen het Brainlab-systeem en andere lineaire versneller (Elekta)
• Protocol: Elekta-protocol
• Poort: 135, 1801, 2101 /TCP/in- en uitgaand
5. Beoogde informatieflow tussen het Brainlab-systeem en het IT-netwerk
Het Brainlab-systeem bestaat normaal gesproken uit de volgende informatieflow:
5.1 Gebruikersbevestiging
Gebruikersbevestiging door het Brainlab-systeem wordt uitgevoerd met behulp van de lokale
gebruikersaccounts of de domein controller van het ziekenhuis.
5.2 Laden van medische beeldgegevens
Medische beeldgegevens worden verzonden via DICOM Q/R of Push tussen de R&V/
Planningsysteem/PACS/modaliteit en vanaf (ziekenhuis) netwerkshares.
5.3 Opslag van gewijzigde medische beeldgegevens
Gewijzigde medische beeldgegevens worden opgeslagen op de lokale harde schijf of op de
netwerkshares van het ziekenhuis.
5.4 Fusiegoedkeuring
Toegang tot het ExacTrac-systeem voor fusiegoedkeuring kan extern worden verkregen via VNC.
5.5 Patiëntpositionering en bundelgoedkeuring
ExacTrac en het lineaire-versnellersysteem voeren een interne communicatie voor
patiëntpositionering en bundelgoedkeuring.
5.6 Externe ondersteuning via Brainlab
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Voor externe ondersteuning voor het Brainlab-systeem is een verbinding met de Brainlabondersteuningsservers noodzakelijk.
6. Gevaarlijke situatie als gevolg van een IT-netwerkstoring
Een storing in de IT-netwerkverbinding kan ervoor zorgen dat de behandeling niet kan worden
voortgezet of moet worden herhaald. Dit kan resulteren in onnodige KV-beeldvorming van de
patiënt.
7. Technische beschrijvingen en technische handleidingen
De volgende documenten zijn op verzoek verkrijgbaar:
7.1 Pre-installatiehandleiding
7.2 FDA- en CE-verklaringen
7.3 DICOM-conformiteitsverklaringen: http://www.brainlab.com/dicom
8. Aanbevolen productconfiguraties
Het Brainlab-systeem wordt door een Brainlab-servicemonteur geïnstalleerd en geconfigureerd
volgens de wens van de klant. Aanvullende wijzigingen kunnen de veiligheid en effectiviteit van
het product nadelig beïnvloeden.
9. Bekende incompatibiliteiten en beperkingen
Het Brainlab-systeem vraagt om een netwerk dat IPv4 ondersteunt en niet compatibel is met IPv6.
10. Corrigerende acties en terugroepacties met betrekking tot het product
Brainlab zal elke klant informeren over eventuele bekende abnormaliteiten.
11. Kennisgevingen over cyberbeveiliging
Brainlab zal elke klant informeren over bekende cyberbeveiligingsproblemen en bijbehorende
software-updates aanbieden.
12. Algemene informatie op grond van IEC 60601-1 3e editie, hoofdstuk 14.13 (aansluiting van
PEMS door middel van NETWERK/GEGEVENSKOPPELING met andere apparatuur)
Het Brainlab-systeem aansluiten op een netwerk waarbij andere apparatuur is betrokken, kan
resulteren in eerder niet-geïdentificeerde risico’s voor patiënten, gebruikers of derden. De
verantwoordelijke organisatie moet deze risico’s identificeren, analyseren, evalueren en
controleren. Aanvullende wijzigingen aan het netwerk/gegevenskoppeling kunnen leiden tot
nieuwe risico’s die aanvullende analyse vereisen. Wijzigingen aan het netwerk omvatten:
• wijzigingen van de netwerkconfiguratie
• aanvullende onderdelen aansluiten op het netwerk
• onderdelen loskoppelen van het netwerk
• apparatuur die verbonden is met het netwerk updaten
• apparatuur die verbonden is met het netwerk upgraden
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22.6.2

Virusscanner

Vereisten
• De virusscannersoftware niet tijdens de behandeling updaten.
• De virusscanner mag geen scan van de harde schijf uitvoeren tijdens de behandeling.
• De virusscanner mag niet in een strenge beveiligingsmodus worden gebruikt tijdens de
behandeling.
• Tijdens scans van de ExacTrac-map (D:/Brainlab en E:/Patient) mogen geen
bestanden worden gewist of in quarantaine worden geplaatst.
• Virusscanners zijn alleen toegestaan als ExacTrac 6.x wordt gebruikt.

Geteste virusscanners
Het systeem is getest met de volgende virusscanners:
• Endpoint Security (Kaspersky Lab)
• Endpoint Protection (Symantec)
• Antivirus Client (G Data Software AG)
• Antivirus Premium (Avira Operations GmbH & Co. KG)

Overige virusscanner
Als andere virusscanners worden gebruikt, is het ziekenhuis verantwoordelijk voor de evaluatie en
het gebruik van de scanner. Brainlab adviseert deze scanners niet te gebruiken wanneer
ExacTrac wordt gebruikt.
Brainlab adviseert het systeem te beschermen met een hoogstaande anti-virusscanner. De
verantwoordelijke organisatie (d.w.z. de klant) is verantwoordelijk voor de installatie en het
onderhoud en moet de aanbevelingen van Brainlab in acht nemen. Wees erop attent dat als de
virusscanner niet is geconfigureerd conform de aanbevelingen van Brainlab, dit de
systeemprestaties, zoals real-time scans, nadelig kan beïnvloeden.
De virusscanner kan de prestaties van het systeem beïnvloeden. Om die reden moet de
virusscanner zodanig worden geconfigureerd dat er geen updates, systeemscans of speciale
workloads worden uitgevoerd tijdens het gebruik van ExacTrac, met name tijdens de
behandeling.
Alleen netwerkscans zijn toegestaan als zij invloed hebben op andere communicatietaken,
waaronder het laden/opslaan van patiëntgegevens.

Configuratie
Brainlab adviseert:
• de antivirussoftware zodanig te configureren dat de volgende onderdelen niet worden
gewijzigd:
- D:\Brainlab
- E:\
- F:
- C:\PatientData
- D:\PatientData
- D:\RVExport\
- F:\PatientData
• alle overige antivirussoftware, zoals browser/e-mailscanners, extra firewalls enz. te
deactiveren.
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22.6.3

iHelp

Algemene informatie
De iHelp client is een softwaretool van Axeda corporation die is geïnstalleerd op
computersystemen, waardoor Brainlab-werknemers toegang hebben tot deze systemen. Deze
tool kan worden gebruikt voor hulp en eerste controles van het systeem in het geval van
systeembeschadigingen enz.
Waarschuwing
U dient altijd elke sessie te autoriseren voor externe controle via het ExacTrac-werkstation
wanneer de klantenservice van Brainlab via iHelp om externe toegang vraagt.
Waarschuwing
iHelp moet zijn ingesteld op handmatige start. Start iHelp niet automatisch.
Waarschuwing
Gebruik iHelp niet wanneer u ExacTrac gebruikt, met name tijdens een behandeling.
Waarschuwing
U dient toezicht te houden op het ExacTrac-systeem wanneer de externe verbinding actief
is en iHelp actief is. U moet de iHelp-applicatie na de externe controlesessie onmiddellijk
stoppen.

Beveiligingsproblemen
•
•
•
•

SSL-versleutelde verbinding tussen de klant en de klantenservice
iHelp moet zijn ingeschakeld op de clientcomputer teneinde Brainlab toegang te kunnen geven
Er worden geen patiëntgegevens overgedragen, alleen screenshots
De klantenservice ziet hetzelfde scherm als de klant, er is geen verborgen toegang mogelijk

Vereisten:
• Open poort 443 op Firewall
• Alternatieve poort 17002
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ExacTrac-netwerkintegratie (IEC 80001), virusscanner, I-help
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23 ALGORITMES
23.1

Kalibratie

Isocentrumkalibratie
De bepaling van de isocentrumpositie van de lineaire versneller is een belangrijke en verplichte
kalibratie. Deze positie vormt de basis voor alle ExacTrac-berekeningen. Alle afstanden worden
weergegeven met betrekking tot dit punt. Door gebruik van het kalibratiefantoom van het
isocentrum wordt het oorspronkelijke punt ingesteld met behulp van muurlasers. Optioneel kan
met gebruikmaking van Radiation Isocenter Calibration het resultaat van een Winston-Lutz-test
worden toegepast op een isocentrumpositie, waarmee de nauwkeurigheid van het systeem verder
toeneemt. Vanaf dit punt kent het systeem precies de geometrische uitlijning van de lineaire
versneller en de patiënttafel ten opzichte van het infraroodcamerasysteem. Dit maakt het mogelijk
om patiënten met de grootste precisie te positioneren voor behandeling.

Cirkeldetectie
De markers in het ExacTrac X-Ray-kalibratiefantoom worden als donkere cirkels op de vlakke
detectoren geprojecteerd. Hun positie wordt bepaald op basis van hun karakteristieke
gradiëntdistributie. Het is daarom niet nodig om de volledige cirkel te zien. De grootte en de
bekende geometrie van de cirkels worden gebruikt om hun individuele positie te bepalen.
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Kalibratie

23.1.1

Röntgenkalibratie

Algemene informatie
Voor een zeer nauwkeurige behandeling is de exacte positionering van patiënten tijdens
radiotherapie essentieel. Extracraniale radiotherapie berust vooral op huidmarkers voor de
positionering van de patiënt. Grote fouten zijn mogelijk door verschuiving van de huid en de grote
afstanden tussen markers en isocentrum. Hieronder wordt een röntgenmethode beschreven
waarmee de patiëntpositionering wordt verbeterd.

Aanname
Er worden twee röntgenbuizen met bekende mappingeigenschappen in de behandelruimte
gemonteerd.
• Twee vlakke beelddetectoren worden boven de lineaire versneller gemonteerd. De ruimtelijke
relatie tussen de röntgenbuizen en de vlakke beelddetectoren is bekend.
• Er worden twee röntgenbeelden gemaakt (één voor elke buis) vanuit het isocentrumgebied van
een vooraf gepositioneerde patiënt.
• Deze beelden worden vergeleken met twee gesimuleerde röntgenbeelden. Deze gesimuleerde
beelden zijn DRR’s, geproduceerd aan de hand van CT-gegevens.
• De patiëntpositie is correct als de botstructuren van de röntgenbeelden en de DDR’s
overeenkomen.
• Als ze niet overeenkomen, moet de positie van de patiënt veranderd worden tot een
overeenkomst wordt verkregen.
• Deze verandering kan worden berekend zonder dat daarvoor nieuwe röntgenbeelden moeten
worden gemaakt.

Procedure
Allereerst moeten de mappingeigenschappen van de röntgenbuizen op de vlakke beelddetectoren
door middel van kalibratie worden bepaald. Brainlab maakt gebruik van een gaatjescameramodel
voor elke röntgenbuis vanwege de eenvoud en goede vergelijking met de realiteit.
• In het gaatjescameramodel wordt de geprojecteerde positie van een punt met coördinaten
verkregen met de volgende formule:

p11 x + p12 y + p13 z + p14
=u
p31 x + p32 y + p33 z + p34
p21 x + p22 y + p23 z + p24
=v
p31 x + p32 y + p33 z + p34
• Kalibratie betekent het bepalen van de onbekende parameters.
• Tijdens de kalibratie wordt een kalibratiefantoom op de tafel geplaatst. In het fantoom zijn
verschillende ringvormige kalibratiemarkers vastgezet met bekende ruimtelijke posities.
• Met behulp van een tweede set reflecterende markers op het kalibratiefantoom (zichtbaar voor
het infraroodcamerasysteem) kan de positie worden bepaald van het fantoom, rekening
houdend met het coördinatensysteem van de lineaire versneller.
• Voor elke buis wordt een röntgenbeeld van het kalibratiefantoom verkregen. Dit levert beelden
op waarin de kalibratiemarkers duidelijk zichtbaar zijn. Een krachtig markerdetectiealgoritme
bepaalt hun posities met sub-pixelnauwkeurigheid. Een gesimuleerd beeld van het fantoom is
te zien in Afbeelding 173.
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Markerposities op een vlakke beelddetector

Afbeelding 173
• De set van 3D- en overeenkomstige 2D-posities van de kalibratiemarkers kan gebruikt worden
om vergelijkingen te maken voor de onbekende projectieparameters van het
gaatjescameramodel.
• De vermelde parameters worden bepaald door een minimalisatieprobleem voor de
projectiefouten op te lossen. Dit minimalisatieprobleem wordt efficiënt opgelost met behulp van
standaardtechnieken.
• Omdat het gaatjescameramodel (één voor elke röntgenbuis) nu bekend is, kan het worden
gebruikt om de DDR-beelden te genereren voor vergelijking met de röntgenbeelden van de
patiënt en desgewenst een wijziging in de set-up van de patiënt.
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Beeldgeometrie

23.2

Beeldgeometrie

Algemene informatie
Voor de patiëntpositiecorrectie op basis van röntgen worden twee röntgenbeelden gemaakt vanaf
een röntgenbuis in the vloer naar de vlakke beelddetector. Alle afzonderlijke parameters van een
systeem worden tijdens de installatieaccepatietests gemeten en worden bij elke systeemkalibratie
opnieuw gecontroleerd.

Afbeelding 174

Afbeelding 175
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23.3

Doellokalisatie op basis van geïmplanteerde
markers

23.3.1

Overzicht

Algemene informatie
Er worden geïmplanteerde radiopake ijkmarkers gebruikt om de patiëntpositionering voor
radiotherapeutische behandelingen te vergemakkelijken voor delen van het lichaam waarvoor
beweging van het doel door verschuiving van inwendige organen waarschijnlijk is. De
geïmplanteerde markers worden gebruikt om het werkelijke doelgebied te kunnen lokaliseren.
Doellokalisatie op basis van implantaten omvat de volgende stappen:
• Implantatie van markers nabij het doel
• Acquisitie van een CT-dataset die wordt gebruikt voor planning van de behandeling
• Identificatie van de implantaten in de CT-dataset
• Implantaatdetectie in röntgenbeelden die zijn vastgelegd tijdens de behandelingssessie en
matching van de gedetecteerde implantaten met het implantaatpatroon zoals gedefinieerd in de
CT-dataset
• Berekening van de doelpositie op basis van de fusie tussen de implantaten die zijn
gedefinieerd in de CT en gedetecteerd in het röntgenbeeld
In de volgende twee secties vindt u een uitgebreide beschrijving van de laatste twee stappen.
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Doellokalisatie op basis van geïmplanteerde markers

23.3.2

Reconstructie van de locatie van de geïmplanteerde markers

Algemene informatie
De markers die in de CT-dataset worden gedefinieerd, vormen de basis voor de fusie van
geïmplanteerde markers. Door de geïmplanteerde markers in de CT-dataset met behulp van 3Dcoördinaten (xiideal, yiideal, ziideal), te definiëren, wordt de oorspronkelijke locatie van de
geïmplanteerde marker ingesteld.

Markerprojectie op vlakke beelddetector
Als de systeemparameters van de röntgenkalibratie bekend zijn, kan een projectie van deze 3Dmarkers op het oppervlaktevlak van elke vlakke beelddetector worden geschat. Deze vlakken zijn
gelijk aan de projectievlakken van de daadwerkelijke röntgenstralen van de corresponderende
röntgenbuizen. Hierdoor kan de locatie van elke 3D-marker worden geprojecteerd in één 2Dmarkerlocatie per oppervlaktevlak (u1ideal, v1ideal) en (u2ideal, v2ideal).
De bekende projectiekarakteristieken van elk röntgenbeeld worden gebruikt om te bepalen welke
mogelijke 2D-markerposities gereconstrueerd kunnen worden tot 3D-posities. Daarom maken
twee mogelijke posities (u1real, v1real) en (u2real, v2real) een omgekeerde projectie van de twee 2Dcoördinaten tot een 3D-markerpositie mogelijk. Dit is alleen mogelijk als de 2D-coördinaten op
hetzelfde punt gericht zijn.

