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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 volgende klantenservice:
Regio

Telefoonnummer

Europa, Afrika, Azië (met uit- Tel: +49 89 991568-1044
zondering van Japan) en
Fax: +49 89 991568-811
Australië
Verenigde Staten, Canada,
Midden- en Zuid-Amerika

Japan (ondersteuning wordt
geleverd door Mitsubishi
Heavy Industries, Ltd.)

Adres
support@brainlab.com

Tel: +1 (800) 597-5911
Fax: +1 (708) 409-1619

support@brainlab.com

Tel: +81-82-291-2153
Fax: +81-82-294-9888

Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
Hiroshima Machinery Works
4-6-22 Kan-on-shin-machi
Nishi-ku
Hiroshima 733-8553
Japan

Feedback
Ondanks een zorgvuldige controle kan deze handleiding fouten bevatten.
Neem contact met ons op via user.guides@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 handleiding 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.

Handelsmerken die niet van Brainlab zijn
• BodyFIX® is een gedeponeerd handelsmerk van Medical Intelligence.
• Microsoft® en Windows® zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation.
• Anti-Virus 2014™ is een handelsmerk van Kaspersky Lab.
• F-Secure Anti-Virus 2014™ is een handelsmerk van F-Secure.
• G-Data TotalProtection 2014™ is een handelsmerk van G Data Software AG.
• Avira Antivirus Free™ is een handelsmerk van Avira Operations GmbH & Co. KG.
• Avira Antivirus Professional™ is een handelsmerk van Avira Operations GmbH & Co. KG.
• Bitdefender Anitivirus Plus™ is een handelsmerk van Bitdefender.

Informatie over octrooien
Dit product wordt mogelijk gedekt 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
338).
• Dit product omvat software die is ontwikkeld door Info-ZIP (zie pagina 338).

CE-label
Het CE-label duidt aan dat dit Brainlab-product voldoet aan de essentiële vereisten van de richtlijn betreffende medische hulpmiddelen (MDD).
Overeenkomstig de MDD (Richtlijn van de Raad 93/42/EEG) is ExacTrac Vero
is 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. Garanties zijn
niet van toepassing op productonderdelen die zijn gewijzigd of vervangen zonder schriftelijke
toestemming van Brainlab.
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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:
http://www.brainlab.com/weee

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.
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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.

Symbolen op de hardware-onderdelen
Symbool Verklaring
Attentie! Raadpleeg het begeleidende informatiemateriaal.

Raadpleeg de instructiehandleiding/gids.
Met betrekking tot medische-elektrische apparatuur: volg de gebruiksinstructies.
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1.3

Beoogd gebruik

1.3.1

Het systeem gebruiken

Gebruiksindicaties
Het ExacTrac Vero-systeem is bestemd voor gebruik in combinatie met het MHI-TM2000
radiotherapie lineaire versnellersysteem dat wordt geproduceerd door Mitsubishi Heavy
Industries, Ltd.
ExacTrac Vero gebruikt de beelden die worden ontvangen van de MHI-TM2000 lineaire
versneller voor het analyseren van de huidige patiëntpositie en, wanneer van toepassing, voor het
berekenen van een benodigde correctieverschuiving. De correctieverschuiving wordt vervolgens
naar de MHI-TM2000 lineaire versneller geëxporteerd.
Het ExacTrac Vero-systeem gebruikt stereoscopische röntgen- of Cone Beam CT-registratie en
optische tracking van reflecterende infraroodmarkers om de patiëntpositie vóór en tijdens de
behandeling te lokaliseren en corrigeren.
Optioneel levert ExacTrac Vero positiegegevens voor de pan/kantel-beweging van de MHITM2000 gantrykop naar de MHI-TM2000 controller voor continue uitlijning van de bundelrichting
voor een bewegend doel. De positiegegevens zijn gebaseeed op doeldetectie via
röntgenbeeldvorming en IR-tracking van externe surrogaatmarkers.

Samenvatting toepassing
ExacTrac Vero is een hulpmiddel dat bestemd is voor gebruik met het MHI-TM2000 radiotherapie
lineair versnellersysteem, dat wordt geproduceerd door Mitsubishi Heavy Industries Ltd., ter
ondersteuning bij de targeting van niet-bewegend en bewegende laesies, tumoren en
aandoeningen in het lichaam waarvoor radiotherapie geïndiceerd is.

Gebruiksprincipes
Gebruikersacties die verband houden met de primaire bedieningsfuncties omvatten de
bevestiging van externe IR-markers op de patiënt of het instellen van referentieframes evenals de
bediening van een computertoepassing.
1. Regelkamer: De gebruikersinterface van ExacTrac Vero wordt geleverd door de standaard
computerinterfacemonitor, de muis en het toetsenbord.
2. Behandelkamer: De gebruikersinterface is een aanraakscherm.
3. Elektronicakamer: De gebruiker kan het systeem aan- of uitzetten via het bedieningspaneel.

Hardware voorzichtig hanteren
De onderdelen en accessoires van ExacTrac Vero bevatten precieze mechanische stukken
die voorzichtig moeten worden gehanteerd.

Bekende contra-indicaties
Waarschuwing
Om letsel te voorkomen bij patiënten met pacemakers neemt u contact op met de fabrikant
van de pacemaker over de mogelijke gevaren van stralingsblootstelling voordat u de
behandeling van de patiënt start.

Profiel van de gebruiker
Het apparaat wordt door professionals gebruikt.

Klinische gebruikershandleiding Rev. 1.1 ExacTrac Vero Ver. 3.6

13

Beoogd gebruik

Het systeem mag uitsluitend worden gebruikt door medisch personeel zoals radiologen, arts en
medische fysici die de juiste training voor deze toepassing hebben doorlopen.
Functie

Opleiding

Acties

Radiologisch laborant

Bachelor/Master of
Science
Opleiding, training

Hoofdworkflow waaronder:
• Het afstellen van de patiëntinstellingen
• Het instellen/positioneren van de
patiënt
• Fusiegoedkeuring
• Statische bestraling
• Dynamic tracking-bestraling
• Documentatie

Bestralingsoncoloog/-arts

Afgestudeerd arts

Het afstellen van de patiëntinstellingen
Fusiegoedkeuring

Medisch fysicus/fysicus

Gepromoveerd als
medisch fysicus

Planning van de behandeling
Kwaliteitsbewaking van het systeem

(De classificatie is afhankelijk van de in het betreffende land geldende vereisten/regelgeving en
kan voor verschillende landen afwijken van de hierboven genoemde classificaties.)

Eenheden
Alle eenheden in deze gebruikershandleiding zijn conform SI-standarden.

Plausibiliteitsbeoordeling
Waarschuwing
Beoordeel voorafgaand aan de behandeling van de patiënt, de plausibiliteit van de
informatie-invoer en -uitvoer van het systeem.
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1.4

Compatibiliteit met medische apparatuur

1.4.1

Brainlab medische apparatuur

Compatibele medische apparatuur van Brainlab
ExacTrac Vero is compatibel met de talloze medische apparaten van Brainlab.
OPMERKING. Volledige details over de verkrijgbare aanvullende hardware vindt u in de
Hardwarehandleiding, Robotics Vero en de Hardwarehandleiding,
patiëntondersteuningssysteem.

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 (waarnaar in
deze handleiding ook wordt verwezen als
het positioneringsframe zonder invasieve
fixatiering)

Wordt gebruikt voor het positioneren van patiënten
die zijn gescand met de SRS CT/Angio lokalisator en
doel-positioner voor radiochirurgie zonder invasieve
fixatiering van Brainlab.

Robotics Vero

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

Brainlab beeldvormingstafelblad

Beeldvormingstafelblad van koolstofvezel met lage
dichtheid voor een verbeterde röntgenbeeldkwaliteit.

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-positioneringsframe
ET-positioneringsarm

Apparatuur voor tracking van tafelbewegingen

ExacTrac Marker Pad

Wordt gebruikt voor het vastleggen van de ademhalingsbeweging van de patiënt

Accessoires voor kalibratie en kwaliteitsborging
Brainlab kalibratie-accessoires

Opmerking

ET-isocentrumfantoom

Gebruikt voor isocentrumkalibratie met de lasers van
de lineaire versneller
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Brainlab kalibratie-accessoires

Opmerking

ExacTrac-verificatiefantoom

Gebruikt voor kwaliteitsborging en opleiding van laboranten

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 compatibiliteit van
instrumenten met de Brainlab-software.
Waarschuwing
Gebruik uitsluitend instrumenten en reserve-onderdelen die door Brainlab zijn aangewezen
voor gebruik met ExacTrac Vero. 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.
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1.4.2

Medische software van Brainlab

Toestemming
Waarschuwing
Software mag alleen door bevoegde Brainlab-medewerkers op het Brainlab-systeem
worden geïnstalleerd. Software-applicaties niet installeren of verwijderen. Softwareapplicaties niet 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 Vero is compatibel met de volgende medische software van Brainlab:
Medische software van Brainlab

Opmerking

iPlan RT Dose 4.5
Brain Metastases Element 1.0.2 of hoger

Systemen voor behandelingsplanning.
Een behandelingsplan gecreëerd door Brainlab’s
iPlan RT Dose- of Brain Metastases Element-planningsoftware kan worden geëxporteerd voor gebruik
in ExacTrac Vero. Voor aanvullende informatie raadpleegt u de DICOM-conformiteitsverklaring op
www.brainlab.com/dicom of neemt u contact op met
de klantenservice van Brainlab.

Externe toegang tot live ExacTrac Verowerkstation

Clientsoftware geïnstalleerd op een externe computer om toegang tot het ExacTrac Vero-werkstation te
vergemakkelijken.

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.

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.
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 Vero is compatibel met de volgende niet-Brainlab medische apparatuur:
Medisch apparaat

Model

Fabrikant

Lineaire versneller

MHI-TM2000

Mitsubishi Heavy Industries

BodyFIX vacuüm positioneringssysteem

Overig

Medical Intelligence

Overige niet-Brainlab apparatuur
Alleen de klantenservice van Brainlab is bevoegd de hardwareconfiguratie van de ExacTrac
Vero-werkstations te wijzigen. Ongeoorloofde wijzigingen kunnen de werking van het systeem
ongunstig beïnvloeden.
Waarschuwing
Het gebruik van combinaties van medische apparatuur die niet zijn goedgekeurd door
Brainlab 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.
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1.4.4

Niet-Brainlab software

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

Overige niet-Brainlab software
Waarschuwing
Alleen softwareapplicaties die niet afkomstig zijn van Brainlab en die door Brainlab zijn
goedgekeurd, mogen met ExacTrac Vero geïnstalleerd en gebruikt worden.
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1.5

Training en documentatie

1.5.1

Training

Brainlab-training
Voor een veilig en correct gebruik van het systeem moeten alle gebruikers deelnemen aan een
uitgebreid trainingsprogramma alvorens het systeem voor de eerste maal te gebruiken. Deze
training moet worden verzorgd door:
• een vertegenwoordiger van Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. wanneer deze worden gehouden
in Japan;
• een vertegenwoordiger van Brainlab wanneer de training worden gehouden in een ander land
dan Japan.
Waarschuwing
De onderdelen en accessoires van ExacTrac Vero mogen alleen worden bediend door
medisch personeel dat is getraind in het gebruik van dit systeem door Brainlab, of, in
Japan, door Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

Ondersteuning onder toezicht
Na succesvolle simulatie van een voldoende aantal volledige procedures en een grondige
kwaliteitsborgingscontrole kan het systeem gebruikt worden voor geselecteerde behandelingen.
• Wanneer de training in Japan wordt gehouden moet bij dergelijke behandelingen een
vertegenwoordiger van Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. aanwezig zijn om het medische
personeel indien nodig bij te staan met toezicht en begeleiding.
• Wanneer de training in een ander land dan Japan wordt gehoduen, moet bij dergelijke
behandelingen een vertegenwoordiger van Brainlab aanwezig zijn om het medische personeel
indien nodig bij te staan met toezicht en begeleiding.

Verantwoordelijkheid
Waarschuwing
ExacTrac Vero 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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1.5.2

Documentatie

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

Gebruikershandleidingen lezen
In de gebruikershandleidingen worden complexe medische apparaten en software omschreven
waarmee met zorg moet worden omgegaan.
Het is belangrijk dat alle gebruikers van het systeem, de instrumenten en de software:
• de gebruikershandleidingen zorgvuldig doorlezen alvorens de apparaten te gebruiken;
• te allen tijde toegang hebben tot de gebruikershandleidingen.

Brainlab gebruikershandleidingen
Gebruikershandleiding

Beschrijving

Hardwarehandleiding, Robotics Vero

Gedetailleerde instructies over het gebruik van het Robotics
Vero aanpassingssysteem voor de kanteling van het tafelblad.