Flat Panel 2
Flat Panel 1
Implanted Marker
(u2ideal, v2ideal)

Implanted Marker
(u1ideal, v1ideal)

Implanted Marker
(x1ideal, y1ideal, z1ideal)
Tube 2

Tube 1
Afbeelding 176
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De 3D-markerpositie bepalen
Flat Panel 2
Flat Panel 1
Implanted Marker
(u1real, v1real)

Implanted Marker
(u2real, v2real)

Isocenter

Minimum
distance

Tube 1

Reconstructed Implanted Marker
(xireal, yireal, zireal)
Tube 2

Afbeelding 177
De 3D-markerlocatie die is bepaald, wordt weergegeven door middel van het snijpunt van de
projectielijnen van twee mogelijke 2D-markers. Doordat de structuren in de röntgenbeelden
onduidelijk zijn en beide beelden niet tegelijkertijd zijn vastgelegd, kruisen de bundels elkaar niet
perfect.
Om toch 3D-markerposities te kunnen reconstrueren, wordt de minimale afstand tussen beide
bundels bepaald. Dit is een lijn die loodrecht op beide bundels staat. Als de lengte van deze lijn
korter is dan vijf millimeter, aanvaardt de software deze twee bundels als kruisende bundels.
De gereconstrueerde 3D-markerpositie (xIreal, yIreal, zIreal) wordt dan bepaald als het middelpunt
van beide bundels.
Alle mogelijke 2D-punten die niet kunnen worden gereconstrueerd tot een 3D-positie worden
genegeerd.
Zodra alle 3D-posities zijn bepaald, worden deze posities vergeleken met de geïmplanteerde
markerposities, welke in de CT-set zijn gedefinieerd. Het systeem bepaalt met welke mogelijke
markerposities het sjabloon van de CT-markersset gematched kan worden.
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23.3.3

Doelpositie bepalen

Nauwkeurigheid
Doellokalisatie op basis van implanten maakt nauwkeurige targeting mogelijk op voorwaarde dat
de positie van elke individuele marker ten opzichte van het doel gelijk blijft tussen de acquisitie
van de CT-dataset die wordt gebruikt voor de planning van de behandeling en de daadwerkelijke
behandeling, wanneer de röntgenbeelden worden verkregen voor patiëntpositionering.
Aan de andere kant kan markerdislocatie, het wijzigen van de positie van een of meerdere
markers ten opzichte van het doel, optreden door markermigratie en/of weefselvervorming of rotatie in het doelgebied. Markerdislocatie na CT-beeldvorming kan aanzienlijke gevolgen hebben
op de berekening van de behandelingspositie, wat mogelijk leidt tot een incorrecte positie van de
patiënt en als gevolg daarvan tot bestraling van een ander doelvolume dan bedoeld.
Dit komt door het feit dat markerdislocatie tussen de markers die zichtbaar zijn in de CT-dataset
en de markers in de röntgenbeelden leidt tot matching-onnauwkeurigheden wanneer door de
röntgen gedetecteerde markerconfiguratie wordt uitgelijnd met de CT-configuratie.
Markerdislocaties kunnen bovendien leiden tot incorrecte toewijzing van geïmplanteerde markers
in röntgenbeelden aan degene in de CT-dataset.
Het bovenstaande is van toepassing op beide matchalgorithmen die door ExacTrac worden
gebruikt, de isometrische match en de zwaartepuntmatch. De targetingnauwkeurigheid van beide
matches is echter afhankelijk van exacte condities en kan verschillend zijn. Beide methoden en
hun beperkingen worden beschreven in de betreffende secties hieronder.

Isometrische match
De isometrische match is de standaardmethode van ExacTrac voor het matchen van
geïmplanteerde markers voor positionering en verificatie en wordt toegepast op alle
markerpatronen die bestaan uit minstens twee lange of drie korte markers. Het systeem plaatst
het markerpatroon van de röntgenbeelden over de markers die in het CT-beeld zijn gedefinieerd,
met behulp van een match van de kleinste kwadraten. Er worden diverse matchcriteria waaronder
patroontranslatie en rotatielimieten, toegepast om ongeldige matchresultaten te elimineren. Als
toleranties worden overschreden of geen unieke match kan worden gevonden, dan mislukt de
isometrische match.
De isometrische match biedt een 6D-transformatie (d.w.z. translatie en rotatie) voor de
doelpositie. Als gevolg hiervan wordt de impact van matchingfouten op de afwijking van het
berekende van de ware doelpositie doorgaans vergroot door een grote afstand tussen het doel en
het zwaartepunt van het geïmplanteerde markerpatroon (raadpleeg de onderstaande afbeelding).
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②

①

③

⑤

④
Afbeelding 178
Nr.

Beschrijving

①

Initiële markerconfiguratie zoals gedetecteerd van CT-beelddata.

②

Markerconfiguratie na migratie van markers M1 en M2 naar de nieuwe posities M1' en
M2' zoals gedetecteerd door röntgen.

③

De software matcht de oorspronkelijke CT-markers (zwart) met de gedetecteerde röntgenmarkers (rood). De resulterende fusie is het beste compromis dat kan worden bepaald.

④

Effect van markermigratie op isocentrumpositie als het isocentrum nabij het zwaartepunt
van de geïmplanteerde markers ligt.

⑤

Effect van markermigratie op isocentrumpositie als het isocentrum ver van het zwaartepunt van de geïmplanteerde markers ligt.

Implanteer markers daarom, zover dat klinisch mogelijk is, zo dicht mogelijk rond het doel en,
idealiter, zodat het zwaartepunt van alle geïmplanteerde markers samenvallen met de doelpositie.
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⑥

⑦
Afbeelding 179

Nr.

Beschrijving

⑥

Ideale positie van markers, rond het doel en het isocentrum.

⑦

Niet-ideale positie van markers, waardoor de gevolgen van de beschreven effecten versterkt worden.

Een ongeschikt markerpatroon kan leiden tot een mislukte isometrische match als een marker
bijvoorbeeld te ver afwijkt of per ongeluk werd verwisseld met een andere marker of als het
markerpatroon verstoord is.
Als een isometrische match mislukt, zijn er twee opties:
• Zwaartepuntmatch als alternatief voor de automatische match, of
• Een andere isometrische match met handmatig uitgelijnde markers met behulp van Shift
Pattern.
Voor de tweede optie moet een handmatige fusie worden uitgevoerd. Klik eerst op Reset Pattern
en vervolgens op Shift Pattern om het markerpatroon ongeveer naar de definitieve positie te
verplaatsen. Voor elke afzonderlijke marker kan dan een precieze lokalisatie worden uitgevoerd.

Zwaartepuntmatch
Het zwaartepuntmatching-algoritme is de ExacTrac-methode voor het matchen van patronen van
geïmplanteerde markers die bestaan uit niet meer dan een lange of twee korte markers. Verder
wordt het zwaartepuntmatching-algoritme toegepast op verzoek van de gebruiker na een mislukte
isometrische match tijdens de positionering en verificatie.
De zwaartepuntmatch resulteert in een 3D-transformatie (d.w.z. alleen translatie) voor de
doelpositie. Daarom worden matchingfouten, in tegenstelling tot bij een isometrische match, niet
versterkt door een grote afstand tussen het doel en het zwaartepunt van het patroon van de
geïmplanteerde markers.
Aan de andere kant worden deze, in geval van echte rotaties van het doelgebied, niet
gecompenseerd door een zwaartepuntmatch en - zoals bij virtuele rotaties door matchingfouten
van een isometrische match - wordt de doelafwijking versterkt door een grote afstand tussen het
doel en het zwaartepunt van het patroon van de geïmplanteerde markers.
Als de zwaartepuntmatch is gebaseerd op een enkele lange marker zijn er geen metingen
beschikbaar om een mogelijke dislocatie van de marker te detecteren, omdat criteria die zijn
gerelateerd aan de relatieve positie van de geïmplanteerde markers niet kunnen worden
toegepast. Als de marker is verplaatst, verschuift het zwaartepunt in dezelfde richting. De
correctieverschuiving is dus mogelijk gebaseerd op de verschuiving van de marker en niet op de
beweging van een orgaan.

444

Klinische gebruikershandleiding Rev. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5

ALGORITMES

Waarschuwing
Controleer of de geïmplanteerde markers correct matchen in beide beeldsets. Als een
zwaartepuntmatch werd gebruikt, kan de match incorrect zijn omdat het markerpatroon
niet noodzakelijk altijd moet overeenkomen. De correctie bestaat alleen uit translaties;
rotaties worden niet geëvalueerd.

Scenario’s met ambigue matches
In het geval van scenario’s met ambigue matches kan de dislocatie van een of meerdere markers
zelfs leiden tot een incorrecte toewijzing tussen individuele röntgen- en CT-markers. Een scenario
met ambigue matches houdt in dat meer dan een match mogelijk is met een gelijkwaardige
nauwkeurigheid. Redenen voor scenario’s met ambigue matches kunnen zijn:
• Geïmplanteerde markers die zichtbaar zijn op de röntgenbeelden maar niet door de gebruiker
zijn geselecteerd om deel uit te maken van de markerconfiguratie in de CT-dataset.
• Een scenario waarbij de twee specifieke 2D-markerpatronen meer dan een mogelijke,
geometrisch correcte 3D-markerconfiguratie toestaan.
Voor een isometrische match resulteren ambigue matches in een detectiefout als de doelafwijking
tussen de ambigue matches een bepaalde waarde overschrijdt. Dit komt doordat afwijkingen
tussen doelposities van ambigue matchresultaten afhankelijk zijn van de afstand tussen het doel
en het zwaartepunt van het patroon van de geïmplanteerde markers, zoals hierboven is uitgelegd.

Automatische markerdetectie
ExacTrac voert de noodzakelijke stappen uit om geïmplanteerde ijkmarkers in het röntgenbeeld
te detecteren:
• Een speciaal markerdetectiekernel wordt toegepast op de beelden. Deze filter evalueert de
waarschijnlijkheid voor elke pixel om deel uit te maken van een geïmplanteerde marker en
produceert een tussentijds beeld.
• De tussentijdse beelden worden door een "regiogroeiend" algoritme verwerkt om
samenhangende gebieden te vinden die tot dezelfde ijkmarker behoren.
• De tien "meest waarschijnlijke" ijkmarkerposities worden uit elk van beide beelden
geëxtraheerd.
De bekende projectiekarakteristieken van elk beeld worden gebruikt om te bepalen welke
mogelijke 2D-markerposities gereconstrueerd kunnen worden tot 3D-posities. Om dit te
bewerkstelligen, gaat ExacTrac na welke projectielijnen van een beeld de projectielijnen van het
andere beeld kruisen. 2D-punten die niet gereconstrueerd kunnen worden tot een 3D-positie
worden genegeerd.
Zodra alle 3D-posities zijn bepaald, worden deze posities vergeleken met de geïmplanteerde
markerposities, welke in de CT-set zijn gedefinieerd. Het systeem bepaalt met welke mogelijke
markerposities het sjabloon van de CT-markersset gematched kan worden. Alle bijkomende
(valspositieve) posities worden genegeerd en alleen de echte markers blijven over.
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Beeldfusie (Röntgen - DRR)

23.4

Beeldfusie (Röntgen - DRR)

Algemene informatie
Er worden twee röntgenbeelden van een vooraf gepositioneerde patiënt (bijv. aan de hand van
huidmarkers) gegeven. De mappingeigenschappen van het infraroodcamerasysteem zijn bekend
(camerakalibratie) en kunnen al gebruikt worden.
Twee DRR’s worden berekend vanuit de planning-CT. De positie van de CT in het
coördinatensysteem van de lineaire versneller komt overeen met de op basis van het
infraroodsysteem verwachte patiëntpositie. Vanuit deze positie op de CT wordt er één DRR, welke
correspondeert met elke röntgenbuis, berekend aan de hand van de mappingparameters van de
betreffende röntgenbuis.
Als de patiënt zich reeds in de verwachte positie bevindt, worden op zowel de röntgenbeelden als
de DRR’s dezelfde botstructuren op dezelfde locatie weergegeven.
Als de patiënt zich nog niet in de verwachte positie bevindt, zijn dezelfde botstructuren zichtbaar
op verschillende plaatsen. In dat geval moet een wijziging in de set-up van de patiënt worden
uitgevoerd, zodat na de aanpassing twee nieuwe röntgenbeelden matchen met de DRR’s.
De software gebruikt een prefusie op basis van drie vrijheidsgraden die alleen met de verandering
rekening houdt, en stelt dan de registratie nauwkeurig af met behulp van zes vrijheidsgraden
waarbij ook rekening wordt gehouden met rotatie.

2D-/3D-beeldregistratie met ExacTrac

Afbeelding 180

Registratie met drie vrijheidsgraden
Alleen een 3D-verandering voor de patiënt moet berekend worden uit de twee 2D-veranderingen
die nodig zijn om de beelden te matchen. Dit is een minimale taak omdat de ruimtelijke relatie en
zoomfactor tussen de röntgenbuizen en de patiënt bekend zijn.
Röntgen, DRR en fusiebeelden:

Röntgen (buis 1)
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DRR (buis 1)

Röntgen + DRR (1)
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Röntgen (buis 2)

DRR (buis 2)

Röntgen + DRR (2)

ExacTrac moet vervolgens een (automatische) matching uitvoeren van de corresponderende
röntgen- en DRR-beelden.
Voor elk beeldenpaar wordt een similariteitsmeting geoptimaliseerd door de beelden te
verschuiven ten opzichte van elkaar. Deze similariteitsmeting berust vooral op randen en geeft
een hoge respons als scherpe randen zichtbaar zijn op dezelfde plaats. Randen die niet
overeenkomen met botten, bijv. de rasterartefacten en de rand van het zichtveld in de
röntgenbeelden hebben geen tegenhanger in het andere beeld en zijn daarom van weinig invloed
op de similariteitsmeting.
Onderstaande afbeelding (Afbeelding 181) toont de respons van de similariteitsmeting voor
verschillende verschuivingen. Een hoog maximum wijst op de correcte matchingpositie.

Similariteit voor verschillende 2D-verschuivingen

Afbeelding 181
De optimalisatiemethode, gebruikt om het maximum van de similariteitsmeting op te sporen, is
zeer snel, nauwkeurig en krachtig. Het is ongevoelig voor onechte maxima en kan zelfs zeer grote
initiële verschuivingen corrigeren. Verschillende experimenten hebben aangetoond dat röntgen-/
DRR-beelden van zelfs zeer lage kwaliteit met succes kunnen worden geregistreerd.