Systeemhandleiding, ET gatingfantoom

Gedetailleerde instructies bij het gebruik van het ET gatingfantoom-systeem.

Hardwarehandleiding, patiën- Gedetailleerde instructies bij het gebruik van de Frameless Ratondersteuningssysteem
diosurgery Components.
Klinische gebruikershandleiding, iPlan RT

Gedetailleerde instructies over het gebruik van het Brainlab behandelingsplanningsysteem.

Andere gebruikershandleidingen
Gebruikershandleiding

Beschrijving

Gebruikershandleidingen bij
de MHI-TM2000

De handleidingen die door Mitsubishi Heavy Industries zijn vervaardigd, bevatten gedetailleerde instructies voor het gebruik
van de MHI-TM2000 lineaire versneller.

ExacTrac Vero bevat onderdelen van andere fabrikanten.
Handleidingen van andere fa- De overeenkomstige originele instructies van de fabrikant worbrikanten
den meegeleverd in de documenthouder aan de achterkant van
de werkstationkast.
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1.6

Gegevensbescherming

1.6.1

Vertrouwelijkheid en beveiliging tegen ongeoorloofde toegang

Regionale wetgeving
In de software van ExacTrac Vero worden de patiëntgegevens geïdentificeerd met de
patiëntnaam en een unieke ID. Deze moeten daarom behandeld worden in overeenstemming met
de relevante privacywetgeving en beschermd worden tegen ongeoorloofde 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
De ExacTrac Vero-werkstations zitten in een kast met een voor- en achterdeur. Beide toegangen
moeten gesloten worden om ongeoorloofde toegang te voorkomen. De sleutel moet op een
veilige plaats worden opgeborgen. De bedieningspanelen (zie pagina 45) kunnen altijd bestuurd
worden via de openingen op het voorpaneel.
De kast moet ofwel goed beveiligd worden tegen toegang door derden, ofwel geïnstalleerd
worden op een plaats die altijd onder toezicht is.
OPMERKING. 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 7-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 ExacTrac Vero
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. De screensaver wordt gedeactiveerd tijdens de behandeling van de patiënt.
Wanneer patiëntgegevens naar derden worden verzonden (bijv. voor beoordeling door de
klantenservice van Brainlab), moet u de patiëntgegevens altijd anonimiseren.

Toegang tot afdrukken
Aangezien de ExacTrac Vero-behandelingsrapporten (zie pagina 257) 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 Vero, ofwel op DVD ofwel door opslag op een netwerkgebaseerd
archief.

Toegang tot gegevens
ExacTrac Vero kan planningsgegevens van andere werkstations in het netwerk importeren.
Andere computers in het netwerk hoeven geen toegang te hebben tot de ExacTrac Verowerkstations en om de vertrouwelijkheid van de patiëntgegevens te verzekeren, raadt Brainlab
externe toegang tot gegevens op de ExacTrac Vero-werkstations ten sterkste af.

22

Klinische gebruikershandleiding Rev. 1.1 ExacTrac Vero Ver. 3.6

ALGEMENE INFORMATIE

Gebruikers van Windows
De volgende gebruikers van Windows zijn standaard geïmplementeerd in ExacTrac Vero:
Gebruiker

Rechten

Administrator

Onbeperkt

BL Service

Onbeperkt

EmergencyUser

Onbeperkt

ExacTrac

Rechten hoofdgebruiker

Reviewer

Rechten hoofdgebruiker

Logbestanden gebruiker
De inloggegevens van de gebruiker voor ExacTrac Vero worden opgeslagen iin een versleuteld
logbestand. 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 ExacTrac Vero-werkstation vertrouwelijke patiëntgegevens
zijn opgeslagen, moeten deze gegevens ofwel veilig worden gewist ofwel moet de harde schijf
fysiek vernietigd worden voordat het systeem wordt afgevoerd.
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.
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1.7

Informatie betreffende EMC

1.7.1

Overzicht

Essentiële prestaties
Omdat ExacTrac Vero niet over levensondersteunende en levensbewakende functies beschikt, is
een gegarandeerde beschikbaarheid (uptime) niet vereist voor essentiële prestaties. Omdat
ExacTrac Vero niet bestemd is voor gebruik tijdens chirurgische of invasieve procedures, kan het
positionerings- of behandelingsproces te allen tijde worden onderbroken om de volgende dag te
worden hervat zonder dat dit schadelijk is voor de patiënt.
Het volgende moet echter wel worden gecorrigeerd:
• Röntgenbeeld of Cone Beam CT dat is verkregen op de werkelijke patiëntpositie en de
overgelegde DRR of CT verwijzen naar hetzelfde coördinatensysteem, als deze worden
weergegeven voor verificatie van de patiëntpositie in de positioneringsmodus van ExacTrac
Vero.
• Wanneer ExacTrac Vero indicatoren toont voor patiëntbewegingen tijdens de behandeling,
dan geven deze indicatoren informatie over de patiëntbeweging ten opzichte van een
referentiepositie, als lichaamsmarkers of de SRS-onderdelen zonder invasieve fixatiering
als referentiesysteem worden gebruikt voor de positionering.
• Tijdens Dynamic Tracking bestraling, wanneer een doelpositie wordt getoond in een
röntgenbeeld, is deze doelpositie gelijk aan de doelpositie die wordt geleverd aan het gimbal
controlealgoritme op het moment dat het betreffende röntgenbeeld wordt verkregen.
Als onderdeel van de essentiële prestaties moet de volgende functie beschikbaar zijn en alleen
correct werken tijdens het moment waarop ExacTrac Vero de doelpositiegegevens geeft voor de
gimbal controle en het dosisfeedbacksignaal van de lineaire versneller tegelijkertijd Beam On
aangeeft. Als niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, dan maakt de functie geen onderdeel uit
van de essentiële prestaties:
• Tijdens Dynamic Tracking bestraling vergelijkt ExacTrac Vero de doelpositiegegevens die door
ExacTrac Vero naar de pan/kantelcontroller van de lineaire versneller worden gestuurd, met
de doelpositiegegevens die opnieuw zijn berekend vanuit de werkelijke pan/kantelhoeken die
door de lineaire versneller worden gegeven. Als het verschil groter is dan 5 mm wordt er een
opdracht naar de lineaire versneller gestuurd om de bestraling stop te zetten.
• De status van een dosisfeedbacksignaal van de lineaire versneller wordt vergeleken met de
status van de opdracht Beam enable/disable (Bundel inschakelen/uitschakelen). ExacTrac
Vero schakelt een signaal uit dat de lineaire versneller nodig heeft voor de bestraling, als de
opdracht Beam disable (Bundel uitschakelen) wordt ingesteld terwijl het dosisfeedbacksignaal
aangeeft dat de bundel is ingeschakeld.

Opmerkingen met betrekking tot de veiligheid
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 Vero.
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1.7.2

Specificaties

Kabels
Specificatie van kabels die moeten worden gebruikt in combinatie met ExacTrac Vero:
Nr.

Beschrijving

Specificatie

Max. lengte

1

DT-Sub, LAN-kabel

CAT5E of hoger

30 m

2

DT-Main, LAN-kabel

CAT5E of hoger

30 m

3

COM-Net, LAN-kabel

CAT5E of hoger

30 m

4

Klinische netwerk, LAN-kabel

CAT5E of hoger

30 m

5

RTM seriële gegevenskabels, AWM2576

Beschermd, geaard aan de zijde van derden 30 m

6

Nood uit AWM2936/2576

Beschermd, geaard aan de zijde van derden 30 m

7

ET gereed AWM2936/2576 Beschermd, geaard aan de zijde van derden 30 m

8

RTM inschakelen
AWM2936/2576

Beschermd, geaard aan de zijde van derden 30 m

9

Healthy ETX Main
AWM2936/2576

Beschermd, geaard aan de zijde van derden 30 m

10

Healthy ETX Sub
AWM2936/2576

Beschermd, geaard aan de zijde van derden 30 m

11

SAP-lijn, RS422-kabel
AWM2936/2576

Beschermd, geaard aan de zijde van derden 30 m

12

Bundel inschakelen
AWM2936

Beschermd, geaard aan de zijde van derden 30 m

13

Bundel uitschakelen
AWM2936

Beschermd, geaard aan de zijde van derden 30 m

14

Zware storingen AWM2936 Beschermd, geaard aan de zijde van derden 30 m

15

Dosisfeedback AWM2936

Beschermd, geaard aan de zijde van derden 30 m

16

Röntgensynchronisatie
AWM2936

Beschermd, geaard aan de zijde van derden 30 m

Richtlijnen en verklaring van de - Elektromagnetische emissies
ExacTrac Vero is bestemd voor gebruik in de hieronder gespecificeerde elektromagnetische
omgeving. De klant of de gebruiker van ExacTrac Vero moet zorgen dat het wordt gebruikt in een
dergelijke omgeving.
Conformiteit

Elektromagnetische omgeving - Richtlijn

RF-emissie
CISPR 11

Groep 1

ExacTrac Vero gebruikt geen RF-energie voor de werking. Daardoor is de RF-emissie erg laag en is het niet
waarschijnlijk dat deze storingen zal veroorzaken in
elektronische apparatuur in de buurt.

RF-emissie
CISPR 11

Klasse A

Harmonische emissies IEC 61000-3-2

Klasse A

Emissietest
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Emissietest

Conformiteit

Spanningsschommelingen/flikkeremissies
IEC 61000-3-3

Voldoet aan de
norm

Elektromagnetische omgeving - Richtlijn

Richtlijnen en verklaring van de fabrikant - Elektromagnetische immuniteit
ExacTrac Vero is bestemd voor gebruik in de hieronder gespecificeerde elektromagnetische
omgeving. De klant of de gebruiker van ExacTrac Vero moet zorgen dat het wordt gebruikt in een
dergelijke omgeving.
Immuniteitstest

IEC 60601
Testniveau

Conformiteits- Elektromagnetische omgeving niveau
richtlijn

Elektrostatische ontlading
IEC 61000-4-2

±6 kV contact ±6 kV contact
±8 kV lucht
±8 kV lucht

Snelle elektrische
transiënten en lawines
IEC 61000-4-4

±2 kV voor
voedingskabels ±1 kV
voor in-/
uitgangskabels

±2 kV voor voedingskabels
±1 kV voor in-/
uitgangskabels

Stootspanningen
IEC 61000-4-5

±1 kV lijn(en)
naar lijn(en)
±2 kV lijn(en)
naar aarde

±1 kV lijn(en)
naar lijn(en)
±2 kV lijn(en)
naar aarde

< 5% UT
(> 95% daling
in UT) gedurende 0,5 cyclus 40% UT
Kortstondige spanningsdalingen en -on- (60% daling
in UT) geduderbrekingen en
spanningsvariaties in rende 5 cycli
de ingangslijnen van 70% UT
(30% daling
de voeding
in UT) geduIEC 61000-4-11
rende 25 cycli
< 5% UT
(> 95% daling
in UT) gedurende 5 s
Magnetisch veld bij
netfrequentie
(50/60 Hz)
IEC 61000-4-8

3 A/m

Vloeren moeten van hout, beton of keramische tegels zijn. Als vloeren bedekt
zijn met synthetisch materiaal, dan
moet de relatieve vochtigheid minstens
30% zijn.

< 5% UT
De netvoeding moet voldoen aan de ge(> 95% daling
bruikelijke eisen voor een bedrijf of ziein UT) geduren- kenhuis.
de 0,5 cyclus
40% UT (60%
daling in UT)
gedurende
5 cycli 70% UT
(30% daling in
UT) gedurende
25 cycli
< 5% UT
(> 95% daling
in UT) gedurende 5 s

3 A/m

Het magnetisch veld ten gevolge van de
netfrequentie moet voldoen aan de gebruikelijke niveaus in een bedrijf of ziekenhuis.

OPMERKING. UT is de netspanning vóór toepassing van het testniveau.

Richtlijnen en verklaring van de fabrikant - Elektromagnetische immuniteit
ExacTrac Vero is bestemd voor gebruik in de hieronder gespecificeerde elektromagnetische
omgeving. De klant of de gebruiker van ExacTrac Vero moet zorgen dat het wordt gebruikt in een
dergelijke omgeving.
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Immuniteitstest

IEC 60601
Testniveau

Conformiteitsniveau

Elektromagnetische omgeving - richtlijn
Draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur moet niet worden gebruikt op een
kleinere afstand van enig onderdeel van de
ExacTrac Vero, met inbegrip van kabels,
dan de aanbevolen afstand die is berekend
op basis van de vergelijking voor de desbetreffende zenderfrequentie.
Aanbevolen afstand
d = 1.2 P

Geleide RF
IEC 61000-4-6
Uitgestraalde RF
IEC 61000-4-3

3 Vrms
150 kHz tot
80 MHz
3 V/m
80 MHz tot
25 GHz

3V
3 V/m

150kHz — 80 MHz

d = 1.2 P

80 MHz —800 MHz

d = 2.3 P

800 MHz — 2.5 GHz

hierin: is P het maximale uitgangsvermogen
van de zender in watt (W) volgens opgave
van de fabrikant van de zender, en d de
aanbevolen afstand in meter (m).
De veldsterkte van vaste RF-zenders, vast
te stellen via elektromagnetisch onderzoek
ter plaatsea, moet lager zijn dan het conformiteitsniveau voor elk frequentiebereik.
Er kan interferentie optreden in de nabijheid
van apparatuur die is gemarkeerd met het
volgende symbool:

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.
a

De veldsterkte van vaste zenders, zoals basisstations voor mobiele/draadloze telefoons en
mobiele radiozenders, amateurzenders, AM- en FM-radiozenders, tv-zenders, enz. kan niet
nauwkeurig theoretisch worden bepaald. Om de invloed van vaste RF-zenders op de elektromagnetische omgeving vast te stellen, kan een elektromagnetisch onderzoek ter plaatse noodzakelijk zijn. Als de gemeten veldsterkte op de plaats waar ExacTrac Vero wordt gebruikt, hoger
is dan het desbetreffende RF-conformiteitsniveau, moet middels observatie worden vastgesteld
of ExacTrac Vero normaal functioneert. Als ExacTrac Vero niet goed werkt, zijn mogelijk extra
maatregelen noodzakelijk, zoals draaien of verplaatsen van ExacTrac Vero.

Aanbevolen afstanden
Aanbevolen afstand tussen draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur en ExacTrac
Vero wordt hieronder beschreven.
ExacTrac Vero is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving met gecontroleerde
uitgestraalde RF-storing. De klant of de gebruiker van ExacTrac Vero kan het risico van
elektromagnetische interferentie verkleinen door de onderstaande aanbevolen minimumafstand
tussen draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur (zenders) en ExacTrac Vero aan te
houdenaan te houden. Deze minimumafstand is afhankelijk van het maximale uitgangsvermogen
van de communicatieapparatuur.
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Maximale nominale uitgangsvermogen van zender
W

Afstand in relatie tot zenderfrequentie
m

150 kHz tot 80 MHz
d = 1.2 P

80 MHz tot
800 MHz

800 MHz tot 2,5 GHz
d = 2.3 P

d = 1.2 P

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12

23

Voor zenders met een hierboven niet vermeld nominaal maximaal uitgangsvermogen kan de
aanbevolen afstand d in meter (m) worden geschat op basis van de vergelijking voor de desbetreffende zenderfrequentie. Hierin is P het maximale uitgangsvermogen in watt (W) van de zender volgens opgave van de fabrikant.
OPMERKING. Bij 80 MHz en 800 MHz geldt de afstand voor 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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2

EXACTRAC VERO
WORKFLOWS

2.1

ExacTrac Vero Workflows

Algemene informatie
Met ExacTrac Vero kunt u een behandeling uitvoeren en gebruik maken van:
• De standaard workflow voor statische PTV’s.
• De standaard workflow voor statische PTV’s met gebruik van de virtuele isocentrumfunctie.
• De Dynamic Tracking workflow, voor PTV’s die worden beïnvloed door de ademhaling van de
patiënt.
In deze gebruikershandleiding worden alle ExacTrac Vero-functies beschreven. Welke functies
beschikbaar zijn op uw systeem is afhankelijk van uw licenties.

Workflow vóór de behandeling van de patiënt
Stappen

Zie

1.

Schakel de systeemhardware in.

Pagina 53

2.

Start de ExacTrac Vero-software.

Pagina 54

3.

Voer een systeemkalibratie uit.

Pagina 67

Standaardworkflow (statisch)
Stappen

Zie

1.

Voorbereiding van de behandeling. Bereid de patiënt voor op de behandeling.

Pagina 75

2.

Laad de patiëntgegevens. Pas de patiëntinstellingen zo nodig aan.

Pagina 83

3.

Ofwel:
• Infrarood prepositionering. Prepositioneer de patiënt met behulp van de infraroodcamera’s en statische markers of met het Positioneringframe
voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering. Hiervoor moet de PTV
worden uitgelijnd met het isocentrum van de lineaire versneller. Het systeem berekent aan de hand van de lichaamsmarkeerbollen of het frame
hoe het tafelhoofdeinde moet worden verplaatst, vergeleken met de positie Pagina 117
ervan op de CT-scan van de patiënt. De beweging kan worden geactiveerd
van binnen of van buiten de behandelruimte.
ofwel:
• Handmatige prepositionering. Als de patiënt niet is gescand met een referentiesysteem, voer dan een handmatige prepositionering van de patiënt
uit ten opzichte van het isocentrum van de lineaire versneller.
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Stappen

Zie

4.

Röntgen/Cone Beam CT-correctie Verkrijg röntgenbeelden/Cone Beam CT
voor de exacte huidige locatie van de PTV en vergelijk deze met de
DRR’s/CT om een eventuele verschuiving van de patiëntpositie te kunnen
berekenen.

Pagina 141
Pagina 175

5.

Voer een correctie van de rotationele en translationele verschuiving uit voor
de positie van de patiënt. Robotics Vero en de beweging van de tafel/ring
kunnen worden geactiveerd van binnen of van buiten de behandelruimte.

Pagina 170
Pagina 191

6.

(Optioneel) Controle röntgenstraal/Cone Beam CT. Controleer de positie van Pagina 172
de patiënt met behulp van röntgenbeelden of Cone Beam CT om te controlePagina 193
ren dat de PTV in de juiste behandelpositie staat.

7.

Voer de behandeling uit.

Standaard (statische) workflow met virtueel isocentrum
Stappen

Zie

1.

Voorbereiding van de behandeling. Bereid de patiënt voor op de behandeling.

2.

Laad de patiëntgegevens. Pas de patiëntinstellingen aan en definieer het virPagina 83
tuele isocentrum.

3.

Infrarood prepositionering. Prepositioneer de patiënt met behulp van de infraroodcamera’s en statische markers of met het Positioneringframe voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering.
Hiervoor moet de PTV worden uitgelijnd met het isocentrum van de lineaire
versneller. Het systeem berekent aan de hand van de lichaamsmarkeerbollen of het frame hoe het tafelhoofdeinde moet worden verplaatst, vergeleken
Pagina 117
met de positie ervan op de CT-scan van de patiënt. De beweging kan worden geactiveerd van binnen of van buiten de behandelruimte.
of
Handmatige prepositionering. Als de patiënt niet is gescand met een referentiesysteem, voer dan een handmatige prepositionering van de patiënt uit ten
opzichte van het isocentrum van de lineaire versneller.

4.

Verplaats naar het virtuele isocentrum. Beweeg de tafel naar het virtuele isocentrum. Het virtuele isocentrum wordt aangegeven als een rood isocentrumkruis in de IR-weergaven.

5.

Röntgen/Cone Beam CT-correctie in virtueel isocentrum. Verkrijg röntgenbeelden/Cone Beam CT voor de exacte huidige locatie van de PTV en vergelijk deze met de DRR’s/CT om een eventuele verschuiving van de patiëntpositie te kunnen berekenen.

Pagina 141
Pagina 175

6.

Voer een correctie van de rotationele en translationele verschuiving uit voor
de positie van de patiënt. Robotics Vero en de beweging van de tafel/ring
kunnen worden geactiveerd van binnen of van buiten de behandelruimte.

Pagina 170
Pagina 191

7.

Verplichte röntgen/Cone Beam CT-verificatie in virtueel isocentrum. Contro- Pagina 172
leer de positie van de patiënt met behulp van röntgenbeelden of Cone Beam
Pagina 193
CT om te controleren dat de PTV in de juiste behandelpositie staat.

8.

Verplaats naar het behandelingsisocentrum. Voer een rotationele en translationele verschuivingscorrecte uit op de positie van de patiënt indien dit mogelijk is en verplaats de tafel terug naar het behandelingsisocentrum van de lineaire versneller.

9.

(Optioneel) Röntgen/Cone Beam CT-verificatie in behandelingsisocentrum.
Pagina 172
Controleer de positie van de patiënt met behulp van röntgenbeelden of Cone
Pagina 193
Beam CT om te controleren dat de PTV in de juiste behandelpositie staat.

Pagina 75

10. Voer de behandeling uit.
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Workflow voor Dynamic Tracking
Stappen

Zie

1.

Voorbereiding van de behandeling. Bereid de patiënt voor op de behandeling.

Pagina 75

2.

Laad de patiëntgegevens. Pas de patiëntinstellingen zo nodig aan.

Pagina 83

3.

Infrarood prepositionering. Prepositioneer de patiënt met behulp van de infraroodcamera’s en de statische markers.
Hiervoor moet de PTV worden uitgelijnd met het isocentrum van de lineaire
versneller. Het systeem berekent aan de hand van de lichaamsmarkeerbollen hoe het tafelhoofdeinde moet worden verplaatst, vergeleken met de positie ervan op de CT-scan van de patiënt. De beweging kan worden geactiPagina 117
veerd van binnen of van buiten de behandelruimte.
of
Handmatige prepositionering. Als de patiënt niet is gescand met behulp van
lichaamsmarkeerbollen, voer dan een handmatige prepositionering van de
patiënt uit ten opzichte van het isocentrum van de lineaire versneller.

4.

(Optioneel) Correctie röntgenstraal/Cone Beam CT. Maak röntgenbeelden/
Cone Beam CT voor de exacte huidige locatie van de PTV en vergelijk deze
met de DRR’s/CT om een eventuele verschuiving van de patiëntpositie te
kunnen berekenen.

Pagina 141
Pagina 175

5.

(Optioneel) Voer een correctie van de rotationele en translationele verschuiving uit voor de positie van de patiënt. Robotics Vero en de beweging van
de tafel/ring kunnen worden geactiveerd van binnen of van buiten de behandelruimte.

Pagina 170
Pagina 191

6.

(Optioneel) Controle röntgenstraal/Cone Beam CT. Controleer de positie van Pagina 172
de patiënt met behulp van röntgenbeelden of Cone Beam CT om te controlePagina 193
ren dat de PTV in de juiste behandelpositie staat.

7.

Acquisitie van ademhalingssignaal. Verkrijg het ademhalingssignaal van de
patiënt met behulp van infraroodcamera’s en dynamische lichaamsmarkeerbollen.

Pagina 202

8.

Fluoroscopische reeksacquisitie. Verkrijg een fluoroscopische beeldreeks tijdens het vastleggen van het ademhalingssignaal van de patiënt.

Pagina 204

9.

(Uitsluitend markerloze Dynamic Tracking) Doelidentificatie. Fuseer de
DRR’s en röntgenbeelden van de trackingstructuur van de weke delen.

Pagina 210

Modelcontrole. Controleer het correlatiemodel dat is gebouwd op basis van
10. de gemeten externe beweging van de lichaamsmarkeerbollen (ademhalings- Pagina 214
signaal van de patiënt) en de gemeten interne beweging van de PTV.
(Optionele) Herpositionering. De patiënt kan opnieuw worden gepositioneerd
nadat het correlatiemodel is gebouwd door de tafel te verplaatsen zodat de
11.
Pagina 226
gemiddelde interne bewegingspositie van de PTV in het midden van het panen kantelbereik ligt van de MHI-TM2000-gantrykop.
IR-trackingbehandeling. Voer de behandeling uit en tracking de PTV op basis
van het berekende correlatiemodel en de positie van de externe lichaams12.
Pagina 226
markeerbollen. Werk, indien nodig, het correlatiemodel bij met de doelinformatie van de vastgelegde monitoring röntgenbeelden.
13.

(Uitsluitend markerloze Dynamic Tracking): Leg een nieuw detectiesjabloon
vast, indien gewenst.
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OVERZICHT HARDWARE

3.1

ExacTrac Vero-hardwareonderdelen

3.1.1

Algemene systeemonderdelen

Werkstations en kast

①

③

②

Afbeelding 1
Nr.

Onderdeel

Functie

①

ExacTrac Vero-werkstation

Voer de ExacTrac Vero-software uit; deze bevat de grafische
gebruikersinterface en het workflowbeheer.

②

ExacTrac Vero Realtimewerkstation

Voert de ExacTrac Vero Realtime-software uit, die tijdgebonden taken uitvoert.

③

Computerkast

Bevat de werkstations samen met het ExacTrac Vero elektronisch rack, voedingskabels, elektrische veiligheidsmiddelen,
enz. Zie pagina 42.