Registratie met zes vrijheidsgraden
Om een registratie uit te voeren die met de positie en ook de oriëntatie van de patiënt rekening
houdt, moet een 6DOF-registratie worden gebruikt. Om het optimale resultaat te vinden, moeten
hier een paar honderd DRR’s gegenereerd worden vanuit verschillende posities en oriëntaties.
Voor een efficiënte berekening van de registratie wordt een snelle, DRR-genereermethode van
hoge kwaliteit gebruikt.
Teneinde röntgen- en DRR-beelden te vergelijken, moet dezelfde similariteitsmeting worden
gebruikt als voor de 3DOF-fusie. In tegenstelling tot andere 6DOF-registratiemethoden is deze
similariteitsmeting niet gebaseerd op karakteristieken met behulp van anatomische
oriëntatiepunten, maar wel op beelden. Ze werkt rechtstreeks met de pixelwaarden van de
beelden.
Het resterende deel van het 6DOF-registratiealgoritme is een efficiënte optimalisatiemethode die
zo weinig mogelijk beeldvergelijkingen vereist. Om die reden gebruikt Brainlab een algoritme met
kwadratische convergentie. Voor een optimalisatiealgoritme met een goede initiële waarde wordt
de 3DOF-fusie gebruikt.
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Beeldfusie (Röntgen - DRR)

Factoren die de beeldregistratie beïnvloeden
Registratiecom- Beschrijving
ponent

Beïnvloedende fac- Beschrijving
toren
De energieinstellingen
beïnvloeden het contrast
Röntgenenergieinvan de röntgenbeelden.
stellingen (kV / mAs) Een geschikt contrast in
het doelgebied verbetert
de beeldregistratie.

Contrastinstellingen

Röntgenbeeld

Röntgenbeelden zijn verkregen tijdens patiëntmonitoring. Zij kunnen worden
beïnvloed voor, tijdens en
na de acquisitie.

Het CLAHE-filter (Contrast-Limited Adaptive
Histogram Equalization)
(contrastschuifbalk) kan
worden gebruikt om het
contrast op het verkregen
onbewerkte beeld handmatig te optimaliseren.

Kalibratie van röntZie pagina 358.
gencorrectiebeelden
Onderdelen van de lineaire versneller, zoals de
gantry of portalbeeldvormer, kunnen zich in het
Geblokkeerde weer- ExacTrac-röntgenbeeldvormingsveld bevinden
gave
en blokkeren daarom mogelijk het zicht op relevante structuren in de
röntgenbeelden.

DRR-beelden

Similariteitsmeting

448

Röntgenkalibratie
Als de systeemparameters
CT-scan
(van röntgenkalibratie) en
doelpositie (uit behandeDRR-instellingen
lingsplan) bekend zijn, kunnen de DRR’s worden beDoelvolume
rekend met behulp van de
CT-dataset.
Doelgebied
Hiermee wordt de similariteit tussen een DRR-beeld
en een röntgenbeeld berekend.

Correlatiecoëfficiënt

Zie pagina 332.
Zie pagina 100.
Zie pagina 154.
Zie pagina 155 of pagina
227.
Zie pagina 227.
Similariteitsmeting kan
niet worden gewijzigd. In
alle gevallen wordt de
correlatiecoëfficiënt van
de gradiëntbeelden berekend.
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Registratiecom- Beschrijving
ponent

Optimalisator

Beïnvloedende fac- Beschrijving
toren

De prestaties van het registratiealgoritme (beeldfusie) verbeteren door
betere startposities (zie
pagina 457).
De optimalisator
* zie Powell, M. J. D. (DeUOBYQA* (unconcember 2000). "UOBYDe optimalisator verbetert
strained optimization QA: unconstrained optide resultaten van de beeldby quadratic apmization by quadratic apfusie.
proximation) wordt
proximation" (Report).
gebruikt.
Department of Applied
Mathematics and Theoretical Physics, Cambridge
University. DAMTP 2000/
NA14. Retrieved
2015-04-06.
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Röntgenbeeldcorrectie

23.5

Röntgenbeeldcorrectie

Algemene informatie
Tijdens de verkrijging van röntgencorrectiebeelden worden verschillende soorten beelden
opgeslagen, zoals hieronder uitgelegd.

Witte beelden
Voor beide vlakke beelddetectoren moeten vijf witte beelden worden verkregen tijdens de
verkrijging van röntgencorrectiebeelden. De belichting van deze beelden moet tussen 15% en
30% zijn. Voor elke vlakke beelddetector wordt van de vijf witte beelden het gemiddelde berekend
voor verder gebruik.

Offsetbeelden
Offsetbeelden houden rekening met de donkere tendens van elke pixel op de vlakke
beelddetector. Om die reden worden beelden op de detector uitgelezen zonder röntgenbelichting.
Om het ruisniveau te verminderen, wordt een groot aantal offsetbeelden uitgelezen en een
gemiddelde ervan berekend.

Versterkingsbeelden
Versterkingsbeelden zijn nodig om de verschillende pixelgevoeligheden in een röntgenbeeld te
homogeniseren. De versterkingsbeelden worden berekend met behulp van de offsetbeelden en
de witte beelden. Tijdens de acquisitie van röntgencorrectiebeelden (zie pagina 356), zijn er voor
elke detector vijf witte beelden nodig. Van deze beelden wordt een gemiddelde berekend en van
dit gemiddelde beeld wordt de mediaan bepaald. De pixels van de versterkingsbeelden worden
dan berekend door:

pixel gain = medianwhite

65535
pixelwhite − pixeloffset

Slechte pixelbeelden
Aan de hand van slechte pixelbeelden kunnen fouten in de vlakke beelddetector gecorrigeerd
worden. Tijdens de verkrijging van röntgenbeelden worden dergelijke pixels in de slechte
pixelbeelden geïnterpoleerd uit de gemiddelde waarde van de naastgelegen acht pixels in het
röntgenbeeld.

Grootte van het röntgenveld
De grootte van het veld van de Varian Rad 21 G-892-röntgenbuis is 430 x 430 mm zonder
collimator op een afstand van 1000 mm en onder een doelhoek (hoek van de bundel) van 12°.
De definitieve veldgrootte met collimator is afhankelijk van de isntallatie. Het maximaal gebruikte
gebied van de vlakke beelddetector is 27 x 27 cm na installatie.
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23.6

Windowing

Algemene informatie
Met windowing kunt u de vensterinstellingen van de momenteel weergegeven beelden
veranderen. Dit maakt de variabele spreiding van grijsniveaus mogelijk over het hele bereik van
de gemeten dichtheidsinformatie, zodat de zichtbaarheid of het contrast van structuren verbeterd
kan worden.
Tijdens diagnostische CT-beeldvorming wordt dichtheidsinformatie geëvalueerd in internationale
Hounsfield Units (HU) met een schaal van -1024 tot 3071. Op deze schaal is 0 water (1,0 g/cm3)
en -1000 lucht. Tijdens neurologische CT-scanning wordt meestal een niveau van 40 HU en een
breedte van 100 HU gebruikt om hersenweefsel te contrasteren.

Windowing-parameters

•
•
•
•

Afbeelding 182
Left definieert de kleinste Hounsfield Unit (HU) voor windowing. Alle waarden kleiner dan Left
worden zwart weergegeven.
Right definieert de grootste HU voor windowing. Alle waarden groter dan Right worden wit
weergegeven.
Level is de waarde tussen de linker- en rechterdrempel. De waarde Level verhogen of
verlagen verandert ook de linker- en rechterdrempels.
Width is het verschil tussen de linker- en rechterdrempel. Door de breedte te verhogen,
schuiven de linker- en rechterwaarden op naar elke kant. De breedte verlagen schuift de linkeren rechterwaarden vanaf elke kant dichter naar de waarde Level.
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24 PROBLEMEN MET
EXACTRAC OPLOSSEN
24.1

Röntgenkwaliteit verbeteren

Algemene informatie
Om de beeldkwaliteit te verbeteren, is het belangrijk dat de instellingen van de röntgengenerator
en de instellingen van de contrastschuifbalk van ExacTrac juist worden gebruikt.
Afhankelijk van uw systeemconfiguratie kunt u de generatorinstellingen aanpassen middels de
röntgenconsole of rechtstreeks vanuit de software.
De spanning (kV), het vermogen (mA) en de blootstellingsduur (ms) zijn de bepalende factoren
voor een goede beeldbelichting. Voor softwaregecontroleerde generatoren worden de mA- en msinstellingen gecombineerd in het mAs-product. De energie die door de röntgenbuizen wordt
uitgestraald, is in verhouding met de som van deze waarden. Vanwege de eigenschappen van de
röntgendetectoren en de schuine beeldgeometrie van ExacTrac, heeft de kV-instelling de meeste
invloed op de belichting van het beeld. Een hoge kV-instelling geeft normaal gesproken de beste
beeldkwaliteit, afgezet tegen de beeld-dosisratio. De energie die nodig is voor een bepaalde
patiënt, hangt niet alleen af van de lengte en het gewicht van deze patiënt, maar ook van het
gebied dat moet worden afgebeeld.
De eenvoudigste manier om te bepalen of de gebruikte energie voldoende is, is te kijken naar de
histogrammen die op de röntgenbeelden worden weergegeven (grafieken rechtsonder en links in
de hoek van het beeldvenster). Het histogram linksonder in het beeldvenster toont de
grijsverspreiding van het röntgenbeeld op het moment van blootstelling.
Als de beeldkwaliteit niet voldoende is, moeten de bovenstaande waarden worden aangepast en
ervoor worden gezorgd dat de röntgentriggerknop op de console wordt ingedrukt gedurende de
hele belichtingstijd (indrukken totdat het röntgenbeeld volledig op het scherm wordt
weergegeven).
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Röntgenkwaliteit verbeteren

①

②

Afbeelding 183
Nr.

Onderdeel

①

Correct belicht beeld

②

Onderbelicht beeld

Als het histogram tot het midden van de grafiek reikt, is de belichting aanvaardbaar; als het
histogram enkel waarden weergeeft op de linkerzijde is de energie te laag. Het histogram
rechtsonder in de hoek van het beeldvenster toont de grijswaarde van het röntgenbeeld na
toepassing van het CLAHE (contrast limited adaptive histogram equalization)-filter. Als u de muis
over de grafiek beweegt en dan de muis ingedrukt houdt en naar boven en beneden sleept, kunt u
windowing voor de huidige belichting aanpassen.

①
Afbeelding 184
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②
Afbeelding 185
Nr.

Onderdeel

①

Beeld onderbelicht (onvoldoende energie)

②

Goede belichting (voldoende energie)

De contrastschuifbalk gebruikt "contrastbeperkte adaptieve histogramgelijkstelling" om het
beeldcontrast te versterken. Voor de meeste patiënten is het voldoende om de schuifbalk in het
midden van zijn bereik in te stellen.
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Automatische beeldfusie verbeteren

24.2

Automatische beeldfusie verbeteren

Algemene informatie
Als de automatische beeldfusie geen bevredigend resultaat oplevert, zijn er een aantal keuzes om
de kansen op een succesvolle fusie te verhogen:
1. Handmatige fusie gebruiken om een startwaarde te definiëren voor de automatische fusie
2. Definieer een doelvolume op de betreffende anatomische structuren
3. Het maximale fusiebereik aanpassen
4. De doelgebieden voor de röntgenbeelden bepalen
5. De LUT-waarde van de DRR-berekening veranderen
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24.2.1

Een maximaal fusiebereik instellen

Algemene informatie
Als de automatische fusie in grote verschuivingen resulteert die duidelijk fout zijn, kunt u het
maximale bereik verminderen waarin het systeem de beelden zal trachten te doen fuseren. Dit is
vooral nuttig als de patiënt al goed is uitgelijnd voordat de beeldfusie wordt verricht.
Om een maximale verschuiving voor automatische fusie in te stellen, gebruikt u de schuifregelaar
Fusion Limit om een geschikte limiet in te stellen. De voor de fusie toegepaste limiet wordt onder
de schuifregelaar weergegeven.
De fusielimiet wordt alleen toegepast op de 3DOF-opname die gedurende automatische fusie
wordt uitgevoerd. In deze fase wordt een geschikte initiële waarde bepaald voor latere 6DOFopname. De 3DOF-opname wordt niet gemaakt als een handmatige fusie werd uitgevoerd vóór
de automatische beeldfusie. Voor de 6DOF-opname zelf wordt geen fusielimiet toegepast.
Daarom is het mogelijk dat de totale berekende verschuiving de fusielimiet overschrijdt.
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24.2.2

Doelgebieden voor röntgenbeelden bepalen

Algemene informatie
Doelgebieden (ROI) worden gebruikt om delen van de beelden uit te sluiten die niet in
aanmerking mogen worden genomen door het automatische fusiealgoritme. Zorg ervoor dat
artefacten van vreemde voorwerpen worden uitgesloten, net zoals anatomische structuren die
bewegen ten opzichte van het doelveld. Beweeglijke structuren die moeten worden uitgesloten
zijn onder meer, maar niet beperkt tot, scharnierende botten zoals armen en benen en in
sommige gevallen ribben die bewegen door de ademhaling. Deze structuren uitsluiten zorgt voor
een hogere nauwkeurigheid in het isocentrum.

Behandelingen van het bekken

Afbeelding 186
In bovenstaand voorbeeld is de femur uitgesloten omdat deze beweegt ten opzichte van het
bekken. Vergeet niet dat het uitgesloten veld significant groter is dan de femur. Dit wordt
geadviseerd om er zeker van te zijn dat de femur uitgesloten is voor alle volgende sessies, zelfs
als het hoger in het beeld is gepositioneerd.

Behandelingen van de ruggengraat

Afbeelding 187
In dit geval sluit het relevante veld het bekken uit om een preciezer doelveld te verkrijgen,
namelijk de wervelkolom.
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Craniale behandelingen

Afbeelding 188
Hier zijn hoofdhuid en schedelrand uitgesloten om automatische fusienauwkeurigheid te
vergroten.
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24.2.3

Handmatige fusie gebruiken om een startwaarde te bepalen voor automatische
fusie

Algemene informatie
Als de automatische fusie de juiste anatomische structuren in beide beelden niet met elkaar
matcht, heeft het algoritme mogelijk twee gelijksoortige structuren verward. Dit kan gebeuren bij
casussen van thorax/wervelkolom, waar de wervels en de ribben door elkaar kunnen worden
gehaald. Als de automatische beeldfusie door een wervel is uitgeschakeld, kunt u handmatige
fusie gebruiken om een startwaarde te bepalen voor de fusie.

Een startwaarde bepalen
Stappen
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1.

Selecteer handmatige fusie en sleep de DRR’s in een positie waar zij het beste overeenkomen met de overlapte röntgenbeelden.

2.

Start een automatische beeldfusie.
De fusie zoekt alleen naar een match nabij de startwaarde, bepaald door de handmatige
fusie.
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24.3

Een virtueel isocentrum gebruiken

Algemene informatie
Als het virtuele isocentrum wordt gebruikt, beweegt het systeem de patiënt naar een
beeldvormingspositie voordat de röntgenbeelden kunnen worden verkregen. Als de patiënt zich in
de beeldvormingspositie bevindt, is het virtuele isocentrum (van de patiënt) het isocentrum van de
lineaire versneller. Op dit punt wordt het eerste paar röntgenbeelden verkregen. Het systeem
neemt de offset tussen het echte isocentrum en het virtuele isocentrum in aanmerking, zodat de
patiënt voor de behandeling automatisch naar het isocentrum van de lineaire versneller wordt
verplaatst als de correctieverschuiving eenmaal is berekend.

Stroomschema voor het gebruik van het virtuele isocentrum

①
②

③
④

⑤
⑥
Afbeelding 189
Nr.

Actie

①

Virtueel isocentrum bepalen

②

Patiënt naar beeldvormingspositie verplaatsen

③

Beeldfusie en correctieberekening

④

Patiënt naar behandelingspositie verplaatsen

⑤

Beeldfusie en verificatie van behandeling

⑥

Behandeling starten
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24.3.1

Een virtueel isocentrum gebruiken om verwarring van wervels te vermijden

Algemene informatie
In sommige gevallen is het onmogelijk om te zien of de fusie de juiste wervels heeft gematcht. In
dat geval moet een virtueel isocentrum gebruikt worden. Het virtuele isocentrum moet zodanig
gepositioneerd worden dat de DRR-preview een unieke structuur toont die geïdentificeerd kan
worden. Dit kan bijvoorbeeld het bekken, het caudale einde van de thoraxkooi, een sleutelbeen of
het borstbeen zijn. Als deze structuur zichtbaar is in de röntgenbeelden, fuseert de fusie de juiste
anatomische structuren.
Het fusieresultaat kan ook geverifieerd worden door deze unieke structuur. Als de
correctieverschuiving eenmaal op de patiënt is toegepast, kunnen verificatiebeelden verkregen
worden. Op deze beelden is er geen unieke structuur die gebruikt kan worden om een foutieve
match van de wervelkolom te detecteren. De software lost dit probleem automatisch op door de
maximale verschuiving te beperken tot 5 mm, waardoor de automatische beeldfusie geforceerd
dichtbij de aanvankelijke positie blijft en niet naar de volgende wervel verspringt.

Wervelkolom van de patiënt (reeks van gelijksoortige structuren)

Afbeelding 190
OPMERKING. Ook als de verificatiebeelden een serie gelijksoortige structuren toont, zorgt de
voornoemde methode ervoor dat er geen mismatch kan optreden, omdat de fusielimiet
automatisch wordt gereduceerd tot 5 mm voor de verificatiestap.
Gebruik geen markers die aan de huid van de patiënt worden vastgemaakt om wervels te
markeren. De schuine hoek waaronder de röntgenbeelden worden verkregen, kan
resulteren in onjuiste interpretaties.
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24.3.2

Verificatie in combinatie met een virtueel isocentrum

Algemene informatie
Verificatie wordt gebruikt om te bevestigen dat de patiënt verplaatst werd zodat deze zich in de
correcte behandelingspositie bevindt. Ook als er een virtueel isocentrum werd gebruikt voor de
correctiebeelden, worden de verificatieröntgenbeelden altijd verkregen op de isocentrumpositie.
Als het virtuele isocentrum werd gebruikt omdat er onvoldoende zichtbare botstructuren zijn naast
de PTV, zal er onvoldoende structuur zijn in de verificatiebeelden.
Waarschuwing
Een gebrek aan een zichtbare botstructuur kan fusie van de verificatiebeelden onmogelijk
maken. In dat geval adviseert Brainlab dat u de positie, bepaald met de correctiebeelden,
behoudt en eventuele onjuiste informatie, bepaald door de verificatieprocedure, afvoert.
OPMERKING. Als er een virtueel isocentrum werd gebruikt voor röntgencorrectie, kan de
verificatiestap minder nauwkeurig zijn dan de eerste fusie. Dit is met name het geval als er weinig
botstructuren zichtbaar zijn in de verificatiebeelden.
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24.4

Foutenopsporing automatische markerdetectie

Algemene informatie
Als de automatische markerdetectie de geïmplanteerde markers in de beelden niet kan vinden, is
het mogelijk om de windowingtoepassing van de beelden te versterken zodat de kans op
succesvolle detectie toeneemt.

De markers handmatig uitlijnen
Als de automatische markerdetectie faalt, kan het sneller zijn om de markers handmatig uit te
lijnen.
Stappen
1.

Voer de windowingmodus in.

2.

Open een rechthoek op het scherm door met de rechtermuisknop te slepen.
De software past een automatische windowing toe om het veld in de rechthoek te versterken. Voor andere manieren om de windowingtoepassing te veranderen, verwijzen we
naar pagina 451.

Als u regelmatig onvoldoende goede resultaten behaalt, kunt u de instellingen van de
röntgengenerator aanpassen. Normaal gezien geeft een hogere energie-instelling een beter
resultaat.
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24.5

Foutenopsporing detectie van
infraroodlichaamsmarkers

Algemene informatie
Dubbelzinnigheden kunnen optreden met Brainlab’s ExacTrac patiëntpositioneringssyteem
vanwege onnauwkeurige markerplaatsing. Dit deel geeft uitleg over de basis van het algoritme dat
ExacTrac gebruikt om de markerposities en de oorzaak van dubbelzinnigheden te detecteren.
Verder worden ook tips gegeven om dubbelzinnigheden in dagelijks gebruik te vermijden.
OPMERKING. ExacTrac kan dubbelzinnigheden in infraroodmarkerdetectie oplossen door de
zichtbare markers te vergelijken met de CT-setreferentie (als er markers beschikbaar zijn in de
CT-set). Deze methode werkt alleen zolang als ExacTrac de patiënt kan herkennen. Als
ExacTrac de patiënt niet langer kan herkennen, omdat het markerpatroon zeer afwijkt van de CTreferentie, kunnen dubbelzinnigheden niet langer worden opgelost.
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24.5.1

Het principe van lichaamsmarkerdetectie

Algemene informatie
Alle markersignalen (infraroodlicht gereflecteerd door het oppervlak van een lichaamsmarker)
worden elektronisch geregistreerd op de CCD-chip van de camera. Voordat de signalen worden
gedetecteerd, kruisen ze alle op het Focuspunt zoals getoond in Afbeelding 191.

Acquisitie van markersignalen

①
③

②

④

Afbeelding 191
Nr.

Onderdeel

①

Marker

②

Focuspunt van camera

③

Projectie van markers op camera CCD-chip

④

Infraroodcamera

ExacTrac berekent de positie van de markers in 3D door rekening te houden met het focuspunt
van beide cameralenzen. Een cameralens kan alleen maar een virtuele lijn berekenen waar de
marker zich bevindt. Deze lijn start op de verkregen markerpositie op de CCD-chip en gaat door
de focus. Een individuele cameralens levert verschillende mogelijke markerposities langs de
virtuele lijn, zoals weergegeven in Afbeelding 192:

Afbeelding 192
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De Exact 3D-positie berekenen
De tweede camera van ExacTrac bepaalt de overblijvende vrijheidsgraad op het punt waar de
twee virtuele lijnen elkaar snijden. Op deze manier kan de exacte 3D-positie van een marker
worden berekend, zoals weergegeven in Afbeelding 193:

Afbeelding 193
ExacTrac heeft verschillende markers nodig om de nauwkeurigheid van de
positioneringsprocedure van de patiënt te verhogen en om bijkomende lichaamsbewegingen te
detecteren zoals draaiingen of rotaties, enz. Het gebruik van extra markers kan leiden tot
patronen met verscheidene mogelijkheden om de gegeven markerposities te reconstrueren. Als
twee markers zich in hetzelfde 2D-vlak bevinden als het focuspunt van beide cameralenzen,
snijden alle vier lijnen elkaar en is een markerpositie mogelijk bij elke intersectie van de virtueel
berekende lijnen, vanaf de markerposities op de CCD-chip door het focuspunt (Afbeelding 194).

①
②

Afbeelding 194
Nr.

Beschrijving

①

Daadwerkelijke markerpositie

②

Alternatieve positie met gelijksoortige acquisitiegegevens
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24.5.2

Automatisch oplossen van dubbelzinnigheden

Algemene informatie
ExacTrac vergelijkt alle mogelijke markerposities die het infraroodcamerasysteem detecteert,
reële markerposities en mogelijke posities als gevolg van dubbelzinnigheden, met een interne
referentielijst in het programma, de zgn. opzoektabel (LUT). De opzoektabel bevat de reële
markerposities die op een van volgende manieren werden gegenereerd:
• De originele 3D CT-gegevens gebruiken.
• Door van de patiënt een markerpatroon zonder dubbelzinnigheden op te slaan zoals het door
het camerasysteem is gedetecteerd, bijv. tijdens de initiële patiëntinstellingen op een simulator.

Eliminatieprocedure
De automatische softwareroutine verwerpt alle berekende markerposities die niet overeenkomen
met de opzoektabel (LUT) (Afbeelding 195). De meeste mogelijke dubbelzinnigheden worden op
deze manier automatisch opgelost.

①

②

Afbeelding 195
Nr.

Beschrijving

①

Markerposities van CT of simulatie

②

Actuele markers (zwart) en overige posities als gevolg van dubbelzinnigheden (wit) zoals
berekend door het infraroodcamerasysteem

Oorzaken van overblijvende dubbelzinnigheden
Ambiguïteiten kunnen ontstaan als gevolg van symmetrische markerpositionering, zoals
weergegeven in Afbeelding 196:
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①

Afbeelding 196
Nr.
①

Beschrijving
Exacte rotatie niet op unieke wijze gedefinieerd

Waarschuwing
Vermijd symmetrische markerpositionering.
Dubbelzinnigheden kunnen voorkomen door markerverschuiving, veroorzaakt door:
• onnauwkeurig opnieuw aangebrachte markers;
• verschuiving van de huid met een andere onderlinge relatie tussen de markers tot gevolg;
• onnauwkeurige patiënt(her)positionering.

①

Afbeelding 197
Nr.
①

Beschrijving
Geen uitlijning mogelijk

Waarschuwing
Plaats de markers nauwgezet en zorgvuldig. Kies zoveel mogelijk onbeweeglijke delen van
de huid voor het plaatsen van de markers.

Dubbelzinnigheden door verborgen/onzichtbare markers
Voor een juiste IR-tracking en positionering van de patiënt zijn minstens 5 infraroodmarkers voor
het positioneringsframe voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering en het ETpositioneringsframe en 4 lichaamsmarkers voor behandelingen gebaseerd op lichaamsmarkers
nodig om te kunnen worden gezien.
Het wordt aanbevolen om 5 tot 8 lichaamsmarkers te gebruiken tijdens CT-scannen.
Dubbelzinnigheden kunnen worden veroorzaakt door:
• Kleiner aantal markers aangebracht.
• Een marker is beschadigd of reflecteert niet voldoende.
• Het lichaam van de patiënt bedekt een tweede marker.
• Een marker is bedekt door een andere marker.
• De gantry van de lineaire versneller blokkeert markers in het beeldveld van de camera, bijv.
prostaatpatiënten met markers op de thorax aangebracht.
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①

Afbeelding 198

②

Afbeelding 199
Nr.

Beschrijving

①

Markers verborgen door het lichaam van de patiënt

②

Een marker verborgen door een andere marker

Waarschuwing
Hanteer de markers voorzichtig en vervang beschadigde of slecht zichtbare markers.
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24.6

Elekta lineaire versneller geeft geen Beam On

Algemene informatie
Indien een fout optreedt in ExacTrac (bijvoorbeeld een softwarecrash) en de Beam On verhinderd
wordt, herstart u de ExacTrac services (zie pagina 110) en vervolgens ExacTrac.
Als de externe interne vergrendeling actief blijft door de fout in ExacTrac (een herstart is niet
mogelijk), dan stelt u de ET LIN-inzetomloopschakelaar op On. Zie pagina 70.
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25 LICENTIËRINGSINFORMAT
IE
25.1

Licentiëring

25.1.1

GNU GPL
ExacTrac is bedrijfseigen software. De ExacTrac software is beschermd door copyright. Samen
met de software van ExacTrac worden ook andere softwareapplicaties op het werkstation van
ExacTrac geïnstalleerd. Deze zijn ook gelicentieerd op grond van de GNU General Public
License. De bedrijfseigen software en de vrije software worden gebruikt in overeenkomst met de
"mere aggregation"-clausule die de GNU GPL voorschrijft.
De volledige voorwaarden van de GNU General Public License vindt u hier: http://www.gnu.org/
licenses/gpl-2.0.html

25.1.1

OFFIS DCMTK Dicom Dumper
De ExacTrac-software bevat software die is ontwikkeld door Offis e.V. Volledige
copyrightinformatie vindt u hier: http://dicom.offis.de/dcmtk.php.en.
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26 BIJLAGE
26.1

Statuspictogrammen

OK
Als dit pictogram wordt getoond, bevindt het isocentrum zich in de geplande behandelingspositie.
Dit pictogram wordt getoond als de lengte van de translationale vector (dit
is de resulterende vector van de verticale, longitudinale en laterale verschuiving) kleiner is dan de translationele nauwkeurigheidsdrempels die
zijn aangegeven in de patiëntinstellingen, en niet elke afzonderlijke verschuiving. Verder moeten elk van de Long., Lat. en Couch hoeken kleiner
zijn dan de IR-hoekdrempelwaardes die zijn aangegeven in de patiëntinstellingen.
De behandelingsbundel mag niet worden geactiveerd, tenzij het pictogram
OK wordt weergegeven.
OPMERKING. Voor verschuivingen hangt het OK-teken af van de vectorlengte en de afstandsbalken op de individuele waarden. Het is mogelijk dat
alle afstandsbalken OK aangeven, maar het pictogram OK niet verschijnt.
Breng in dat geval de tafel dichter bij 0.

Mislukt

Dit pictogram geeft aan dat een handeling niet succesvol kon worden volbracht.

Status / Waarschuwing
Deze pictogrammen worden met tekst weergegeven in status- en waarschuwingsberichten:

Groen duidt op een geslaagde workflow, alles is in
orde.

Geel duidt op een aandachtspunt of controle van
het resultaat is nodig.
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Rood duidt op gevaar.

Verminderde nauwkeurigheid

Dit pictogram geeft een verminderde translationele positioneringsnauwkeurigheid aan. De grenswaarden voor lichaamsmarkers kunnen aangepast
worden in de patiëntinstellingen (zie pagina 143). Er gelden standaardwaarden voor de positioneringsframes (zie pagina 197).

Lage nauwkeurigheid

Dit pictogram geeft onvoldoende translationele positioneringsnauwkeurigheid aan. De grenswaarden voor lichaamsmarkers kunnen aangepast worden in de patiëntinstellingen (zie pagina 143). Er gelden standaardwaarden voor de positioneringsframes (zie pagina 197).

Druk op de inschakeltoets
Een van de volgende pictogrammen wordt weergegeven wanneer het systeem klaar is voor
automatische tafelpositionering:

Gebruik de inschakeltoetsen op de tafelhandbediening van de Exact/
ETR-tafel.

Gebruik de ExacTrac ADI-tafelbedieningsinterface voor TrueBeam.

Gebruik de handbediening van Brainlab.

Meer informatie over automatische tafelpositionering vindt u onder pagina 73.

476

Klinische gebruikershandleiding Rev. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5

BIJLAGE

Press Enable Key

Dit pictogram wordt getoond als het systeem gereed is voor automatische
tafelpositionering van de Exact/ETR-tafel. Dit pictogram wordt alleen getoond in gevallen waarbij de positionering niet vanuit de behandelruimte
gebeurt. Meer informatie over automatische tafelpositionering vindt u onder pagina 73.

Druk op de triggerknop

Wanneer een van deze pictogrammen wordt weergegeven,
kan röntgenvastlegging worden uitgevoerd met behulp van
de röntgentriggerknop, of de röntgenknop op de ExacTracconsole.

Tafelverplaatsing
Er wordt een knipperend waarschuwingspictogram weergegeven tijdens
de automatische tafelverplaatsing wanneer de Exact/ETR-tafel wordt gebruikt. Meer informatie over automatische tafelpositionering vindt u onder
pagina 73.

Ga verder met röntgen

Na de eerste opstelling op basis van infraroodlichaamsmarkers geeft dit
pictogram aan dat röntgencorrectie moet worden gebruikt om de positie
van de patiënt te corrigeren. Dit pictogram verschijnt niet als uw ExacTracsoftwareconfiguratie geen röntgencorrectie omvat.