Verwijder elke externe USB-stick of USB-harddrive van het werkstation voorafgaand aan de
patiëntbehandeling.
Door de tijdkritische runtimevereisten mag de klant niet meer/geen andere software of
hardwareonderdelen op het werkstation installeren waarop de ExacTrac Vero Realtimeapplicatie zal worden gebruikt. Anders kan geen correct runtimegedrag van de ExacTrac Vero
Realtime-applicatie en van het hele systeem worden gegarandeerd en vervalt de garantie.
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Plafondmonitor

①

Afbeelding 2
Nr.
①

Onderdeel

Functie

17" touchscreenmonitor

Hiermee kan de software worden aangestuurd vanuit de behandelruimte. De monitor wordt bevestigd aan het plafond
van de behandelruimte.

OPMERKING. 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.
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3.1.2

IR-systeemonderdelen

Infrarood en videocamera
De Polaris Spectra IR-camera moet minimaal 5 minuten opwarmen. Tijdens deze periode
verstuurt de camera geen gegevens en zijn geen kalibratie en behandeling mogelijk. Schakel de
IR-camera ten minste vijf minuten vóór gebruik in door op de knop SYSTEM ON op de
computerkast te drukken. De camera is altijd gemonteerd aan het plafond aan het voeteneinde
van de tafel.

③

②
①
Afbeelding 3
Nr.

Onderdeel

Beschrijving

①

Camera’s

Voorgekalibreerd camerasysteem.

②

Infraroodlens

Hiermee wordt de positie/ademhalingsignaal van de patiënt
gevolgd met reflecterende markeerbollen.

③

Videolens

Maakt een videobeeld van de patiënt.
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3.1.3

Scanaccessoires

Lichaamsmarkeerbollen en markerhouders

①

②

③

Afbeelding 4
Nr.

Onderdeel

Functie

①

CT-lichaamsmarkers

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

②

CT-reflecterende lichaamsmarkers

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

Markerhouders

Breng deze op daarvoor geschikte locaties op de huid van de
patiënt aan met behulp van kleefpads.
U moet nieuwe zelfklevende pads gebruiken als u de markerhouder opnieuw wilt gebruiken (voor dezelfde patiënt). Zie pagina 75 en pagina 119.

③
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3.1.4

IR-accessoires voor tracking

Lichaamsmarkeerbollen en markerhouders

①
Nr.

②

③

Onderdeel

Functie

Lichaamsmarkeerbollen

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

②

Markerhouders

Deze zijn op daarvoor geschikte locaties op de huid van de
patiënt aangebracht met behulp van kleefpads.
U moet nieuwe zelfklevende pads gebruiken als u de markerhouder opnieuw wilt gebruiken (voor dezelfde patiënt). Zie pagina 78 en pagina 119.

③

Kleefpads

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

①

Reflecterende markeerbollen

①
Afbeelding 5
Nr.
①

Onderdeel

Functie

Reflecterende markeerbol

Bevestig deze aan het ET-positioneringframe en het ET-isocentrumfantoom voor infraroodtracking.

Frameless Radiosurgery Components
De Frameless Radiosurgery Components worden gebruikt om de patiëntpositie te volgen
tijdens craniale behandelingen, zodat deze aan de verkregen beeldgegevens gerelateerd kan
worden. Dit systeem mag alleen worden gebruikt in combinatie met correctie op basis van
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röntgenbeelden/Cone Beam CT. De Frameless Radiosurgery Components worden beschreven
in de Hardwarehandleiding, patiëntondersteuningssysteem en op pagina 120.

②

①

③

Afbeelding 6
Nr.

Onderdeel

Functie

①

Positioneringsframe voor
radiochirurgie zonder invasieve fixatiering

Hiermee wordt patiënttracking ingeschakeld. De koolstofvezelstructuur zorgt ook voor optimale röntgendoorlaatbaarheid en minimale dosisconcentratie tijdens de behandeling
van de patiënt.

②

SRS-maskerset zonder invasieve fixatiering

Hiermee kan een veilige en reproduceerbare patiëntpositionering tussen fracties worden uitgevoerd.

③

SRS-maskerbasis voor ra- Deze is aangesloten op het tafelblad. Zo kan de patiënt veidiochirurgie zonder invasie- lig en nauwkeurig worden gepositioneerd met behulp van
ve fixatiering
het tafelblad.

ET-positioneringsframe

①

Afbeelding 7
Nr.
①

Onderdeel

Functie

ET-positioneringsframe

Gebruik dit koolvezelframe voor standaard extracraniale behandelingen.

Zie pagina 123.

ExacTrac Marker Pad
De ExacTrac Marker Pad is een siliconenpad met een vooraf gedefinieerde IR-markergeometrie
die op de buik van de patiënt kan worden geplaatst. De markeerbollen die aan de pad zijn
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bevestigd worden gevolgd door de IR-camera om de ademhalingsbeweging van de patiënt vast te
leggen.

Afbeelding 8
De markerpad wordt gebruikt voor statische positionering voor Dynamic Tracking en maakt het
vastleggen van het ademhalingssignaal mogelijk tijdens Dynamic Tracking.
De siliconen van de ExacTrac Marker Pad heeft een gemiddelde dikte van 2 mm, dat gelijk is
aan 2,2 mm water. Op basis van de behandelingsmodaliteiten en parameters moet voor elk geval
worden bepaald of het goed is om de ExacTrac Marker Pad te gebruiken. Als algemene regel
raadt Brainlab aan om niet direct door de pad te bestralen.
Gebruik de ExacTrac Marker Pad uitsluitend voor één patiënt.
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3.1.5

Onderdelen voor verbeterde patiëntpositionering

Robotics Vero

①
Afbeelding 9
Nr.
①

40

Onderdeel

Functie

Robotics Vero op de tafel bevestigd

Het optionele Robotics Vero-systeem is gemonteerd tussen
het tafelblad en de tafel en compenseert automatisch de afwijkingen in de rotatiepositie van de patiënt. Raadpleeg de
Hardwarehandleiding, Robotics Vero en pagina 239.
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3.1.6

Onderdelen voor systeemkalibratie en -verificatie

ET-isocentrumfantoom

①

Afbeelding 10
Nr.
①

Onderdeel

Functie

ET-isocentrumfantoom

Wordt gebruikt voor isocentrumkalibratie met de lasers van de
lineaire versneller. Zie pagina 67. Het is voorzien van een
wolfraambol in het midden, uitgelijnd met de lasergraveringen.

ExacTrac-verificatiefantoom

①
Afbeelding 11
Nr.
①

Onderdeel

Functie

ExacTrac-verificatiefantoom

Gebruik dit optionele botequivalente inzetstuk (replica bekken) in weefselgelijkwaardig materiaal voor kwaliteitsborging
en training van de therapeut.
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3.2

Systeemelektronica

3.2.1

Elektrische veiligheid

Regelgevende onderbouwing
Alle ExacTrac Vero-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/EEG betreffende medische hulpmiddelen, en
geïmplementeerd in overeenstemming met de volgende norm:
• IEC 60601-1: Medische elektrische toestellen - Deel 1: Algemene eisen voor basisveiligheid en
essentiële prestatie
ExacTrac Vero is geklassificeerd als een KLASSE I apparaat volgens IEC 60601-1 en IPX0
volgens IEC 529.

Veiligheidsvoorzieningen
In ExacTrac Vero 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 equipotentiaal op het systeem en zijn
onderdelen zodat lekstroom tot een minimum wordt beperkt.

Vermogensspecificaties
ExacTrac Vero heeft de volgende voedingsvereisten:
• Nominaal stroomverbruik: ongeveer 1.300 W
• 3,15 kVA (maximaal vastgestelde ingangsvermogen)
• 100 tot 240 V wisselstroom, eenfasig

Procedure bij storingen
Volg bij een elektrische storing de voor uw instelling geldende vaste noodprocedure.
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.
In het geval van storingen moet de behandeling onmiddellijk worden gestaakt en moet u contact
opnemen met de klantenservice van Brainlab.

Beperkingen ten aanzien van de omgeving
Waarschuwing
De ExacTrac Vero-onderdelen zijn niet ontworpen voor gebruik in zones met
ontploffingsgevaar, bijvoorbeeld in aanwezigheid van ontvlambare mengsels zoals
anesthetica met lucht of zuurstof, of in de nabijheid van brandbare stoffen zoals
detergenten. Lokale voorschriften over de vorming van ontvlambare gasmengsels bij het
schoonmaken van het systeem en tijdens patiëntbehandelingen moeten worden nageleefd.
Gebruik het systeem niet in klamme of vochtige omgevingen, hierdoor kan het systeem
namelijk kortsluiten of onherstelbaar beschadigd raken.
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Aansluitbeperkingen
Sluit geen verschillende apparaten aan op de data-interfaces of geïntegreerde stroomrail van
ExacTrac Vero. Alleen door Brainlab aangegeven apparatuur mag op het systeem worden
aangesloten.
Sluit geen ExacTrac Vero-onderdelen rechtstreeks op de netvoeding aan. Om de elektrische
veiligheid voor gebruiker en patiënt te verzekeren, mogen onderdelen van het ExacTrac Veroonderdelen 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 u een meerwegstekker gebruikt, creëert u een medisch
elektrisch systeem en bent u dus verantwoordelijk voor het gecreëerde systeem.

Opmerkingen betreffende elektromagnetische compatibiliteit
Waarschuwing
ExacTrac Vero is gecertificeerd volgens IEC 60601-1-2 (EN 55022, 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 u 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 Vero 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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3.2.2

Stroomverdeling

Algemene informatie
Het ExacTrac Vero-systeem geeft via de computerkast voeding aan alle elektrische onderdelen.

Computerkast

①

Afbeelding 12
Nr.
①
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Onderdeel

Functie

Computerkast

De computerkast in de controleruimte levert de totale voeding
voor de elektronische onderdelen in de ExacTrac Vero.

Klinische gebruikershandleiding Rev. 1.1 ExacTrac Vero Ver. 3.6

OVERZICHT HARDWARE

3.2.3

Bedieningspanelen

Algemene informatie
De computerkast bevat de hieronder beschreven bedieningspanelen.
Alleen daartoe bevoegd personeel mag het systeem bedienen of onderhouden.

Controlepaneel transformator

①

②

③

④

⑤

Afbeelding 13

Onderdelen van controlepaneel transformator
Nr.
①
②

Onderdeel

Functie

Smeltzekering netstroom- Deze regelt de beschikbaarheid van de stroomtoevoer van
input
het gebouw voor het systeem.
Indicator BUILDING PO- De beschikbaarheid van stroomtoevoer wordt weergegeven
door het oplichten van de indicator BUILDING POWER ②.
WER

③

Aardlekschakelaar

Beschermt tegen lekstroom.

④

Smeltzekeringen op circuit

Beschermt tegen circuitoverbelasting.

⑤

Indicatorlampje SYSTEM
ON

Licht op wanneer het systeem is ingeschakeld op het ExacTrac Vero-bedieningspaneel (zie hieronder).

ExacTrac Vero-bedieningspaneel

①

②

③

④

⑤

Afbeelding 14

Klinische gebruikershandleiding Rev. 1.1 ExacTrac Vero Ver. 3.6

45

Systeemelektronica

Onderdelen van het bedieningspaneel
Nr.

Onderdeel

Functie

①

BUILDING POWER

Brandt zodra de voeding van het gebouw geleverd wordt.

②

SYSTEM ON

Schakelt de systeemvoeding in, waardoor alle systeemonderdelen de benodigde elektriciteit krijgen (zie pagina 53).

③

SYSTEM OFF

Hiermee wordt de systeemvoeding uitgeschakeld, zodat de
systeemonderdelen niet langer van elektrische voeding worden voorzien (zie pagina 254).

④

COMPUTER 1 ON / OFF

Start het ExacTrac Vero Realtime-werkstation op.

⑤

COMPUTER 2 ON / OFF

Start het ExacTrac Vero-werkstation op.

ExacTrac Vero elektronisch rack
Het ExacTrac Vero elektronisch rack is de systeeminterface voor de externe onderdelen MHITM2000 lineaire versneller en Robotics Vero, voor verbindingen en foutloze hantering. Het bevat
diagnostische led’s.

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

Afbeelding 15
Nr.

Onderdeel

Functie

ET POW-inzetstuk

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

②

ET DIO-inzetstuk

Hiermee wordt de ExacTrac Vero Realtime-software aangesloten op de MHI-TM2000 lineaire versneller voor bundelcontrole, belangrijke foutmeldingen, synchronisatiepuls
voor röntgen en dosisfeedback.