Ga verder met verificatie
Na het set-up van de patiënt op basis van röntgencorrectie geeft dit pictogram aan dat röntgenverificatie (of röntgenmonitoring) van de patiëntpositie moet worden uitgevoerd. Dit pictogram zal ook verschijnen als de eerste, door het systeem vastgestelde correctieverschuiving meer dan 20 mm
bedraagt, of als de tafel werd geroteerd voor een non-coplanair veld. Röntgenverificatie is aanbevolen voor al deze scenario’s. Dit pictogram verschijnt niet als uw ExacTrac-softwareconfiguratie geen röntgencorrectie
omvat.
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Röntgentrigger uitgeschakeld

De röntgentrigger of röntgenknop is uitgeschakeld als de
patiënt zich niet in de behandelingspositie bevindt.

Lichaamsmarkers detecteren

ExacTrac detecteert nu de lichaamsmarkers binnen het zichtveld van de infraroodcamera.

Frameless Positioning Array
Tijdens radiochirurgische behandeling zonder invasieve fixatiering (zie pagina 181), vereist ExacTrac een positioneringsframe zonder invasieve
fixatiering. Dit kan automatisch worden geselecteerd in Patient Settings
voor gelokaliseerde gegevens of handmatig worden geselecteerd voor alle
andere craniale behandelingen.

IR-tool niet gedetecteerd

ExacTrac detecteert de IR-markerconfiguratie van de patiënt niet.

Alert

ExacTrac heeft een niet-geslaagde handeling gedetecteerd.
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Zichtbare tool

Het frame dat in het pictogram
wordt getoond, is zichtbaar voor
ExacTrac.

Store IR Reference (IR-referentie opslaan)

Wanneer IR-bewaking wordt gestart, duidt dit pictogram erop dat een infrarode lichaamsmarkerreferentie moet worden opgeslagen om de patiënt
met infrarood te kunnen bewaken.

Rotational Deviation

Tijdens positionering wordt dit pictogram weergegeven als de rotatienauwkeurigheid (latitudinaal, longitudinaal en tafelhoek) gereduceerd is. De limiet wordt aangegeven in de patiëntinstellingen.

Tijdens positionering wordt dit pictogram weergegeven als de rotatienauwkeurigheid (latitudinaal, longitudinaal en tafelhoek) laag is. De limiet wordt
aangegeven in de patiëntinstellingen.

Robotics gereed

Robotics is klaar voor gebruik.
Wanneer het dialoogvenster Manual Tilt wordt gebruikt, klikt u op een verplaatsingsknop om Robotics te verplaatsen.

Robotics vergrendeld

Robotics wordt vergrendeld door Lock All.
Beweging is niet mogelijk, tenzij Lock All door de gebruiker wordt opgeheven.
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Robotics vergrendeld

Robotics wordt vergrendeld door Service Lock.
Beweging is niet mogelijk, tenzij Service Lock en vervolgens Lock All
door de gebruiker wordt opgeheven.
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26.2

Berichten: Waarschuwingsberichten, vragen,
hints

Waarschuwingsberichten
Bericht
Patient Support Angle from DICOM Plan (<XX>°) differs more than 5 degree from the planned
Couch Angle received via ADI (<YY>°). Continue with Treatment is NOT recommended. (De patiëntondersteuningshoek van DICOM Plan (<XX>°) verschilt meer dan 5 graden van de geplande tafelhoek die is ontvangen via ADI (<YY>°). Verdergaan met de behandeling wordt NIET aanbevolen.)
Before approving, ensure that the plan on ExacTrac corresponds to the plan on MOSAIQ. Press
'Yes' to proceed to approving. Press 'No' to return to the 'Beam Mapping' dialog. (Voordat u verdergaat met goedkeuring, moet u ervoor zorgen dat het plan op ExacTrac overeenkomt met het
plan op MOSAIQ. Druk op "Ja" om verder te gaan voor goedkeuring. Druk op "Nee" om terug te
keren naar het dialoogvenster "Beam Mapping".)
The selected patient was treated with ExacTrac Version <XX>. The PDF output might be erroneous. Continue anyway? (De geselecteerde patiënt was behandeld met ExacTrac versie <XX>.
De hieruit voortkomende PDF kan fout zijn. Toch verdergaan?)
It seems that the pendant was enabled before entering the Robotic Tilt dialog. Please release
pendant and re-enter this dialog. If problem persists please check all cable connections or call
Brainlab support. (Het lijkt erop dat de bediening is ingeschakeld voordat het dialoogvenster Robotic Tilt is geopend. Laat de bediening los en open dit dialoogvenster opnieuw. Controleer alle
kabelverbindingen of bel met Brainlab support als het probleem aanhoudt.)
Marker configuration is symmetric within a certain security level! A matching ambiguity cannot be
excluded! The treatment of the patient is not recommended! (De markerconfiguratie is symmetrisch binnen een bepaald veiligheidsniveau! Een bijbehorende dubbelzinnigheid kan niet worden uitgesloten! Behandeling van de patiënt wordt niet aanbevolen!)
Dicom RT Plan was changed after import. Plan date and time do not match with the imported
plan. Do you still want to open this patient? (Dicom RT Plan is gewijzigd na importeren. De plandatum en tijd komen niet overeen met het geïmporteerde plan. Wilt u het plan van deze patiënt
nog steeds openen?)
Copying data may take several minutes. Do you really want to continue? (Het kopiëren van gegevens kan enkele minuten duren. Wilt u echt verdergaan?)
Destination folder already exists. Data will be overwritten. Do you really want to continue? (De
doelmap bestaat al. Gegevens zullen worden overschreven. Wilt u echt verdergaan?)
It seems that the pendant was enabled before entering the positioning mode. The autopositioning mode will be disabled. Please release pendant and re-enter the positioning mode. If problem persists please check all cable connections or call Brainlab support. (Het lijkt erop dat de
bediening is ingeschakeld voordat de positioneringsmodus is geopend. De autopositioneringsmodus wordt uitgeschakeld. Laat de bediening los en open de postioneringsmodus opnieuw.
Controleer alle kabelverbindingen of bel met Brainlab support als het probleem aanhoudt.)
Reference Star has moved! Please reload patient data and restart positioning. (De referentiester
is verplaatst! Laad de patiëntgegevens opnieuw en herstart positioneren.)
Volume of Interest is enabled for this patient. This version of ExacTrac features no 'Volume of
Interest' license. Feature will be disabled. (Doelvolume is ingeschakeld voor deze patiënt. Deze
versie van ExacTrac heeft geen "Doelvolume"-licentie. Functie zal worden uitgeschakeld.)
It is strongly recommended to check the applied correction on plausibility! (Het wordt ten zeerste
aanbevolen om de toegepaste correctie op plausibiliteit te controleren!)
Please be aware that using the windowing parameters influences the result of the Automatic
Image Fusion. (Let erop dat het gebruiken van de windowing-parameters invloed heeft op het
resultaat van de automatische beeldfusie.)
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Bericht
Make sure that the patient is in the final position for CBCT acquisition. The correction shift will be
applied relative to this position. (Zorg ervoor dat de patiënt in de uiteindelijke positie ligt voor
CBCT-acquisitie. De correctieverschuiving wordt toegepast ten opzichte van deze positie.)
Infrared Tool not visible. Please retry. (Infrarode tool niet zichtbaar. Probeer opnieuw.)
OBI did apply an offset before acquisition to avoid collision with the couch. Make sure that the
stored position is this offset position. Otherwise this will lead to an incorrect treatment position.
(OBI heeft een offset toegepast voorafgaand aan vastlegging om een botsing met de tafel te
voorkomen. Zorg ervoor dat de opgeslagen positie deze offset-positie is. Dit kan een onjuiste
behandelingspositie tot gevolg hebben.)
Daily check was not successful. Do you want to continue and recalibrate? Answering 'YES' will
invalidate the current calibration. (Dagelijkse controle was niet succesvol. Wilt u verdergaan en
kalibreren? Indien u antwoordt met "JA" wordt de huidige kalibratie ongeldig gemaakt.)
Positioning is based on 'Stent Detection' according to patient settings. This version of ExacTrac
does not feature respective license. Positioning changed to 'Bony Anatomy'. (Positioneren is gebaseerd op "stentdetectie" volgens de patiëntinstellingen. Deze versie van ExacTrac heeft de
betreffende licentie niet. Positionering gewijzigd in "Botanatomie".)
The isocenter position you are about to define is significantly different from the currently stored
isocenter position. Make sure that the isocenter phantom is really in the correct position! Do you
really want to continue calibration? (De isocenterpositie die u gaat definiëren is aanzienlijk anders dan de momenteel opgeslagen isocenterpositie. Zorg dat het isocenterfantoom daadwerkelijk de juiste positie heeft! Wilt u echt verdergaan met kalibreren?)
The Camera Calibration was performed far from the isocenter, which can result in low accuracy
around the isocenter! Please calibrate IR cameras again for safety! (De kalibratie van de camera
is ver weg van het isocenter uitgevoerd, wat kan resulteren in lage nauwkeurigheid rond het isocenter! Kalibreer IR-camera’s opnieuw voor veiligheid!)
Couch is not calibrated: Positioning of x-ray calibration phantom will not be possible! Please calibrate couch first. (De tafel is niet gekalibreerd: Positioneren van röntgenkalibratiefantoom is niet
mogelijk! Kalibreer de tafel als eerste.)
Patient could not be loaded! (Patiënt kan niet worden geladen!)
Specified folders on left and right side are identical. (De gespecificeerde mappen aan de linkeren rechterkant zijn identiek.)
Additional comment was modified. Save changes? (Aanvullende opmerking is aangepast. Wijzigingen opslaan?)
WARNING! Received 'Patient Opened' via ADI. Multiple plans in ExacTrac are mapped to this
plan! (WAARSCHUWING! "Patiëntplan geopend" ontvangen via ADI. Er zijn meerdere plannen
toegewezen aan dit plan!)
There are no Body Markers defined for this patient (Er zijn geen lichaamsmarkers gedefineerd
voor deze patiënt.)
Do you really want to change assignment of PTVs? (Weet u zeker dat u toewijzingen van PTV’s
wilt wijzigen?)
Only <XX> marker identified. Please, either define no markers at all or more than three. (Uitsluitend <XX> marker geïdentificeerd. Definieer geen markers of meer dan drie.)
No Body Markers defined! Only X-ray correction will be possible. (Geen lichaamsmarkers gedefinieerd! Uitsluitend röntgencorrectie is mogelijk.)
Copying from the same selected isocenter is not possible. (Kopiëren vanaf hetzelfde isocenter is
niet mogelijk.)
There are already markers defined for the currently selected isocenter. These markers will be
lost when the copy procedure is performed. Do you want to continue? (Er zijn al markers gedefinieerd voor het momenteel geselecteerde isocenter. Deze markers gaan verloren als de kopieerprocedure wordt uitgevoerd. Wilt u verdergaan?)
<XX> markers copied. Please verify these marker coordinates. (<XX> markers gekopieerd. Verifieer deze markercoördinaten.)
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Bericht
Do you really want to change assigned Physician (Weet u zeker dat u de toegewezen arts wilt
wijzigen?)
Could not enable 'Lock All'. Movement has been aborted. Ensure that Robotics is powered and
switched on. If the problem persist, please contact Brainlab support. (Kon "Lock All" ("Alle vergrendelen") niet inschakelen. Verplaatsing is afgebroken. Controleer of Robotics aanstaat en is
ingeschakeld. Neem contact op met Brainlab support als het probleem blijft bestaan.)
The software detected a time-out problem. It is not recommended to continue! (De software
heeft een time-outprobleem gedetecteerd. Verdergaan wordt niet aanbevolen!)
Couch doesn't move at all! Please check couch communication! (Tafel beweegt helemaal niet!
Controleer tafelcommunicatie!)
Either patient was shifted during movement or couch moves in wrong direction! (Of de patiënt is
verschoven tijdens verplaatsing of de tafel is verplaatst in de verkeerde richting!)
The Patient is rotated more than 15° to the correct position or a matching ambiguity occurred!
The treatment of the patient is not recommended! (De patiënt is meer dan 15° gedraaid ten opzichte van de juiste positie of een overeenkomende ondubbelzinnigheid is opgetreden! Behandeling van de patiënt wordt niet aanbevolen!)
Couch is not calibrated for automatic movement although there is a couch interface! (De tafel is
niet gekalibreerd voor automatische beweging hoewel er een tafelinterface is!)
Treatment Beam Interlock will be disabled. Make sure that Linac is disabled to prevent unintended irradiation! (Behandelbundelblokkering wordt uitgeschakeld. Zorg ervoor dat de lineaire versneller uitgeschakeld is om onbedoelde straling te voorkomen!)
Tool already exists. Overwrite? (Tool bestaat al. Overschrijven?)
Tool definition will be lost. Do you want to exit now? (Tooldefinitie raakt verloren. Witl u afsluiten?)
Warning: Could not create session folder (<folder>). Saving is disabled. (Waarschuwing: Kon
sessiemap (<map>) niet creëren. Opslaan is uitgeschakeld.)
Beam Interlock will be cleared. Please turn off Treatment beam before repositioning. (Bundelblokkering wordt gewist. Zet de behandelingsbundel uit voordat u opnieuw positioneert.)
Beam Interlock will be cleared. Treatment Beam delivery will continue. (Bundelblokkering wordt
gewist. Behandelbundel blijft doorgaan.)
<tool> will be visible in both X-ray images! Do you really want to continue? (<hulpmiddel> is
zichtbaar in beide röntgenbeelden! Wilt u echt verdergaan?)
There are no markers defined. (Er zijn geen markers gedefinieerd.)
Couch moves in wrong direction! (Tafel beweegt in de verkeerde richting!)
Shift to External Reference is exceeding 20 mm in at least one dimension. Make sure that the
patient was positioned correctly. Do you still want to proceed? (Verschuiving naar externe referentie overschrijdt 20 mm in minstens één dimensie. Zorg ervoor dat de patiënt goed is gepositioneerd. Wilt u nog steeds verdergaan?)
Shift to Reference Position is exceeding 20 mm in at least one dimension. Make sure that the
patient is still positioned correctly. Do you still want to proceed? (Verschuiving naar referentiepositie overschrijdt 20 mm in minstens één dimensie. Zorg ervoor dat de patiënt nog steeds goed
is gepositioneerd. Wilt u nog steeds verdergaan?)
Tilt Device Calibration aborted. (Kalibratie kanteltoestel afgebroken.)
Cannot restart services because ExacTrac application is still running. Please close ExacTrac application before restart services. (Kan services niet opnieuw opstarten omdat een ExacTrac-toepassing nog steeds is geopend. Sluit de ExacTrac-toepassing voordat u de services opnieuw
opstart.)
Failed to establish a connection to the R&V system. Check if the network connection is OK and
properly configured. Retry? (Kon geen verbinding maken met het R&V-systeem. Controleer of
de netwerkverbinding OK is en correct is geconfigureerd. Opnieuw proberen?)
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Bericht
Positioning Accuracy Settings were set back to Default due to detected inconsistencies. Please
verify the values and adjust if necessary. See log file for details. (Instellingen voor de positioneringsnauwkeurigheid zijn teruggezet naar standaard vanwege gedetecteerde inconsistenties.
Controleer de waarden en pas deze indien nodig aan. Zie logbestand voor nadere informatie.)
Detection marker pattern does not match the reference markers defined in the CT scan. The
planned 6D alignment cannot be performed as intended. Press “Cancel” to abort the positioning
procedure. Press “OK” to switch to a 3D “center of gravity match”. Please make sure you have
understood the limitations of this approach. (Detectiemarkerpatroon komt niet overeen met de
referentiemarkers die zijn gedefinieerd in de CT-scan. De geplande 6D-uitlijning kan niet als beoogd worden uitgevoerd. Druk op "Cancel" om de positioneringsprocedure af te breken. Druk op
"OK" om over te schakelen naar een 3D "zwaartepuntmatch". Zorg dat u de beperkingen van
deze aanpak begrijpt.)
ExacTrac could not calculate a unique match between the reference markers defined in the CT
scan and the markers detected from x-ray images. Press “Cancel” to abort the positioning procedure. Press “OK” to switch to a 3D “center of gravity match”. Please make sure you have understood the limitations of this approach. (ExacTrac kon geen unieke match berekenen tussen de
referentiemarkers die zijn gedefineerd in de CT-scan, en de markers die zijn gedetecteerd in
röntgenbeelden. Druk op "Cancel" om de positioneringsprocedure af te breken. Druk op "OK"
om over te schakelen naar een 3D "zwaartepuntmatch". Zorg dat u de beperkingen van deze
aanpak begrijpt.)
Confirm that PerfectPitch is leveled (pitch/roll =0°)! (Bevestig dat PerfectPitch waterpas is (pitch/
roll = 0°)!)

Foutmeldingen
Bericht
AuthenticationFailed Error received. Cannot connect to Treatment Application. (Fout "Verificatie
mislukt" ontvangen. Kan geen verbinding maken met behandeltoepassing.)
Cannot connect to Treatment Applications. MaxUsers Error received. Treatment Application
needs to be restarted. (Kan geen verbinding maken met behandeltoepassing. Maximaal aantal
gebruikers-fout ontvangen. Behandeltoepassing moet opnieuw worden opgestart.)
UnknownRequest Error' received. Does the Treatment Application support the required ADI Version? (Onbekend verzoek-fout ontvangen. Ondersteunt de behandeltoepassing de vereiste ADIversie?)
No tool file for the <array> found! Please contact Brainlab support. (Geen tool voor het <frame>
gevonden! Neem contact op met Brainlab support.)
The loaded CBCT scan is not the one of the correction to replay. Do you still want to continue
the replay? (De geladen CBCT-scan is niet degene van de correctie om opnieuw weer te geven.
Wilt u nog steeds opnieuw weergeven?)
Multiple Motion Enable Buttons pressed simultaneously. Movement disabled. (Er zijn meerdere
inschakeltoetsen voor verplaatsingen tegelijkertijd ingedrukt. Verplaatsing uitgeschakeld.)
Unable to store Summary file. (Kan samenvattingsbestand niet opslaan.)
No Users found. Administrators can create users in the User Manager. (Geen gebruikers gevonden. Beheerders kunnen gebruikers in de User Manager creëren.)
Could not find Dicom2Chunk Converter executable. Please specify the location of Dicom2Chunk
Converter. (Kon de executable van Dicom2Chunk Converter niet vinden. Specificeer de locatie
van Dicom2Chunk Converter.)
No plan selected. Please select at least one DICOM plan. (Geen plan geselecteerd. Selecteer
minstens één DICOM-plan.)
Plan <planname> already imported. Please remove this imported plan first. (Plan <plannaam> al
geïmporteerd. Verwijder eerst dit geïmporteerde plan.)
Could not find the DICOM Dump executable. Please contact Brainlab support. (Kon de DICOM
Dump executable niet vinden. Neem contact op met Brainlab support.)
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Bericht
Patient has no DICOM data. Transfer to MOSAIQ not possible. (Patiënt heeft geen DICOM-gegevens. Overdracht naar MOSAIQ niet mogelijk.)
Transfer to MOSAIQ is only possible if Couch Angle is below 5 degrees! (Overdracht naar MOSAIQ is alleen mogelijk als tafelhoek lager is dan 5°.)
Automatic Table Movement is only possible with COPLANAR treatments. Please use manual table positioning! (Automatische tafelverplaatsing is alleen mogelijk bij CO-PLANAIRE behandelingen. Gebruik handmatige tafelpositionering!)
Acquisition of IR reference failed! Please ensure at least 4 markers visible to the system. (Vastleggen van IR-referentie mislukt! Zorg dat er minstens 4 markers zichtbaar zijn voor het systeem.)
Acquisition of IR reference failed! Please avoid moving IR markers. (Vastleggen van IR-referentie mislukt! Vermijd het verplaatsen van IR-markers.)
The Robotics center position is invalid. Please contact Brainlab support. (De centrale positie van
Robotics is ongeldig. Neem contact op met Brainlab support.)
Movement cannot be served by Robotics device. The target position has not been reached.
Please contact Brainlab support. (Verplaatsing kan niet worden uitgevoerd door Robotics-apparaat. De doelpositie is niet bereikt. Neem contact op met Brainlab support.)
The scheduled Robotics position is not valid. (De geplande Robotics-positie is niet geldig.)
Movement has been aborted. The target position has not been reached. (Verplaatsing is afgebroken. De doelpositie is niet bereikt.)
Movement is not possible as Robotics is not homed. The target position has not been reached.
(Beweging is niet mogelijk omdat Robotics niet in de uitgangspositie staat. De doelpositie is niet
bereikt.)
An error occurred while trying to set the new Robotics center position. Please contact Brainlab
support. (Er is een fout opgetreden tijdens het instellen van de nieuwe centrale positie van Robotics. Neem contact op met Brainlab support.)
Cannot move to center as the Robotics center position is invalid. Please contact Brainlab support. (Kan niet naar het centrum verplaatsen om de centrale positie van Robotics ongeldig is.
Neem contact op met Brainlab support.)
Robotics cannot serve the designated movement. (Robotics kan de aangewezen verplaatsing
niet uitvoeren.)
Do you really want to re-initialize the device? (Weet u zeker dat u het apparaat opnieuw wilt initialiseren?)
Could not close device. (Kon apparaat niet sluiten.)
Device calibration is invalid. Please redo calibration procedure. (Kalibratie van apparaat is ongeldig. Voer de kalibratieprocedure opnieuw uit.)
Could not initialze device. (Kon apparaat niet initialiseren.)
Please start automatic positioning. (Start met automatische positionering.)
Could not connect to ElektaCommunicationService. Verify Service is up and running. (Kon geen
verbinding maken met ElektaCommunicationService. Controleer of Service aanwezig is en wordt
uitgevoerd.)
Failed to load patient data. No valid Dicom information found for this patient. (Laden patiëntgegevens mislukt. Geen geldige Dicom-informatie gevonden voor deze patiënt.)
Tool file HNStar.tool not found. Please contact Brainlab support. (Toolbestand HNStar.tool niet
gevonden. Neem contact op met Brainlab support.)
Patient is localized. Loading is aborted as there is no ET_FRAMELESS license. (Patiënt is gelokaliseerd. Laden is afgebroken omdat er geen licentie is voor ET_FRAMELESS.)
Due to lack of memory Volume of Interest had to be deactivated for this patient. (Door een gebrek aan geheugen moest Doelvolume worden gedeactiveerd voor deze patiënt.)
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Bericht
Source and destination folder must not be the same. (Bron- en doelmap mogen niet hetzelfde
zijn.)
The patient files are currently locked by another computer and cannot be moved. (De patiëntbestanden zijn momenteel geblokkeerd door een andere computer en kunnen niet worden verplaatst.)
Patient has no treatment data. Export canceled. (Patiënt heeft geen behandelgegevens. Exporteren geannuleerd.)
No file types selected for R&V export. Export canceled. (Er zijn geen bestandstypen geselecteerd voor R&V-export. Exporteren geannuleerd.)
The destination export folder (<folder>) could not be deleted. Close applications referring to files
within the export folder and retry export. R&V export canceled. (De doelmap voor exporteren
(<map>) kon niet worden gewist. Sluit toepassingen die verwijzen naar bestanden binnen de exportmap en probeer opnieuw te exporteren. R&V-export geannuleerd.)
R&V Export: Some files could not be copied. (R&V Export: Sommige bestanden konden niet
worden gekopieerd.)
Error during R&V export. Files could not be created or copied. (Fout tijdens R&V export. Bestanden konden niet worden gecreëerd of gekopieerd.)
Invalid R&V export settings. Please check your R&V settings in the ExacTrac ini or contact
Brainlab support. (Ongeldige R&V-exportinstellingen. Controleer uw R&V-instellingen in de
ExacTrac ini of neem contact op met Brainlab support.)
ET DXR Board is not connected. Unable to initialize X-ray hardware. (ET DXR Board is niet aangesloten. Kan röntgenhardware niet initialiseren.)
Unable to read flatpanel specification from ini. (Kan flatpanelspecificatie van ini niet lezen.)
Could not initialize interface to X-ray generator remote control. See log file for further information. X-ray Generator remote control disabled. (Kon interface niet initialiseren naar de afstandsbediening van de röntgengenerator. Zie logbestand voor nadere informatie. Afstandsbediening van
röngtengenerator uitgeschakeld.)
Bumpsensor in camera was activated! Camera tracking may be incorrect! Please call Brainlab
support for further assistance. (Botssensor in camera was geactiveerd! Camera-tracking kan onjuist zijn! Bel met Brainlab support voor verdere assistentie.)
Approval was not successful. Patient loading is canceled. (Goedkeuring was niet succesvol. Laden van patiënt is geannuleerd.)
Unable to initialize patient. See log file for details. (Kan patiënt niet initialiseren. Zie logbestand
voor nadere informatie.)
Treatment file (<filename>) could not be loaded! Canceling summary creation. (Behandelingsbestand (<bestandsnaam>) kon niet worden geladen! Creëren samenvatting geannuleerd.)
Patient Position significantly changed since starting the import. Are you sure that you want to
continue? (Patiëntpositie is aanzienlijk gewijzigd sinds de start van het importeren. Weet u zeker
dat u verder wilt gaan?)
Cannot start couch calibration. Ensure that the couch is properly connected. (Kan niet starten
met tafelkalibratie. Zorg dat de tafel goed is aangesloten.)
Error during X-ray hardware initialization (Fout tijdens initialiseren van röntgenhardware.)
The action on the page was not successful and there is no failure case defined! (De actie op de
pagina was niet succesvol en er is geen foutcasus gedefinieerd!)
The selected patient is currently locked by another computer. The patient needs to be unlocked
for anonymization. (De geselecteerde patiënt is momenteel geblokkeerd door een andere computer. De patiënt moet worden ontgrendeld voor anonimisering.)
Target patient folder already exists in the backup directory! Please choose a different name. (De
doelmap van de patiënt bestaat al in de back-updirectory! Kies een andere naam.)
Copying failed. Files could not be written to destination directory. (Kopiëren mislukt. Bestanden
konden niet worden geschreven naar een doeldirectory.)
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Bericht
File <path> is write protected. Unable to change access rights! (Bestand <pad> is beveiligd tegen schrijven. Kan toegangsrechten niet wijzigen!)
Patient loading is disabled due to an invalid IR calibration. Please calibrate the system. (Het laden van de patiënt is uitgeschakeld door een ongeldige IR-kalibratie. Kalibreer het systeem.)
Failed to convert from internal to external Coordinates! Do not continue and contact Brainlab
support! (Converteren van interne naar externe coördinaten mislukt! Ga niet verder en neem
contact op met Brainlab support!)
It is recommended to perform localization again. (Het wordt aanbevolen om de lokalisatie opnieuw uit te voeren.)
Unable to read from flat panel. Close this wizard, check connection and start wizard again. (Kan
niet aflezen van flatpanel. Sluit deze wizard, controleer de verbinding en start de wizard opnieuw
op.)
An error occurred. Please start correction again. (Er is een fout opgetreden. Start de correctie
opnieuw.)
Position of Calibration Phantom is not set. Define position first. (Positie van kalibratiefantoom is
niet gedefinieerd. Definieer eerst de positie.)
The Robotics Driver DLL could not be initialized. Please contact Brainlab support. (De Robotics
Driver DLL kon niet worden geïnitialiseerd. Neem contact op met Brainlab support.)
No connection to the Robotics Remote Control Module. Check the connection and try again.
(Geen verbinding met de afstandbedieningsmodule van Robotics. Controleer de verbinding en
probeer opnieuw.)
No Robotics device seems to be connected. Ensure that the Robotics device is powered and
switched on. (Er lijkt geen Robotics-apparaat te zijn aangesloten. Controleer of het Robotics-apparaat aanstaat en is ingeschakeld.)
The Robotics battery is empty. Robotics will not be able to move. (De Robotics-batterij is leeg.
Robotics kan niet worden verplaatst.)
Autocalibration or initialization failed. Press 'Retry' to re-initialize or 'Cancel' to abort. (Autokalibratie of initialisatie mislukt. Klik op "Retry" om te herinitialiseren of "Cancel" om af te breken.)
Device is in security timeout. Press 'OK' to continue. Press 'ESC' to abort auto-alignment. (Apparaat bevindt zich in beveiligings-time-out. Druk op "OK" om verder te gaan. Druk op "ESC" om
automatisch uitlijnen af te breken.)
Auto-alignment failed. Please check device or patient setup. (Automatisch uitlijnen mislukt. Controleer apparaat of opstelling van de patiënt.)
Angles larger than 0.2° detected. Please move isocenter phantom to isocenter position and restart the calibration. (Hoeken groter dan 0,2° gedetecteerd. Verplaats isocentrumfantoom naar
isocentrumpositie en start de kalibratie opnieuw.)
Unable to initialize X-ray acquisition. See log file for details. (Kan röntgenacquisitie niet initialiseren. Zie logbestand voor nadere informatie.)
Wrong or missing Isocenter Phantom DLL. Please contact Brainlab support. (Verkeerde of ontbrekende isocentrumfantoom DLL. Neem contact op met Brainlab support.)
Connection Issues detected in ADI Connection. Received Tag </YMessage> is not 2 byte aligned. It is NOT save to continue with Treatment. Please contact Brainlab support! (Verbindingsproblemen gedetecteerd in ADI-verbinding. Ontvangen label </Ybericht> is niet 2 byte uitgelijnd.
Het is NIET veilig om door te gaan met de behandeling. Neem contact op met Brainlab support!)
Rotation (<XX>°) out of range. Allowed values are -360 ... +360. (Rotatie (<XX>°) buiten bereik.
Toegestane waarden zijn -360 ... +360.)
Could not open com port. Please check settings. (Kon com port niet openen. Controleer instellingen.)
Internal failure of motor controllers. Please lock Robotics mechanically to continue patient treatment. Please call Brainlab support for further assistance. (Interne fout van motorcontrollers. Vergrendel Robotics mechanisch om verder te gaan met de patiëntbehandeling. Bel met Brainlab
support voor verdere assistentie.)
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Bericht
CBCT data not in R&V system. (CBCT-gegevens niet in R&V-systeem.)
Could not create CBCT Volume Data. (Kon geen CBCT-volumegegevens creëren.)
Could not find a log file for current plan. (Kon geen logbestand vinden voor het huidige plan.)
Tool is not visible!! (Tool is niet zichtbaar!!)
Error during write operation. (Fout opgetreden tijdens schrijfbewerking.)
Failed to initialize Acrobat Reader. Please contact Brainlab support. (Kan Acrobat Reader niet
initialiseren. Neem contact op met Brainlab support.)
Error during PDF creation. PDF file (<PDFPath>) not accessible. (Fout tijdens maken van PDF.
PDF-bestand (<PDF-pad>) niet toegankelijk.)
Unhandled exception in LoadSliceImage()! (Onbehandelde uitzondering in LoadSliceImage()!)
Invalid logfile. (Ongeldig logbestand.)
Logfile could not be loaded. (Logbestand kan niet worden geladen.)
Source folder does not exist. (Bronmap bestaat niet.)
Destination folder could not be created. (Doelmap kan niet worden gecreëerd.)
<patientname> could not be copied to <destination> (<patiëntnaam> kon niet worden gekopieerd naar <doel>.)
Files could not be copied. (Bestanden konden niet worden gekopieerd.)
Automatic treatment beam interlock could not be initialized. Patient Monitoring will be disabled.
(Automatische behandelbundelblokkering kon niet worden geïnitialiseerd. Patiëntbewaking wordt
uitgeschakeld.)
Automatic treatment beam interlock interface could not be closed. Please refer to user manual
how to enable Linac Interface manually. (Automatische behandelbundelblokkeringinterface kon
niet worden gesloten. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor het handmatig inschakelen van
de interface van de lineaire versneller.)
No valid ExacTrac license found! (Geen geldige ExacTrac-licentie gevonden!)
No tool files found! Please check path. (Geen toolbestanden gevonden! Controleer pad.)
No functional Linac Interface. (Geen functionele interface van de lineaire versneller.)
Please calibrate X-ray first. (Kalibreer röntgen als eerste.)
Could not switch to continuous mode. (Kon niet overschakelen naar doorlopende modus.)
Unsupported Correction Mode (Niet-ondersteunde correctiemodus.)
Unhandled exception during couch calibration! (Onbehandelde uitzondering tijdens tafelkalibratie!)
Selected patient is currently locked by another computer. The patient needs to be unlocked for
backup. (Geselecteerde patiënt is momenteel geblokkeerd door een andere computer. De patient moet worden gedeblokkeerd voor back-up.)
Treatment file could not be saved. (Behandelingsbestand kon niet worden opgeslagen.)
Selected patient is currently locked by another computer. The patient needs to be unlocked to be
overwritten. (Geselecteerde patiënt is momenteel geblokkeerd door een andere computer. De
patiënt moet worden gedeblokkeerd om te overschrijven.)
The patient files are currently locked by another computer and cannot be deleted. (De patiëntbestanden zijn momenteel geblokkeerd door een andere computer en kunnen niet worden gewist.)
Error occurred during Dicom export: (Fout opgetreden tijdens Dicom export:)
Could not find tool <tool>. Please contact Brainlab support for assistance. (Kon tool <hulpmiddel> niet vinden. Neem contact op met de klantenservice van Brainlab voor hulp.)
Couch Move Cancelled (Verplaatsen van tafel geannuleerd.)
No 4DC address entered. (Geen 4DC-adres ingevoerd.)
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Bericht
Invalid port entered (default: 56050). (Ongeldige poort ingevoerd (standaard: 56050).)
No description entered. (Geen beschrijving ingevoerd.)
Invalid ID entered (default: 3263). (Ongeldige ID ingevoerd (standaard: 3263).)
TCP/IP connect failed. (TCP/IP connect mislukt.)
TCP/IP disconnect failed. (TCP/IP disconnect mislukt.)
ERROR: Error during file handling! (FOUT: Fout tijdens bestandsverwerking!)
ExacTrac background services encountered a failure. Please close the current patient and quit
the ExacTrac application. Restart the background services with the "ExacTrac Service Manager
GUI". Wait until all services returned to the state 'Running'. Start the ExacTrac application again
to continue working. (ExacTrac-achtergrondservices hebben een fout opgemerkt. Sluit de huidige patiënt en sluit de ExacTrac-toepassing af. Start de achtergrondservices opnieuw op met de
"ExacTrac Service Manager GUI". Wacht tot alle services terug zijn in de staat "Uitvoeren". Start
de ExacTrac-toepassing opnieuw om door te gaan met werken.)
ExacTrac application cannot be started because background services are not started properly
yet. (De ExacTrac-toepassing kan niet worden gestart omdat de achtergrondservices niet goed
zijn gestart.)
Failed to retrieve CBCT scan! Retry? (Kon CBCT-scan niet ontvangen. Opnieuw proberen?)
CBCT directory could not be created in patient folder. ExacTrac will now return to the Positioning
screen! (CBCT map kon niet wordt gemaakt in patiëntenmap. ExacTrac gaat nu terug naar positioneringsscherm!)
Connection to R&V system was lost and could not be re-established! (Verbinding met R&V-systeem is verbroken en kon niet opnieuw tot stand worden gebracht!)
The R&V system response to a patient related query did not yield the expected results or could
not be interpreted correctly. Please check the logfile for more information. ExacTrac will now return to the Positioning screen! (De respons van het R&V-systeem op een patiëntgerelateerde
query leverde niet de verwachte resultaten op of kon niet correct wordt geïnterpreteerd. Controleer het logbestand voor meer informatie. ExacTrac gaat nu terug naar positioneringsscherm!)
Plausibility check for isocenters failed. Do you still want to continue? (Plausibiliteitscontrole voor
isocentra is mislukt. Wilt u nog steeds verder gaan?)
Failed to establish a connection to the R&V system. Check if the network connection is OK and
properly configured. Retry? (Kon geen verbinding maken met R&V-systeem. Controleer of de
netwerkverbinding OK en correct geconfigureerd is. Opnieuw proberen?)
ExacTrac is not ready for CBCT retrieval and will now return to the Positioning screen! (ExacTrac is niet gereed voor ophalen van CBCT en gaat terug naar het positioneringsscherm!)