③

ET COM-inzetstuk

Hiermee worden het ExacTrac Vero-werkstation en het
ExacTrac Vero Realtime-werkstation aangesloten op de
inzetstukken van het elektronische rack.

④

ET WDOG-inzetstuk

Hiermee wordt de ExacTrac Vero-software en de ExacTrac Vero Realtime-software aangesloten op de lineaire
versneller voor overdracht van de normale status.

ET RS422-inzetstuk

Hiermee wordt de ExacTrac Vero Realtime-software aangesloten op de lineaire versneller voor directe controle en
verificatie van de beweging van het pan/kantelmechanisme.

①

⑤
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Nr.

Onderdeel

Functie

⑥

ET VILK-inzetstuk

Analyseert de inkomende verbindingssignalen van de lineaire versneller en zendt deze naar de andere inzetstukken.

⑦

ET RTM2-inzetstuk

Hiermee wordt de ExacTrac Vero-software aangesloten op
de Robotics Vero.
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3.3

Richtlijnen voor opslag en reiniging

3.3.1

Opslag

Opslagcondities
Waarschuwing
Schakel het systeem uit en neem contact op met de klantenservice van Brainlab als delen
van de ExacTrac Vero in water staan of als water over delen van het systeem wordt
gemorst.
Houd de ventilatiesleuven van de apparaten altijd open en dek deze niet af.

Het airconditioningsysteem moet in staat zijn een constante kamertemperatuur te
handhaven.
Sla de ExacTrac Vero niet op buiten de volgende waarden:
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Omgevingstemperatuur

-20 °C tot 60 °C

Vochtigheid

10% tot 90%, niet-condenserend

Luchtdruk

700 hPa tot 1.060 hPa
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3.3.2

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.

Kalibratiefantoom
Reinig het ET-isocentrumfantoom met een zachte en droge doek. Raak de markeerbollen op het
ET-isocentrumfantoom niet aan en breng ze niet in contact met vocht.

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

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

ExacTrac Marker Pad
Stappen
1.

Verwijder de infraroodmarkers voorafgaand aan reinigen.

2.

Verwijder de markerhouders.

3.

Reinig de markerpad en de markerhouders onder stromend water en met een reinigingsmiddel.

4.

Droog alles grondig voordat u de markerhouders en de infraroodhouders weer bevestigt.

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 het camerasysteem. Veeg geen resten vuil van
het camerasysteem op de illuminatorfilters en lenzen. Langdurig contact tussen doekjes
en camerasysteem moet worden vermeden.
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Stappen

4.

Maak de illuminatorfilters en lenzen schoon met een vrij verkrijgbaar reinigingsmiddel
voor multigecoate lenzen (bijv. AR66) en een schone microvezeldoek voor optische apparatuur (bijv. 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.
Controleer of de camera, met name de lenzen en de illuminatorfilters, schoon en onbeschadigd is
alvorens de camera te gebruiken.
Gebruik geen papieren producten om de camera schoon te maken. Ze kunnen de filters van de
belichting krassen en beschadigen.
Reinig de illuminatorfilters en lenzen van de camera alleen wanneer nodig.

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.
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3.3.3

Ontsmetting

ExacTrac Marker Pad
Ontsmetting wordt niet voorgeschreven. Het kan indien gewenst worden uitgevoerd met de
volgende geteste ontsmettingsmiddelen, indien gewenst:
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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SYSTEEM OPSTARTEN

4.1

Systeem opstarten

Het systeem inschakelen
Stappen
1.

Zet in het bedieningspaneel van de transformator de smeltzekering van de netstroom in
de positie I (AAN).

2.

Controleer of de groene indicator BUILDING POWER brandt (zie pagina 45), die aangeeft dat de voeding van het gebouw beschikbaar is.

3.

Druk in het ExacTrac Vero-bedieningspaneel op de knop SYSTEM ON.

4.

Controleer of de knop SYSTEM ON gaat branden. Dit geeft aan dat alle ExacTrac Veroonderdelen nu stroom krijgen.

De werkstations opstarten
De werkstations worden opgestart wanneer de knop SYSTEM ON wordt ingedrukt.
Als de werkstations echter worden uitgeschakeld terwijl de knop SYSTEM ON aan blijft, dan
moeten de werkstations als volgt worden opgestart:
Stappen
1.

Druk op de knop COMPUTER 1 ON/OFF op het ExacTrac Vero-bedieningspaneel om
het ExacTrac Vero Realtime-werkstation op te starten.

2.

Druk op de knop COMPUTER 2 ON/OFF op het ExacTrac Vero-bedieningspaneel om
het ExacTrac Vero-werkstation op te starten.

Onderdelen die op netvoeding werken niet aansluiten of loskoppelen zolang het systeem is
ingeschakeld. Dit kan onherstelbare systeemschade tot gevolg hebben.

Gebruiksomstandigheden
Gebruik de ExacTrac Vero niet buiten de volgende waarden:
Omgevingstemperatuur

10 °C tot 40 °C

Vochtigheid

10% tot 75%, niet-condenserend

Luchtdruk

700 hPa tot 1.060 hPa

Gebruik ExacTrac Vero uitsluitend op hoogtes lager dan 2.000 m.
Grote temperatuurschommelingen (> 5°) kunnen een onnauwkeurigheid in het systeem
veroorzaken. Als er sprake is van grote temperuurschommelingen moet u een kalibratieverificatie
uitvoeren.
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4.2

De ExacTrac Vero-software opstarten

Algemene informatie
Zodra u ExacTrac Vero heeft opgestart, kunt u de ExacTrac Vero patiëntpositionerings- en
doeltrackingsoftware starten. Deze bestaat uit twee applicaties:
• ExacTrac Vero-software
• ExacTrac Vero Realtime-software

De ExacTrac Vero Realtime-software en de ExacTrac Vero-software opstarten
Stappen
Klik op het ExacTrac Vero-pictogram op het bureaublad van het ExacTrac Vero-werkstation:
1.

2.

De ExacTrac Vero Realtime-software wordt op afstand opgestart op het ExacTrac Vero
Realtime-werkstation. Er is geen grafische gebruikersinterface.

3.

De ExacTrac Vero-software wordt opgestart op het ExacTrac Vero-werkstation. Het beginscherm verschijnt.

4.

Wanneer de software wordt opgestart, controleert ExacTrac Vero of Robotics Vero in de
middenpositie staat. Indien nodig wordt Robotics Vero gecentreerd zodat het in de nulpositie staat voor de patiëntbehandeling.

OPMERKING. De ExacTrac Vero Realtime-software moet al actief zijn voordat de ExacTrac
Vero-software wordt opgestart. Als dit niet het geval is, treedt er een camerafout op, omdat de
camera is aangesloten op het Realtime-werkstation en de IR-gegevens worden overgezet naar de
ExacTrac Vero-software via de ExacTrac Vero Realtime-software.
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Beginscherm

Afbeelding 16

Over ExacTrac Vero
Voor informatie over de huidige softwareversie en licentie:
Stap
Druk op About in het beginscherm.

Afbeelding 17
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Het systeem uitschakelen
Druk op Exit om de software af te sluiten (zie pagina 253).
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4.2.1

Door de software navigeren

Configuratiemogelijkheden
Klik op Settings nadat er een patiënt is geladen om een dialoogvenster te tonen met de
configuratiemogelijkheden.

Afbeelding 18
Optie

Verklaring

Zie

Application

Algemene systeemconfiguratie

Pagina 59

Patient

Definitie van patiëntspecifieke instellingen

Pagina 83

Accounts

Gebruiker- en wachtwoordconfiguratie voor goedkeuring van
beeldfusie

Pagina 264

Print Preview

Afdrukken van behandelingsrapporten

Pagina 257

OPMERKING. Enkele van deze functies zijn ook beschikbaar op het beginscherm.

Algemene softwarefuncties
Sommige algemene functies worden in de gehele software gebruikt.
Softwareonderdeel

Functie

Dialoogvenster

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

Tabbladen

• OK bevestigt uw veranderingen en sluit het huidige dialoogvenster.
• Cancel sluit de huidige pagina. 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.
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Softwareonderdeel

Functie
Opmerkingen en instructies voor de huidige stap.

Berichtenvak
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4.3

Systeemmogelijkheden

Mogelijkheden openen
Stappen
1.

• Klik in het beginscherm op Application of,
• Klik op Settings als een patiënt is geopend. Klik vervolgens op Application.
Het dialoogvenster Application wordt geopend. Dit venster bevat verschillende tabbladen waarmee u opties voor verschillende functies kunt aanpassen.

2.

Afbeelding 19
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4.3.1

Weergave-instellingen

Algemene informatie
Markerweergave-instellingen voor infraroodpositionering zijn beschikbaar op het tabblad View in
het dialoogvenster Application.

Tabblad View

Afbeelding 20

Beschikbare instellingen
Opties

60

Left Laser View

Trackingweergaven worden weergegeven vanuit een hoofd → voetrichting.

Right Laser View

Trackingweergaven worden weergegeven vanuit een voet → hoofdrichting.

Display DRR

Als deze optie is geactiveerd, worden DRR-beelden die door het systeem zijn gegenereerd, in het scherm patiëntpositionering weergegeven.
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4.3.2

Nauwkeurigheidsinstellingen

Algemene informatie
Algemene nauwkeurigheidsinstellingen voor statische lichaamsmarkerpositionering zijn
beschikbaar op het tabblad Accuracy in het dialoogvenster Application.

Tabblad Accuracy

①

②

③

Afbeelding 21

Beschikbare instellingen
Nr.

Onderdeel

Functie

①

De nauwkeurigheid is aanvaardbaar als de verkregen waarde onder de
minimumwaarde ligt die ingevoerd werd voor Accuracy Reduced.

②

Specificeer de minimale en maximale drempelwaarden met behulp van
de draaivakken.
Het systeem waarschuwt voor verminderde nauwkeurigheid als er een
afwijking wordt geconstateerd tussen de minimum en maximum drempelwaarden die voor de geselecteerde patiënt zijn ingesteld.
Om de gepaste nauwkeurigheid te garanderen, moet de maximale drempelwaarde voor tracking zo laag mogelijk worden ingesteld.
OPMERKING. De maximale drempelwaarde is ook van toepassing voor
tracking van het ET-positioneringsframe en het positioneringsframe
zonder invasieve fixatiering.

③

De nauwkeurigheid is laag als de verkregen waarde boven de maximumwaarde ligt die ingevoerd werd voor Accuracy Reduced.
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OPMERKING. De instellingen in dit tabblad worden als standaardinstellingen gebruikt wanneer
een nieuwe patiënt wordt geïmporteerd. Gebruik het tabblad Positioning Defaults via
patiëntinstellingen om de patiëntspecifieke nauwkeurigheidsinstellingen te definiëren (zie pagina
93).

Opmerkingen over ademhalingsbeweging
De ademhalingsbeweging kan de positionering op basis van lichaamsmarkers beïnvloeden. Om
die reden moet het instellen van een zeer lage of zeer hoge drempelwaarde worden vermeden,
omdat dit een nauwkeurige tafelpositionering kan verhinderen.
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4.3.3

Herinneringsinstellingen

Algemene informatie
Herinneringsinstellingen voor kalibratie en voor afdrukvoorbeelden zijn beschikbaar op het tabblad
Reminder in het dialoogvenster Application.

Tabblad Reminder

Afbeelding 22

Kalibratie-instellingen
Opties
Never remind of Calibration

Het systeem toont geen herinneringen om een kalibratie
uit te voeren.

Remind of Calibration every [x]
day(s)

Het systeem toont tijdens het opstarten een herinnering
om een kalibratie uit te voeren in overeenstemming met
de waarde die u hebt ingesteld met het draaivak.

Zie pagina 67.

Instellingen voor afdrukweergave
Opties
Never prompt for print preview

Het systeem vraagt u niet het afdrukvoorbeeld te openen
voordat u de patiëntgegevens afsluit.

Automatically open print preview
when discarding a patient

Het afdrukvoorbeeld wordt automatisch geopend voordat
de patiëntgegevens afgesloten worden.

Zie pagina 257.
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4.3.4

Robotics-instellingen

Algemene informatie
Als u Robotics Vero hebt aangeschaft, kunt u de hoekcompensatie-instellingen openen op het
tabblad Robotics in het dialoogvenster Application.

Tabblad Robotics

Afbeelding 23

Beschikbare instellingen
Opties
Robotics enabled

Schakelt het gebruik van Robotics Vero in om de pitchand-roll hoeken te corrigeren.

6D Fusion

Door DRR-beelden te vergelijken met röntgenbeelden, of
door CT-beelden te vergelijken met Cone Beam CT-beelden bepaalt en corrigeert het systeem translationele en
rotationele verschuivingen.
Deze functie is standaard geactiveerd om maximale positioneringsnauwkeurigheid mogelijk te maken.