Vraagberichten
Bericht
Do you really want to send a manual Authorization? Make sure the correct patient plan is loaded
and the patient is positioned properly. (Wilt u echt een handmatige authorisatie versturen? Zorg
ervoor dat het juiste patiëntplan is geladen en dat de patiënt juist is geladen.)
CBCT data not found on local disk. Shall the dataset be retrieved from R&V? (CBCT-gegevens
konden niet worden gevonden op de lokale disc. Moet de dataset worden opgehaald van R&V?)
You selected an empty physician as treatment filter. Do you want to change the <Assigned Physician> to the <All Patients> filter? (U heeft een leeg artsveld geselecteerd als behandelingsfilter.
Wilt u het <Toegewezen arts> wijzigen in <Alle patiënten> filter?)
Do you want to exit ExacTrac? (Witl u ExacTrac afsluiten?)
Reset will remove all existing beam mappings for this plan. Do you want to reset anyway? (Reset verwijdert alle bestaande bundelmappings voor dit plan. Witl u toch resetten?)
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Bericht
The plan mapping was modified. If you cancel, all recent modifications are lost. Do you want to
cancel anyway? (De planmapping is aangepast. Als u annuleert gaan alle aanpassingen verloren. Witl u toch annuleren?)
Do you really want to remove <username> from the user list? (Wilt u echt <gebruikersnaam>
verwijderen uit de gebruikerslijst?)
Do you really want to remove user? (Wilt u deze gebruiker echt verwijderen?)
You did not define a user password. For security reasons, this is not recommended. Do you want
to continue and keep the empty password for <user>? (U heeft geen gebruikerswachtwoord gedefinieerd. Om veiligheidsredenen wordt dit niet aanbevolen. Wilt u verdergaan en het lege
wachtwoord houden voor <gebruiker>?)
Do you really want to discard your current changes? (Wilt u uw huidige wijzigingen echt weggooien?)
You did not save the currently edited user. Do you really want to leave the Password Manager
and discard the changes? (U heeft de momenteel bewerkte gebruiker niet opgeslagen. Wilt u de
Password Manager echt verlaten en de wijzigingen weggooien?)
You did not approve the fusion. Do you really want to finish? (U heeft de fusie niet goedgekeurd.
Wilt u echt afsluiten?)
Do you really want to cancel? (Wilt u echt annuleren?)
Are you sure you want to undo your approval? (Weet u zeker da u uw goedkeuring ongedaan
wilt maken?)
Do you really want to undo your approval? (Wilt u uw goedkeuring echt ongedaan maken?)
Are you sure you want to set the current position of Robotics as the new Robotics center position? (Weet u zeker dat u de huidige positie van Robotics wilt instellen als de centrale positie van
Robotics?)
You did not approve the fusion. Continue anyway? (U heeft de fusie niet goedgekeurd. Toch verdergaan?)
The filename <filename> already exists. Save (with another name) anyway? (De bestandsnaam
<bestandsnaam> bestaat al. Toch opslaan (met een andere naam)?)
The Dicom Plan UID references already exist. Do you really want to overwrite the existing information? (De Dicom Plan UID-referenties bestaan al. Wilt u de bestaande informatie echt overschrijven?)
The destination export folder <path> already exists. Do you want to overwrite this data? (Het
<pad> voor de doelmap voor exporteren bestaat al. Wilt u deze gegevens overschrijven?)
The file <filename> already exists! Do you want to overwrite it? (Het bestand <bestandsnaam>
bestaat al. Wilt u het overschrijven?)
Your file prefix is empty. Do you still want to continue? (Het voorvoegsel van uw bestand is leeg.
Wilt u nog steeds verder gaan?)
You did not select any files to export. Do you want to cancel R&V Export? (U heeft geen bestanden geselecteerd om te exporteren. Wilt u R&V Export annuleren?)
Detected marker pattern does not match reference pattern defined in the CT scan! Press 'Cancel' to manually improve alignment of markers in X-rays or CT set. If necessary delete a marker.
Press 'Retry' to proceed using the center of gravity match instead. (Het gedetecteerde markerpatroon komt niet overeen met het referentiepatroon dat is gedefinieerd in de CT-scan! Druk op
"Cancel" om de uitlijning van de markers in röntgenbeelden of CT-set te verbeteren. Wis indien
nodig een marker. Druk op "Retry" om verder te gaan met daarvoor in de plaats de zwaartepuntmatch.)
You did not approve the fusion. Do you really want to continue? (U heeft de fusie niet goedgekeurd. Wilt u echt verdergaan?)
Infrared Tool not visible. Retry? (Infrarode tool niet zichtbaar. Opnieuw proberen?)
Fusion has revealed a deviation! Do you really want to APPLY the shift? (Fusie heeft een afwijking blootgelegd! Wilt u echt verdergaan met het TOEPASSEN van de verschuiving?)
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Bericht
Fusion has revealed a deviation! Do you really want to IGNORE the shift? (Fusie heeft een afwijking blootgelegd! Wilt u echt verdergaan met het NEGEREN van de verschuiving?)
Deselecting the Video Calibration will lead to an invalid calibration. Advanced Video Options
cannot be used. Do you want to deselect anyway? (Het deselecteren van de videokalibratie leidt
tot een ongeldige kalibratie. Geavanceerde video-opties kunnen niet worden gebruikt. Wilt u
toch deselecteren?)
Deselecting the FlatPanel calibration will lead to an invalid calibration. DRR Fusion cannot be
performed. Do you want to deselect anyway? (Het deselecteren van de kalibratie van het flatpanel leidt tot een ongeldige kalibratie. DDR-fusie kan niet worden uitgevoerd. Wilt u toch deselecteren?)
The current loaded patient needs to be unloaded in order to view the settings of the selected
patient. Proceed? (De momenteel geladen patiënten moeten worden verwijderd voordat u de instellingen van de geselecteerde patiënt kunt zien. Verdergaan?)
Destination folder exists. Do you want to overwrite backuped patient data? (De doelmap bestaat.
Wilt u de back-up met patiëntgegevens overschrijven?)
Another plan of the Patient <name> with Patient ID <ID> already exists in destination folder.
Both plans will coexist if you continue. Do you want to copy the plan anyway? (Een ander plan
van de Patiënt <naam> met patiënt-ID <ID> bestaat al in de doelmap. Beide plannen blijven
naast elkaar bestaan als u verdergaat. Wilt u het plan toch kopiëren?)
Do you wish to view the patient settings now? (Wilt u de patiëntinstellingen nu bekijken?)
This patient is currently loaded and active. Do you want to discard this patient and delete it anyway? (Deze patiënt is momenteel geladen en actief. Wilt u deze patiënt negeren en het toch wissen?)
(Do you really want to permanently delete this patient data (<name>)?) Do you really want to
move this patient data (<name>) to the Recycle Bin? ((Wilt u deze patiëntgegevens (<naam>)
echt permanent verwijderen?) Wilt u deze patiëntgegevens (<naam>) echt verplaatsen naar de
prullenbak?)
Do really want to remove all jobs in the queue list? (Wilt u echt alle taken in de wachtrij verwijderen?)
Patient data of %s from %s-%d already exported. Do you really want to export the data again?
(Patiëntgegevens van %s van %s-%d al geëxporteerd. Wilt u de gegevens echt opnieuw exporteren?)
Do you wish to use these exposure values: Tube 1 <XX> kV <YY> mAs Tube 2 <XX> kV <YY>
mAs as default patient exposure settings? (Wilt u deze belichtingswaarden gebruiken: Buis 1
<XX> kV <YY> mAs Buis 2 <XX> kV <YY> mAs als standaardpatiëntbelichtingsinstellingen?)
Gain image's acquired intensity should be between <XX> and <YY> percent of its maximum signal. Acquired intensity is <ZZ> percent on average. Do you want to store the gain correction
image? (De vastgelegde intensiteit van het verworven beeld moet tussen de <XX> en <YY> procent van zijn maximale signaal zijn. Vastgelegde intensiteit is gemiddeld <ZZ> procent. Wilt u
het verworven correctiebeeld opslaan?)
Do you want to apply the Winston-Lutz-Shift to your Isocenter Calibration? (Wilt u de WinstonLutz-verschuiving toepassen op uw isocentrumkalibratie?)
Do you really want to remove preset <presetname>? (Wilt u de voorafinstelling <vooraf ingestelde naam> echt verwijderen?)
Did the test really fail? Please check the test box if the test was succesful. (Is de test echt mislukt? Controleer het testvak als de test succesvol was.)
Do you want to save the test results? (Wilt u de testresultaten opslaan?)
WARNING! A directory with the same name already exists on the remote computer! Overwrite
directory? (WAARSCHUWING! Er bestaat al een directory met dezelfde naam op de externe
computer! Directory overschrijven?)
sTmp + CString("" is read only. Do you want delete it? (sTmp + CString("" is alleen lezen. Wilt u
het wissen?)
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Bericht
Close current patient files (<file>)? (Huidige patiëntbestanden sluiten (<bestand>)?)
Do you really want to exit? (Wilt u echt afsluiten?)
Are you sure you want to log-off? (Weet u zeker dat u wilt uitloggen?)
Do you want to export all data again? (Wilt u alle gegevens opnieuw exporteren?)
Start IR only workflow? (Workflow met uitsluitend IR starten?)
ERROR: Copy Patient Folder Check source/destination directories! Source: <source> Destination: <destination> (FOUT: Kopieer patiëntmapcontrole bron/doeldirectories! Bron: <bron> Doel:
<doel>.)
Do you want to detect the Brainlab Frameless SRS Mask Base?
‘Yes’ will enable automatic Pre-positioning for the Cranial Positioning Array.
‘No’ will require manual Pre-positioning for the Cranial Positioning Array.
‘Cancel’ will abort this selection. (Wilt u de Brainlab SRS-maskerbasis voor radiochirurgie zonder
invasieve fixatiering detecteren? "Ja" schakelt de automatische prepositionering voor het craniale positioneringframe in. "Nee" vereist handmatige prepositionering voor het craniale positioneringsframe. "Annuleren" breekt deze selectie af.)

Berichten met tips
Bericht
Marker configuration is possibly symmetric! Please choose another marker pattern! (Markerconfiguratie is mogelijk symmetrisch! Kies een ander markerpatroon!)
Marker configuration was moving during marker acquisition! (Markerconfiguratie bewoog tijdens
markeracquisitie!)
There are ambiguities! But the defined Marker Configuration will ignore the ambiguous marker
points by pressing 'Yes'. Press 'No' to correct the marker configuration. (Er zijn dubbelzinnigheden! Maar de gedefinieerde markerconfiguratie negeert de dubbelzinnige markerpunten door te
drukken op "Ja". Druk op "Nee" om de markerconfiguratie te corrigeren.)
The Marker Configuration is not well defined due to ambiguities and will contain additional virtual
markers! Do you want to store the Marker Configuration anyway? (De markerconfiguratie is niet
goed gedefinieerd door dubbelzinnigheden en zal aanvullende virtuele markers bevatten! Wlt u
de markerconfiguratie toch opslaan?)
Patient was moving during marker acquisition! (Patiënt bewoog tijdens markeracquisitie!)
Another ExacTrac application is running, which should be closed first! (Een andere ExacTractoepassing is open, en moet eerst worden gesloten!)
Your current display is set to <XX> colors. Please change your display to 16Mio colors in order
to use the video option properly! (Uw huidige weergave is ingesteld op <XX> kleuren. Wijzig uw
display naar 16 miljoen kleuren om de video-optie goed te gebruiken!)
The Robotics self test has failed. Robotics may not be able to move. (De Robotics-zelftest is
mislukt. Robotics kan mogelijk niet worden verplaatst.)
Unable to access 3D tracking system. (Geen toegang tot het 3D-trackingsysteem.)
There was a system break-down during calibration! Please calibrate your system for safety! (Er
was een systeemonderbreking tijdens kalibratie! Kalibreer uw systeem voor veiligheid!)
Tracking will be disabled from now on, but it is possible to override the bump sensor. 'YES' will
override bump sensor. Warning: tracking may be inaccurate! (Tracking zal vanaf nu worden uitgeschakeld, maar het is mogelijk om de botssensor te overschrijven. "JA" zal de botssensor
overschrijven. Waarschuwing: tracking kan onnauwkeurig zijn!)
There was an inconsistency during loading. For safety reasons Settings Wizard is started. See
logfile for details. (Er is een inconsistentie opgetreden tijdens laden. De instellingen-wizard is om
veiligheidsredenen gestart. Zie logbestand voor meer informatie.)
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Bericht
No implanted markers defined for patient. Please define implanted markers first. Use the \""Define Implanted Markers\"" entry in the \""Pre-Planning\"" menu (Geen geïmplanteerde markers gedefinieerd voor patiënt. Definieer geïmplanteerde markers eerst. Gebruik het item \""Define Implanted Markers\"" in het menu \""Pre-Planning\"".)
No active patient. Please load patient first. (Geen actieve patiënt. Patiënt eerst laden.)
Only for Brainlab service. Continue? This function is only used by service personnel of Brainlab
and should not be available for normal use. Please contact Brainlab support to disable this function. (Uitsluitend voor Brainlab-service. Doorgaan? Deze functie wordt alleen gebruikt door onderhoudspersoneel van Brainlab en mag niet beschikbaar zijn voor normaal gebruik. Neem contact op met Brainlab support om deze functie uit te schakelen.)
No CT image set for patient. Please load patient with image set. (Geen CT-beeld ingesteld voor
patiënt. Patiënt laden met beeldset.)
Please perform Isocenter calibration first. (Isocentrumkalibratie eerst uitvoeren.)
Please perform X-ray calibration first. (Röntgenkalibratie eerst uitvoeren.)
It is strongly recommended to do a Daily Check first! (Het wordt ten zeerste aangeraden om
eerst een dagelijkse controle uit te voeren!)
This treatment is already queued and was not added to the queue again. (Deze behandeling
staat al in de wachtrij en was niet opnieuw toegevoegd aan de wachtrij.)
Object <object> already assigned to Isocenter <isocenter>. (Object <object> al toegewezen aan
isocentrum <isocentrum>.)
<Robotics> will move towards the gantry for more than 1°. Please ensure there is no risk for a
collision with the gantry. (<Robotics> zal meer dan 1° naar de gantry verplaatsen. Zorg ervoor
dat er geen risico op botsing bestaat met de gantry.)
The Robotics battery is very low. Expect any movement to abort suddenly. Please recharge as
soon as possible. (De Robotics-batterij is bijna leeg. Verwacht dat een verplaatsing plotseling
wordt afgebroken. Probeer zo snel mogelijk op te laden.)
Inconsistency between case file and additional case data detected. Settings Wizard is restarted
for safety reasons. Please verify settings. See logfile for details. (Inconsistentie tussen casusbestand en aanvullende casusgegevens gedetecteerd. Instellingen-wizard is herstart vanwege veiligheidsredenen. Controleer instellingen. Zie logbestand voor meer informatie.)
This is a QA feature. Do not use this feature for patient setup. (Dit is een QA-functie. Gebruik
deze functie niet voor patiëntopstelling.)
<Robotics> will autocalibrate. Please ensure, that there is no patient on the table and 'Lock All' is
disabled! Pressing 'OK' will start the procedure. (<Robotics> zal automatisch kalibreren. Zorg dat
er zich geen patiënt op de tafel bevindt en dat "Alles blokkeren" is uitgeschakeld! Door te drukken op "OK" wordt de procedure gestart.)
No markers visible! (Geen marker zichtbaar!)
Marker configuration is symmetric! Please choose another marker pattern! (Markerconfiguratie is
symmetrisch! Kies een ander markerpatroon!)
Do you want to update the X-ray generator preset: <preset> to <XX> kV and <YY> mAs? (Wilt u
de röntgengeneratorvoorinstelling bijwerken? <voorinstelling> naar <XX> kV en <YY> mAs?)
identical with messages \DlgDefineIRTool.cpp only different title (identiek met berichten \DlgDefineIRTool.cpp alleen andere titel.)
Not enough markers visible! (Niet genoeg markers zichtbaar!)
No CT set available. (Geen CT-set beschikbaar.)

Klinische gebruikershandleiding Rev. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5

493

Berichten: Waarschuwingsberichten, vragen, hints

Bericht
Are you sure you want to override ExacTrac’s MV beam interlock? This will clear the interlock on
the linac and allow treatment. Ensure that the patient is in the correct treatment position.
‘Yes’, ‘No’
The ExacTrac MV beam interlock is disabled as long as this window is open. Selecting Close will
restore the interlock.
‘Ok’. (Weet u zeker dat u de MV-bundelblokkering van ExacTrac wilt overschrijven? Hierdoor
wordt de blokkering op de lineaire versneller opgeheven en wordt behandeling mogelijk. Zorg ervoor dat de patiënt in de juiste behandelpositie is. "Ja", "Nee". De ExacTrac MV-bundelblokkering is uitgeschakeld zolang dit venster open is. Het selecteren van Sluiten herstelt de blokkering. "Ok".)
Multiple matches found! Beams successfully mapped to one of them. (Meerdere matches gevonden! Bundels met succes gemapt aan een van deze matches.)
Not enough marker found in left / right image! Try to adjust windowing of images or manually
detect implanted markers. (Niet voldoende markers gevonden in linker-/rechterbeeld! Probeer
windowing van beelden aan te passen of geïmplanteerde markers handmatig te detecteren.)
Not enough corresponding marker pairs detected! Try to adjust windowing or manually detect
implanted markers. (Niet voldoende markerparen gedetecteerd! Probeer windowing aan te passen of geïmplanteerde markers handmatig te detecteren.)
No suitable configuration detected! Try to adjust windowing or manually detect implanted markers. (Geen geschikte configuratie gedetecteerd! Probeer windowing aan te passen of geïmplanteerde markers handmatig te detecteren.)
Unknown marker type for the patient. Please select a correct marker type. (Onbekend markertype voor de patiënt. Selecteer een correct markertype.)
Unable to reconstruct marker <yy>. Most likely the markers in both windows do not match the
same structure! (Kan marker <yy> niet reconstrueren. Zeer waarschijnlijk komen de markers in
beide vensters niet overeen met dezelfde structuur.)
Marker <yy> is out of sight in both X-ray images. Do you want to delete it? (Marker <yy> valt
buiten beeld in beide röntgenbeelden. Wilt u deze verwijderen (aanbevolen)?)
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26.3

Conformiteit

26.3.1

Elektromagnetische signalen

Elektromagnetische omgeving
ExacTrac-systemen zijn ontworpen voor gebruik in de elektromagnetische omgeving die wordt
aangegeven in de onderstaande tabel.
De gebruiker is er verantwoordelijk voor dat de systemen worden gebruikt in een dergelijke
omgeving.

Verklaring
Begeleiding en verklaring van de fabrikant met betrekking tot elektromagnetische emissies:
Emissietest

Standaard

Conformiteitsniveau

Geleide en uitgestraalde RFemissies

CISPR11

Groep 1
Klasse A

Harmonische vervorming

IEC 61000-3-2

Klasse A

Spanningsschommelingen en
flikkering

IEC 61000-3-3

Voldoet aan de norm

De EMISSIE-eigenschappen van deze apparatuur maken deze geschikt voor gebruik in
industriële omgevingen en ziekenhuizen (CISPR 11 Klasse A). Als de apparatuur in een
woonomgeving wordt gebruikt (waarvoor normaal gesproken CISPR 11 Klasse B vereist is), zal
deze apparatuur mogelijk onvoldoende bescherming bieden tegen radiofrequente
communicatiediensten. De gebruiker moet dan mogelijk beperkende maatregelen treffen, zoals de
apparatuur verplaatsen of draaien.
Waarschuwing
ExacTrac is uitsluitend bedoeld voor gebruik door beroepsbeoefenaren in de
gezondheidszorg. Het systeem kan radio-interferentie veroorzaken of de werking van
apparatuur in de omgeving storen. Het kan nodig zijn om corrigerende maatregelen uit te
voeren zoals het opnieuw richten of verplaatsen van het systeem of afscherming van de
locatie.
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26.3.2

Algemene elektromagnetische immuniteit

Elektromagnetische omgeving
ExacTrac-systemen zijn ontworpen voor gebruik in de elektromagnetische omgeving die wordt
aangegeven in de volgende secties.
De gebruiker is er verantwoordelijk voor dat de systemen worden gebruikt in een dergelijke
omgeving.

Elektromagnetische immuniteit Verklaring
De tabellen in de volgende secties bieden de begeleiding en de verklaring van de fabrikant met
betrekking tot elektromagnetische immuniteit.
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26.3.3

Elektromagnetische immuniteit ExacTrac

Elektromagnetische immuniteitstests
Immuniteitstest

Standaard

IEC 60601-1-2 testniveau

Conformiteitsniveau

±8 kV

±8 kV

Elektrostatische ontlading (ESD) - lucht

±2 kV, ±4 kV, ±8 kV
±15 kV

±2 kV, ±4 kV, ±8 kV
±15 kV

Uitgestraalde RF EMvelden

3V
80 MHz tot 2,7 GHz
6 V in ISM-banden
80% AM bij 1 kHz

3V
80 MHz tot 2,7 GHz
6 V in ISM-banden
80% AM bij 1 kHz

Proximiteitsvelden ten
opzichte van draadloze RF-communicatieapparatuur - 385 MHz

27 V/m

27 V/m

Proximiteitsvelden ten
opzichte van draadloze RF-communicatieapparatuur - 450 MHz

28 V/m

28 V/m

Proximiteitsvelden ten
opzichte van draadloze RF-communicatieapparatuur - 710 MHz,
745 MHz, 780 MHz

9 V/m

9 V/m

Proximiteitsvelden ten
opzichte van draadloze RF-communicatieapparatuur - 810 MHz,
870 MHz, 930 MHz
IEC 61000-4-3

28 V/m

28 V/m

Proximiteitsvelden ten
opzichte van draadloze RF-communicatieapparatuur 1720 MHz, 1845 MHz,
1970 MHz

28 V/m

28 V/m

Proximiteitsvelden ten
opzichte van draadloze RF-communicatieapparatuur 2450 MHz

28 V/m

28 V/m

Proximiteitsvelden ten
opzichte van draadloze RF-communicatieapparatuur 5240 MHz, 5500 MHz,
5785 MHz

9 V/m

9 V/m

Elektrische snelle transiënten/lawines - inIEC 61000-4-4
gang wisselstroompoort

±2 kV
±2 kV
100 kHz herhalingsfre- 100 kHz herhalingsfrequentie
quentie

Elektrostatische ontlading (ESD) - contact
IEC 61000-4-2

IEC 61000-4-3
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Immuniteitstest

Standaard

IEC 60601-1-2 testniveau

Conformiteitsniveau

Elektrische snelle transiënten/lawines - signaalingangs-/-uitgangspoorten

±1 kV
±1 kV
100 kHz herhalingsfre- 100 kHz herhalingsfrequentie
quentie

Stootspanning - ingang wisselstroompoort lijn-naar-lijn

±0,5 kV, ±1 kV

±0,5 kV, ±1 kV

±0,5 kV, ±1 kV, ±2 kV

±0,5 kV, ±1 kV, ±2 kV

Stootspanning - signaalingangs-/-uitgangspoorten lijnnaar-aarde

±2 kV

±2 kV

Geleide verstoringen
opgewekt door RF

IEC 61000-4-6

3V
0,15 MHz tot 80 MHz
6 V in ISM-banden
80% AM bij 1 kHz

3V
0,15 MHz tot 80 MHz
6 V in ISM-banden
80% AM bij 1 kHz

Netfrequentie magnetisch veld

IEC 61000-4-8

30 A/m
50 Hz of 60 Hz

30 A/m
50 Hz of 60 Hz

Stootspanning - ingang wisselstroompoort lijn-naar-aarde

IEC 61000-4-5

0%
UT; 0,5 cyclus
Spanningsdalingen
IEC 61000-4-11

Spanningsonderbrekingen

Bij 0°, 45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270° en
315° 0% UT; 1 cyclus

Voldoet aan de norm

En 70% UT; 25/30 cycli
Enkelfasig: bij 0°
0% UT; 250/300 cycli

Voldoet aan de norm

IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-3
Immuniteitstest

IEC 60601 Testniveau

Conformiteitsniveau

Geleide RF IEC 61000-4-6

3 Vrms 150 kHz tot 80 MHz

[V1] 3V

Uitgestraalde RF
IEC 61000-4-3

3 V/m 80 MHz tot 2,7 GHz

[E1] 3V/m

OPMERKING. Bij 80 MHz en 800 MHz geldt het hogere frequentiebereik.
OPMERKING. Deze richtlijnen gelden mogelijk niet in alle situaties. Elektromagnetische propagatie wordt beïnvloed door absorptie en reflectie door structuren, objecten en personen.
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26.3.4

RF-communicatieapparatuur

Elektromagnetische omgeving
Draagbare en mobiele apparatuur voor RF-communicatie kan de systemen beïnvloeden.
ExacTrac is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving met gecontroleerde
uitgestraalde RF-storing.
ExacTrac-gebruikers kunnen het risico van elektromagnetische interferentie verkleinen door de
onderstaande aanbevolen minimumafstand tussen draagbare en mobiele RFcommunicatieapparatuur (zenders) en ExacTrac aan te houden. Deze minimumafstand is
afhankelijk van het maximale uitgangsvermogen van de communicatieapparatuur.

Scheidingsafstanden
RF-communicatieapparatuur mag niet dichter bij een onderdeel van de ExacTrac, met inbegrip
van door Brainlab gespecificeerde kabels, worden gebruikt dan 30 cm.
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