Implanted Marker Fusion

Rotaties die berekend zijn op basis van geïmplanteerde
markerfusie worden niet toegepast voor patiëntpositionering.
Deze optie is alleen beschikbaar voor correctie van röntgenbeelden en vereist een bijbehorende softwarelicentie.

OPMERKING. De instellingen in dit tabblad worden als standaardinstellingen gebruikt wanneer
een nieuwe patiënt wordt geïmporteerd. Gebruik het tabblad Positioning Defaults via
patiëntinstellingen om patiëntspecifieke hoekcompensatie-instellingen te definiëren (zie pagina
93).
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OPMERKING. De instelling Robotics enabled in het gebied Automatic Angular Compensation
moet worden geactiveerd in de instellingen voor zowel Application als voor patiënt (zie pagina
93) om effectief te zijn.
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4.3.5

Afdrukinstellingen

Algemene informatie
Afdrukinstellingen zijn beschikbaar op het tabblad Printout and Summary in het dialoogvenster
Application.

Tabblad Afdrukken

Afbeelding 24

Afdrukinstellingen
De volgende opties zijn beschikbaar. Zie pagina 257.
Opties

66

Infrared Monitoring

Een grafisch overzicht van veranderingen in de gedetecteerde patiëntpositie nadat de OK-positie is bereikt (zie
pagina 117).

Isodose Data

Isodosisinformatie, als deze in het geïmporteerde behandelplan staan.

Grid in Images (for bony fusion)

Röntgenbeelden die zijn verkregen voor röntgencorrectie,
gebaseerd op botfusie, worden overlapt door een raster
om verificatie van fusienauwkeurigheid mogelijk te maken.
Het raster dient alleen ter informatie en mag niet gebruikt
worden om afstanden te meten.

Verification Shifts

Verificatieverschuivingen (in de afdruk van de samenvatting), naast de correctieverschuivingen.
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4.4

Systeemkalibratie

4.4.1

Tafel/Lineaire versneller-coördinatenstelsel

Algemene informatie
Om ExacTrac Vero 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 Vero met lineaire versneller

O

X

Y

Z

Afbeelding 25

Gedefinieerde assen
As
Oorsprong
(0,0,0)

Beschrijving
Het isocentrum van de lineaire versneller. Dit wordt bepaald door het snijpunt
van de twee ringdraaiassen:

Z-as

De verticale as die door de oorsprong loopt, evenwijdig met het tafelbladbovenvlak met een kantelhoek van 0°. Boven de oorsprong is deze as positief,
onder de oorsprong is de as negatief.

X-as

De horizontale as die door de oorsprong loopt, parallel met het ringvlak bij
een ringrotatie van 0°. Wanneer vanaf het voeteneinde van de tafel naar de
ring wordt gekeken, is deze as positief rechts van de oorsprong, en negatief
links ervan.
Deze as wordt ook wel de laterale as genoemd, omdat het de laterale beweging van de tafel beschrijft.

Y-as

De horizontale as die door de oorsprong loopt, parallel met het tafelbladbovenvlak met een kantelhoek van 0°. Wanneer vanaf het voeteneinde van de
tafel naar de ring wordt gekeken, is deze as positief vanaf de oorsprong naar
de ring toe, en negatief vanaf de oorsprong van de ring af.
Deze as wordt ook de lengteas genoemd, omdat hij de tafelbeweging in de
lengte beschrijft.
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Rotatiehoeken
Rotatie

Resultaat

Rond de verticale as

Een verticale hoek of ringhoek.

Rond de lengteas

Een kantelhoek in de lengterichting of rolhoek.

Rond de laterale as

Een laterale kantelhoek of pitchhoek.

Opmerkingen met betrekking tot de veiligheid
Met uitzondering van de hoekmetingen (aangeduid met het symbool °), worden alle numerieke
waarden door ExacTrac Vero weergegeven in millimeter [mm].
De verticale hoek die wordt weergegeven in ExacTrac Vero toont de hoek tussen het vlak van de
ring en de hoofd-voetrichting van de patiënt. Een verandering in de positie van de patiënt kan
daarom worden gecompenseerd door het vlak van de ring te roteren.
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4.4.2

Algemene aanbevelingen voor kalibratie

Algemene aanbevelingen voor kalibratie
Waarschuwing
Verifieer de kalibratie dagelijks. Regelmatige kalibratie en verificatie van het systeem is
noodzakelijk om nauwkeurigheid te garanderen. Na botsing van de apparatuur of na
kalibratie moet de kalibratie van het systeem altijd gecontroleerd worden.

Zorgen voor cameranauwkeurigheid
De Polaris Spectra IR-camera moet minimaal 5 minuten opwarmen. Tijdens deze opwarmperiode
verstuurt de camera geen gegevens en zijn kalibratie en behandeling niet mogelijk. Schakel de
IR-camera ten minste vijf minuten vóór gebruik in. Druk hiervoor op de knop SYSTEM ON op de
computerkast.

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.

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.
Infrarode apparatuur van derden kan de functionaliteit van de infrarood camera hinderen. In dat
geval mag slechts één systeem tegelijk worden gebruikt. U kunt de infraroodbron van derden ook
afdekken.
Dek het camerasysteem niet af (bijv. met doeken). Als het camerasysteem bedekt wordt, kan het
oververhit raken.
Voor een nauwkeurige kalibratie en daaropvolgende infraroodtracking moet de temperatuur in de
behandelingsruimte constant blijven. Temperatuurschommelingen (bijv. door de luchtstroom van
de airconditioning) kunnen tot onnauwkeurige camerawerking leiden.
Bevestig geen voorwerpen aan het camerasysteem (bijv. deken, doek of medische apparatuur).
Extra gewicht aan de infraroodcamera hangen, zal het kalibratiesysteem ongeldig maken en tot
een foutieve positionering van de patiënt leiden.
De kalibratie van het systeem moet ten minste eenmaal per dag en na mechanische impact op
één van de onderdelen ervan worden gecontroleerd (kalibratieverificatie).
Raak de camera niet aan, of laat tijdens de behandeling niets in aanraking komen met de camera.
Gebruik de camera niet als deze is beschadigd, of als er tegenaan is gestoten. Neem in dergelijke
situaties contact op met de klantenservice van Brainlab.
De patiënt en de camera niet tegelijkertijd aanraken.
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4.4.3

Isocentrumkalibratie

Algemene informatie
Door kalibratie van het isocentrum wordt het tafelblad uitgelijnd met het lineaire versnellerisocentrum, wat een direct gevolg heeft voor de nauwkeurigheid van infraroodpositionering.
Om de positie van het isocentrum te kalibreren, hebt u een ET Isocentrumfantoom nodig.
De IR-camera is vooraf gekalibreerd. Tracking is niet mogelijk tijdens het opwarmen van de IRcamera. De opwarmfase begint wanneer de systeemvoeding wordt ingeschakeld en duurt
minimaal 5 minuten.

Opmerkingen met betrekking tot de veiligheid
Waarschuwing
De isocentrumpositie moet minstens eenmaal per dag gecontroleerd of gekalibreerd
worden.
Waarschuwing
Verkeerd geplaatste markeerbollen kunnen leiden tot onnauwkeurigheden van het
isocentrumfantoom. Controleer regelmatig of alle markeerbollen volledig op het
isocentrumfantoom zijn geschroefd zonder opening tussen de marker en de houder van de
markeerpen.
Waarschuwing
Als het fantoom of de bevestigde markeerbollen beschadigd zijn, kan geen nauwkeurige
kalibratie gegarandeerd worden. Hanteer het ET-isocentrumfantoom voorzichtig.
Waarschuwing
Beschadigde markeerbollen moeten onmiddellijk vervangen worden. Gebruik
handschoenen om de markeerbollen te vervangen, dit ter bescherming van de
reflecterende folie.
Waarschuwing
De kalibratie van het isocentrum moet worden herhaald als de mechanische beweging van
de tafel significant is veranderd.
Waarschuwing
Het isocentrumfantoom is niet bedoeld voor de Winston-Lutz-test of voor het uitlijnen van
de wandlasers.
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4.4.4

Isocentrumkalibratie uitvoeren

Isocentrumkalibratie activeren
Stappen
1.

Stel de juiste instellingen in op de lineaire versneller om de kalibratie van het isocentrum
te activeren.

2.

Er wordt nu een kalibratievenster weergegeven op het ExacTrac Vero-venster.

Het fantoom op het tafelblad positioneren
Stappen
1.

Controleer dat Robotics Vero in de middenpositie (0° positie) staat. Zie pagina 72.

2.

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.

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.

4.

Lijn de op het fantoom gegraveerde lijnen uit met de rode lineaire versneller-lasers.

Voor systeemkalibratie en kalibratieverificatie moeten altijd identieke fantomen met hetzelfde
serienummer worden gebruikt.
Waarschuwing
Ga voorzichtig te werk bij het uitlijnen van het isocentrumfantoom met de lasers van de
lineaire versneller. Onjuiste uitlijning van het isocentrumfantoom zal een onjuiste
positionering van de patiënt tot gevolg hebben.

Scherm isocentrumkalibratie

Afbeelding 26
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Isocentrumkalibratie uitvoeren
Stappen
1.

Zorg ervoor dat het fantoom correct is uitgelijnd met de rode lasers van de lineaire versneller en binnen het gezichtsveld van de camera (markeerbollen zijn weergegeven in
blauw).

2.

Druk op Start in het scherm Isocenter Calibration om de isocentrumkalibratie te activeren.

3.

Gebruik de tafelhandschakelaar wanneer dit wordt gezegd om de benodigde translatieverschuivingen handmatig uit te voeren.

4.

Blijf de instructies onder aan het scherm volgen.
Als het door u berekende isocentrum aanzienlijk verschilt van de vorige instellingen, verschijnt een overeenkomstige melding:

5.

• 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.
6.

Als de kalibratie is voltooid, verschijnt onder aan uw scherm een bijbehorende melding.
Druk op Finish om het kalibratieproces te beëindigen.

7.

Verifieer de isocentrumkalibratie, zie pagina 73.

Robotics centreren
Druk op Center om Robotics naar de middenpositie te verplaatsen.
OPMERKING. De middenpositie (0° positie) moet worden ingesteld in het dialoogvenster
Robotics, zie pagina 251.

Correcte kalibratie
De tafel moet in de aangegeven richting worden verplaatst, anders is de daaropvolgende
patiëntpositionering niet correct.
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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4.4.5

De isocentrumkalibratie verifiëren

Verificatie van het isocentrum activeren
Stappen
1.

Stel de juiste instellingen in op de lineaire versneller om de verificatie van het isocentrum
te activeren.

2.

Er wordt nu een verificatievenster weergegeven op het ExacTrac Vero-venster.

Scherm isocentrumverificatie

Afbeelding 27

Isocentrumverificatie uitvoeren
Stappen
1.

Controleer dat Robotics Vero in de middenpositie (0° positie) staat. Zie pagina 72.

2.

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.

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.

4.

Lijn de op het fantoom gegraveerde lijnen uit met de rode lasers voor patiëntuitlijning.

5.

Druk op Verify om de verificatie te activeren.

6.

Als de verificatie niet is geslaagd, wordt de status weergegeven als Failed. In dit geval:
• Herhaal de kalibratie (zie pagina 71).
• Zorg dat de op het fantoom gegraveerde lijnen zijn uitgelijnd met de rode lasers voor
patiëntuitlijning. Druk nogmaals op Verify.

7.

Als de verificatie is geslaagd, wordt de status weergegeven als OK.
U kunt nu op Finish drukken om het verificatieproces te voltooien.

Klinische gebruikershandleiding Rev. 1.1 ExacTrac Vero Ver. 3.6

73

Systeemkalibratie

Volgende stappen
Als de isocentrumverificatie is voltooid, kunt u de behandeling gaan voorbereiden.

74

Klinische gebruikershandleiding Rev. 1.1 ExacTrac Vero Ver. 3.6

VOORBEREIDEN OP DE BEHANDELING

5

VOORBEREIDEN OP DE
BEHANDELING

5.1

Patiëntmarkers gebruiken

5.1.1

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.
Voor Dynamic Tracking kunnen geïmplanteerde markers worden gebruikt als surrogaat voor het
daadwerkelijke doel wanneer het niet mogelijk is om op betrouwbare wijze anatomische
structuren te identificeren die het doelvolume in de röntgenbeelden vertegenwoordigen.
Het doelvolume kan nauwkeurig worden gelokaliseerd als alle stappen van markerimplantatie tot
doellokalisatie met ExacTrac Vero 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 moet u markers
implanteren in de buurt van het doelvolume en moet u een CT-dataset verkrijgen met beelden van
de patiënt met de markers. 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 ervan in
het röntgenbeeld, het succes voor automatische detectie en de kans op migratie. ExacTrac Vero
ondersteunt twee types markers: Korte markers en lange markers. Brainlab raadt het volgende
aan:
Korte markers:
• Bolvormig. Diameter: 1,5 mm ± 0,2 mm. Hoge dichtheid (bijv. gouden markers met 19 g/cm3).
• Cilindervormig. Lengte: korter dan of gelijk aan 5 mm. Diameter: 0,75-1,5 mm.
OPMERKING. De software ondersteunt bolvormige of cilindrische korte markers, afhankelijk van
uw instellingen. Neem contact op met de klantenservice van Brainlab als deze instelling gewijzigd
moet worden.
Lange markers:
• Lengte: langer dan 5 mm. Diameter: 0,75-1,5 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.
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Wanneer meer dan vijf lange geïmplanteerde markers of elf korte geïmplanteerde markers
worden geïmplanteerd, dan neemt de kans op een incorrecte patroonmatch toe door
ambiguïteiten.
Waarschuwing
Gebruik alleen geïmplanteerde radiopake markers die zijn gecontroleerd op geschiktheid
voor Dynamic Tracking en 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 geschikte markerconstellatie.

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
normaal gesproken 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 door het geometrische effect dat rotatie die wordt
veroorzaakt door overeenkomende afwijkingen wordt versterkt door het hefboomeffect van de
afstand van het doel tot het rotatiepunt. Het hefboomeffect is niet van toepassing:
• op een zwaartepuntmatch wanneer dit is toegepast op Dynamic Tracking;
• op maximaal een lange of twee korte markers;
• als de gebruiker een zwaartepuntmatch bevestigt na een mislukte isometrische match voor
positionering en verificatie.
Desondanks moet de positie van implantaten, om de hiervoor vermelde redenen, altijd zo dicht
mogelijk bij het doelvolume liggen.
Zie pagina 323 voor meer informatie over de impact van de posities van de geïmplanteerde
markers op de nauwkeurigheid van de doellokalisatie.
Markers moeten zodanig worden geïmplanteerd dat ze het doel zo dicht mogelijk omringen en,
idealiter, op zo’n manier dat het zwaartepunt van alle geïmplanteerde markers samenvalt met de
doelpositie.

Aantal te gebruiken 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 Vero ondersteunt doellokalisatie met behulp van maximaal zes korte of drie lange
markers.
Doellokalisatie met meerdere implantaten verbetert de detectie van wijzigingen in de ruimtelijke
relaties tussen individuele markers en kan dus markermigratie betrouwbaarder aanduiden of
effectiever compenseren voor migratie. Aan de andere kant is met een groot aantal implantaten
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 selecteren die moeten worden gebruikt voor
de doeldetectie. Het implanteren 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 323 voor meer informatie over de impact van de posities van de geïmplanteerde
markers op de nauwkeurigheid van de doellokalisatie.
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Opmerkingen met betrekking tot de veiligheid
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!
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 (FDA-goedkeuring of
specifieke regelgevende richtlijnen) nageleefd worden.
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5.1.2

Lichaamsmarkers bevestigen

Beschikbare markers
Marker

Wanneer te gebruiken

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

CT-scannen

Plastic infrarood lichaamsmarkeerbollen

Bestralingsbehandeling

Algemeen markergebruik
Gebruik voor de patiëntpositionering geen lichaamsmarkers als het ET-positioningsframe of het
Positioneringsframe voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering wordt gebruikt.
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 waarneembare en onderscheidbare 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
en/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 28

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 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 Vero 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 nauwkeurigheid kan worden verlaagd als een of meer markeerbollen/-schijven niet
duidelijk zichtbaar zijn op de infraroodcamera of als de infraroodcamera het middelpunt
van een bol/schijf niet correct waarneemt omdat deze niet goed wordt weergegeven.
Controleer voor gebruik of de oppervlakken van alle markeerbollen/-schijven droog en in
goede staat zijn.
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CT-scan uitvoeren

5.2

CT-scan uitvoeren

Algemene informatie
Volledige scaninstructies vindt u in een scanprotocol dat verkrijgbaar is bij de klantenservice van
Brainlab.
Voer de CT-scan uit in één enkele sessie, of scan op zijn minst de PTV en de geïmplanteerde
markers in één sessie.

Oriëntatie van de patiënt
Alleen behandelplannen met de patiëntoriëntatie hoofd eerst worden door ExacTrac Vero
ondersteund.

Ondersteund aantal coupes
U kunt maximaal 400 coupes laden in ExacTrac Vero vanuit DICOM RT-datasets.

Patiënt in scanner

Afbeelding 29

Referentiesystemen gebruiken
U kunt de patiënt scannen met of zonder referentiesysteem. 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 voor craniale behandelingen zonder invasieve fixatiering.
Voor beide referentiesystemen geldt dat de markers in een bekende positie ten opzichte van het
isocentrum van de patiënt staan. In combinatie met de infrarode camera gebruikt ExacTrac Vero
deze informatie om de patiënt te prepositioneren ten opzichte van het isocentrum van de lineaire
versneller.
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.

Craniale behandelingen zonder invasieve fixatiering
Voer craniale radiochirurgie zonder invasieve fixatiering alleen uit met de Frameless Radiosurgery
Components van Brainlab. Om craniale behandelingen zonder invasieve fixatiering mogelijk te
maken met de Frameless Radiosurgery Components, moeten de SRS CT/Angio lokalisator
en doel-positioner voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering in de CT-scanset
inbegrepen zijn.
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• 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 Vero-doelgebied gebruiken om de onderkaak van het beeld te
verwijderen tijdens de beeldfusie. Dit is echter niet zo doeltreffend omdat het delen van de
schedel maskeert.
Als de patiënt wordt gescand zonder een referentiesysteem moeten het Positioneringsframe
voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering gebruikt worden om de positie van de patiënt
te volgen tijdens de behandeling (zie Pagina 120).

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-scanset.
• Als u tijdens het maken van CT-scans de plastic lichaamsmarkers gebruikt, kan ExacTrac Vero
de markers niet detecteren in de CT-scan.
Als de patiënt wordt gescand zonder referentiesysteem, moeten het ET-positioneringsframe en
de ET-positioneringsarm worden gebruikt om de tafelpositie te volgen tijdens de behandeling
(zie pagina 123).

Dynamic tracking-behandelingen
Om behandeling van mobiele laesies met behulp van lichaamsmarkers mogelijk te maken:
• Moeten tijdens de CT-scan minstens vijf aluminium CT-lichaamsmarkeerbollen worden
bevestigd voor statische positionering en worden opgenomen in de CT-scanset.
• Als u tijdens het maken van CT-scans de plastic lichaamsmarkers gebruikt, kan ExacTrac Vero
de markers niet detecteren in de CT-scan.
• Bevestig geen lichaamsmarkers die gebruikt worden voor het vastleggen van het
ademhalingssignaal van de patiënt tijdens CT-scanning, omdat ExacTrac Vero de markers in
de CT detecteert en ze gebruikt voor statische positionering en hun gebruik voor Dynamic
Tracking uitsluit.
Als de patiënt wordt gescand zonder een referentiesysteem moeten het ET-positioneringsframe
en de ET-positioneringsarm gebruikt worden om de tafelpositie te volgen tijdens de behandeling
(zie pagina 123).
Waarschuwing
Bevestig de ET Marker Pad niet op de huid van de patiënt tijdens CT-scannen als een
Dynamic Tracking-behandeling moet worden uitgevoerd. De ET Marker Pad kan uitsluitend
worden gebruikt voor het vastleggen van de ademhalingsbeweging van de patiënt voor
Dynamic Tracking.
Om een onvervormde dataset te verkrijgen voor berekening van het behandelplan voor Dynamic
Tracking, kunnen de volgende scanmethoden worden gebruikt:
• 4D-CT-acquisitie.
• CT-scan met ademcommando.
• Gestuurde CT-scanning (retrospectief en prospectief).
Als een 4D-CT wordt verkregen, kan slecht één gegevensopslaglocatie worden gebruikt voor de
planning van de behandeling.

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.
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.
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CT-scan uitvoeren

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.

6D-correctie
Wanneer de behandelingsplanning wordt uitgevoerd, houd dan rekening met mogelijk
veranderingen in de definitieve ringhoek voor de behandeling door de 6D-correctie tijdens
het instellen. We raden aan niet de maximaal toegestane ringhoek te gebruiken tijdens de
behandelingsplanning, omdat mogelijke correcties die nodig zijn voor het instellen, niet
van toepassing zijn.
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6

PATIËNTGEGEVENSINSTELLINGEN BEPALEN

6.1

Een patiëntbestand laden

Voordat u begint
Voordat u een patiëntbestand opent, moet u nagaan of ExacTrac Vero correct is gekalibreerd (zie
pagina 67).

Lineaire versneller - Patiëntselectie
Stappen
1.

2.

Start de lineaire versneller en stel deze in volgens de instructies van de fabrikant.
Open de geselecteerde patiënt op de lineaire versneller.
De betreffende patiënt wordt automatische geopend op het ExacTrac Vero-werkstation.
OPMERKING. Als u röntgen/CBCT-patiëntpositionering overslaat voor een behandeling
met Dynamic Tracking, zorg dan dat de juiste selectie wordt uitgevoerd wanneer u de patiënt op de lineaire versneller opent.
OPMERKING. Als de DICOM-patiënt een DICOM RT importwaarschuwing bevat, verschijnt een DICOM-waarschuwingsvenster. Controleer elke getoonde waarschuwing.
Houd er rekening mee dat alle getoonde DICOM-waarschuwingen worden geaccepteerd
door op OK te drukken.

Voor markerloze Dynamic Tracking moet u de patiëntpositie corrigeren door röntgen- of CBCTcorrectie toe te passen alvorens verder te gaan met 4D-modelleren zodat de
wekedelentrackingstructuren voor Dynamic Tracking geïdentificeerd kunnen worden.
Waarschuwing
Ga na of het behandelplan dat in ExacTrac Vero 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 procedures heeft ingesteld om te controleren of het
behandelplan dat in ExacTrac Vero 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 Vero-werkstation ook wordt
bijgewerkt.
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6.2

Patiëntgegevensinstellingen invoeren

Algemene informatie
Wanneer patiëntgegevens voor de eerste maal na het importeren worden geladen, wordt u
gevraagd om de standaardinstellingen te wijzigen (zie pagina 59) in specifieke instellingen voor
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.
Als u patiëntgegevens laadt nadat er minstens één behandelfractie is voltooid, wordt u alleen
gevraagd het huidige isocentrum voor behandeling te verifiëren.
Als u de patiëntinstellingen wilt aanpassen nadat de patiënt is geladen:
Stappen
1.

Klik op Settings.

2.

Klik op Patient.

Beschikbare instellingen
Initiële patiëntinstellingen

Mogelijk om later aan te passen?

Behandelingsindicaties

Uitsluitend voor Dynamic Tracking: selectie van
trackingmethode

Behandelingsinformatie

Nee

Lichaamsmarkerposities

Ja

Standaardinstellingen voor positionering

Ja

DRR-instellingen

Ja

Geïmplanteerde marker-posities (bijbehorende softwarelicentie vereist)

Ja

Virtueel isocentrum

Ja

Markerloze DT (bijbehorende softwarelicentie vereist)

Ja

Voorbeeldweergave beeldvorming (bijbehorende softwarelicentie vereist)

Ja

Isocentrumverificatie

Nee

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.
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6.3

Behandelingsindicaties bepalen

Algemene informatie
Met de eerste stap van de patiëntinstellingenwizard kunnen statistieken worden gemaakt over de
behandelingen die zijn uitgevoerd met ExacTrac Vero. Wanneer Dynamic Tracking wordt
gebruikt, kunt u selecteren of de trackingmethode is gebaseerd op implantaten of markerloos.
OPMERKING. Markerloze Dynamic Tracking is niet beschikbaar voor boogbehandelingen.

Scherm Indication

Afbeelding 30

Een indicatie selecteren
Stappen
1.

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

Stappen

86

2.

Uitsluitend voor Dynamic Tracking: selecteer de doellokalisatiemethode (Implant-Based
Dynamic Tracking of Markerless Dynamic Tracking).
OPMERKING. Markerloze Dynamic Tracking voor een isocentrum dat is gepland voor Dynamic Tracking (met uitzondering van boogbehandeling) kan worden geselecteerd en geprepareerd door het patiëntplan te openen met het MHI-TM2000 Operator Console en het
bijbehorende selectievakje te selecteren in de patiëntinstellingenwizard of in de instellingen die toegankelijk zijn via de positioneringsweergave.
Markerloze Dynamic Tracking is mogelijk niet beschikbaar voor selectie en preparatie
wanneer het wordt geopend met Patient Manager als er sprake is van een van de volgende omstandigheden:
• Het patiëntplan is geïmporteerd in ExacTrac Vero door middel van een ander R&V-systeem dan MHI-TM2000 R&V
• Het patiëntplan bevat ten minste één isocentrum dat is gepland voor een statische
(niet-Dynamic Tracking) behandeling
• Het patiëntplan bevat ten minste één isocentrum dat is gepland voor een statische
boogbehandeling

3.

Druk op Next om uw instellingen te bevestigen en verder te gaan naar het volgende wizardscherm.
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6.4

Behandelingsinformatie

Algemene informatie
Deze stap bevat informatie over de patiënt en het DICOM-behandelplan.

Scherm Treatment Information

Afbeelding 31
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6.5

Instellingen van lichaamsmarkers wijzigen

Algemene informatie
Als de CT-scanbeelden lichaamsmarkers bevatten, dan worden deze automatisch gedetecteerd
door de software.
Met deze stap kunt u de inhoud van CT-scanweergaven aanpassen en lichaamsmarkerinformatie
wijzigen indien nodig.

Scherm Body Markers

②

③

①

Afbeelding 32

Schermgebieden
Nr.

Onderdeel

Functie

①

Isocenter

Omdat de isocentra op de lineaire versneller vooraf worden
gedefinieerd, is dit gedeelte grijs gemaakt.

②

View

Pas de instellingen voor beelden en weergave aan.

③

Body Marker

Detecteer en controleer gescande lichaamsmarkers en voeg
desgewenst lichaamsmarkers toe of wis deze.

Lichaamsmarkers definiëren
Stappen
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1.

Pas de beeldinstellingen aan. Zie pagina 89.

2.

Wijzig desgewenst de lichaamsmarkers. Zie pagina 91.

3.

Druk op Next om uw instellingen te bevestigen en verder te gaan naar het volgende wizardscherm.
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6.5.1

Beeldaanpassing doorvoeren

Algemene informatie
U kunt het beeld aanpassen om een duidelijkere weergave te krijgen van de lichaamsmarkers.

Weergavegebied

Afbeelding 33

Beschikbare beeldweergaven
De richting wordt in elke weergave aangeduid door een patiëntpictogram linksonder in elke
beeldweergave.

Nr.
①

Onderdeel

Functie

Axial

De gescande 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.

Scancoupes zoeken
Stappen
1.

Gebruik de schuifbalk om door de axiale scancoupes te bladeren.

2.

Het totale aantal scans in de beeldenset wordt aangegeven rechts van de schuifbalk.
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De weergavevergroting aanpassen
Optie
Om de vergroting van elke
weergave aanpassen,

gebruik de zoompictogrammen.

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.
Alle drie beeldweergaven zijn nu dienovereenkomstig bijgewerkt.

Objectcontouren weergeven
Opties
Voor het weergeven van
contouren voor objecten die
zijn gedefinieerd in de geimporteerde scanbeelden

selecteert u het selectievakje Contours.

Beeld-windowing aanpassen
Elke beeldweergave bevat een histogram waarmee de grijsverspreiding van de scangegevens
kan worden geregeld. Meer informatie is beschikbaar in pagina 137.
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6.5.2

Lichaamsmarkers in CT-scans

Algemene informatie
Als de CT-scanbeelden lichaamsmarkers bevatten, dan worden deze automatisch gedetecteerd
door de software.
U kunt de positie van de lichaamsmarkers in de beeldcoupes controleren en deze indien nodig
toevoegen of verwijderen.

Lichaamsmarkerfuncties

Afbeelding 34

Door markers bladeren
Om door beschikbare lichaamsmarkers te bladeren, gebruikt u de hiervoor voorziene pijlknoppen.

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.
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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.

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.

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.
Nr.
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Onderdeel

Functie

③

De isocentra in het huidige beeldvlak worden getoond als een
oranje cirkel met een kruis, en gelabeld met een isocentrumID.

④

Isocentra die zich niet in het huidige beeldvlak bevinden, worden getoond als alleen een oranje kruis.
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6.6

Instellen van standaardinstellingen voor
positionering

Algemene informatie
Tijdens deze stap kunt u nauwkeurigheidstoleranties aanpassen die zijn opgeslagen en op dit
patiëntbestand zijn toegepast.

Scherm Positioning Defaults

①

②

③

⑦
⑧

④
⑤
⑥

Afbeelding 35

Het referentiesysteem selecteren
Selecteer in het veld Positioning based on het referentiesysteem:
Referentiesysteem
Hiermee wordt patiëntpositionering voor extracraniale behandeling op
basis van gedefinieerde lichaamsmarkers mogelijk.
Patiëntbeweging kan tijdens de behandeling worden gedetecteerd,
Body Marker Configuramaar ademhalingsbeweging kan resulteren in een verminderde positiotion
neringsnauwkeurigheid.
Lichaamsmarkers kunnen ook gebruikt worden voor het prepositioneren van de patiënt in het isocentrum.
Positioning Array

De patiënttafel kan nauwkeurig worden gepositioneerd voor röntgenbeeld- of Cone Beam CT-correctie met behulp van het ET-positioneringsframe en de ET-positioneringsarm.

Frameless Positioning
Array

Hoofd- en halsbehandelingen kunnen nauwkeurig worden gevolgd met
behulp van het Positioneringsframe voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering. Als het behandelplan is gebaseerd op een gelokaliseerde gegevensset, wordt deze optie automatisch geselecteerd.
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Nauwkeurigheid lichaamsmarker
Stel de toleranties voor de nauwkeurigheid van de lichaamsmarkers in:
Nr.

Onderdeel

Functie

①

De nauwkeurigheid is aanvaardbaar als de verkregen waarde
onder de minimumwaarde ligt die ingevoerd werd voor verminderde nauwkeurigheid.

②

Specificeer de minimale en maximale drempelwaarden met
behulp van de draaivakken.
Het systeem waarschuwt voor verminderde nauwkeurigheid
als er een afwijking wordt geconstateerd tussen de minimum
en maximum drempelwaarden die voor de geselecteerde patient zijn ingesteld.
Voor een goede nauwkeurigheid moet de maximum drempelwaarde voor tracking zo laag mogelijk worden ingesteld.
OPMERKING. De maximale drempelwaarde is ook van toepassing voor tracking van het ET-positioneringsframe en het
positioneringsframe zonder invasieve fixatiering.

③

De nauwkeurigheid is laag als de verkregen waarde boven de
maximumwaarde ligt die ingevoerd werd voor verminderde
nauwkeurigheid.

OPMERKING. Deze nauwkeurigheidsinstellingen zijn geldig voor het huidige patiëntbestand. Voor
toegang tot standaard nauwkeurigheidsinstellingen voor positionering van lichaamsmarkers
gebruikt u het tabblad Accuracy via het dialoogvenster Application (zie pagina 61).

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.

Instellingen voor röntgenverificatie
U kunt de minimum- en maximumdrempelwaarden aangeven in millimeters en graden voor de
röntgenverificatie:
Nr.

④

94

Onderdeel

Functie

Couch

Deze drempel is direct van invloed op de nauwkeurigheid die
nodig is voor een succesvolle positieverificatie en behandeling van de patiënt. De juiste waarde is afhankelijk van de
nauwkeurigheid die nodig is om de individuele indicatie te behandelen, en de nauwkeurigheid die op realistische wijze kan
worden bereikt voor dit deel van het lichaam.
• Als de waarden zeer laag worden ingesteld, kan dit voorkomen dat de verificatie met succes wordt afgerond.
• Door grote waarden in te stellen worden grotere positioneringsfouten getolereerd tijdens verificatie.
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Nr.

Onderdeel

Functie

⑤

Robotics

De waarde die hier wordt ingesteld, is geldig voor de kantelcompensatie (longitudinale en laterale hoeken) met Robotics
Vero. Aanvullende informatie over Robotics Vero vindt u in
de Hardwarehandleiding, Robotics Vero en in pagina 239.

⑥

Ring

Er kan ook een drempelwaarde worden ingesteld voor verticale ringhoekcompensatie.

Automatische hoekcompensatie
Nr.

Onderdeel

⑦

Robotics enabled

⑧

Ring enabled

Functie
• Activeer dit selectievakje als u Robotics Vero wilt gebruiken om kantelhoeken te corrigeren (zie pagina 247).
• De instelling Robotics enabled moet zowel in het algemene dialoogvenster Application (zie pagina 64) als in de patiëntinstellingen worden geactiveerd om effectief te zijn.
• Details over Robotics Vero vindt u in de Hardwarehandleiding, Robotics Vero.
Als dit selectievakje wordt geactiveerd, kunnen verticale hoeken worden gecompenseerd met behulp van de ring van de lineaire versneller.

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

6.7

DRR-instellingen bepalen

Algemene informatie
In deze stap kunt u instellen hoe DRR’s, die zijn gegenereerd aan de hand van de geïmporteerde
CT-gegevens, worden weergegeven. Pas de DRR-instellingen aan voor optimale zichtbaarheid
van het doelgebied.

DRR-instellingen bepalen

Afbeelding 36

Selectie isocentrum
Omdat de isocentra op de lineaire versneller vooraf worden gedefinieerd, is het Isocentergedeelte grijs gemaakt.

Objecten weergeven
Onderdeel

Functie
Om contouren weer te geven van objecten die in de geïmporteerde
scanbeelden zijn gedefinieerd, schakelt u het selectievakje Contours in. In de verschafte DRR-weergaven kunt u nu het volgende
weergeven:
• PTV only of All contouren.
• De geselecteerde voorwerpen als een Outline (hier in groen) of
als een Solid voorwerp (hier in groen).
Wanneer u het selectievakje Isocenter selecteert, wordt het huidige
isocentrum getoond als een oranje kruis en gecentreerd in de beeldweergave.

LUT-instellingen wijzigen
Door de LUT-instellingen (Lookup table) te wijzigen, kunt u gamma- en bot-/weefselniveaus
corrigeren in de gegenereerde DRR-beelden. Dit verbetert latere beeldfusie, bijvoorbeeld als de
DRR’s alleen kleine of dunne benige anatomieën bevatten.
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Stappen
1.

Druk op Change in het veld LUT Settings.

2.

Activeer de schuifbalken LUT en Gamma door de systeemprompt te bevestigen met Yes.

3.

Regel de schuifbalken LUT en Gamma zoals vereist tot het juiste bot-/weefsel- en gammaniveau is bereikt.

4.

Als u uw wijzigingen ongedaan wilt maken, drukt u op Reset.

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.

LUT-aanpassingen

①

②
Afbeelding 37

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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6.8

Geïmplanteerde markerposities

Algemene informatie
Als uw ExacTrac Vero is voorzien van een overeenkomstige softwarelicentie, dan kunt u de
behandeling uitvoeren met behulp van geïmplanteerde markers als een referentie voor
patiëntpositionering.
In dit geval wordt u gevraagd de betreffende instellingen te bepalen die daarna worden gebruikt
voor het inschakelen van beeldgebaseerde correctie van de patiëntpositie (zie pagina 160).

Dynamic Tracking
Als u een behandeling met Dynamic Tracking uitvoert, gebaseerd op geïmplanteerde markers,
waarvoor de implantatie van twee tot zes geïmplanteerde korte markers of één tot drie
geïmplanteerde lange marker nodig is, wordt u gevraagd de geïmplanteerde markers in de CTgegevens te bepalen.
De geïmplanteerde markers worden gebruikt voor doellokalisatie tijdens de eerste berekening en
update van het 4D-correlatiemodel (zie pagina 214), en worden weergegeven op de vastgelegde
röntgenbeelden tijdens 4D-modelleren en behandeling (zie pagina 228).

Scherm Geïmplanteerde markers bepalen

②

③

①

④

⑤

Afbeelding 38

Schermgebieden
Onderdeel

Functie

①

Isocenter

Vooraf gedefinieerd isocentrum op de lineaire versneller.

②

View

Instellingen voor beelden en weergave aanpassen (zie pagina
100).

③

Implanted Marker Type

Definieer het type van de gebruikte geïmplanteerde marker
(zie pagina 102).

Nr.
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Nr.
④

⑤

Onderdeel

Functie

Implanted Marker

Geïmplanteerde markers toevoegen of wissen of zo nodig bewerken.

Marker Details

Levert informatie over een geselecteerde marker:
• Coördinaten
• Lengte (in geval van een geïmplanteerde lange marker)

Uw instellingen bevestigen
Druk op Next om uw instellingen te bevestigen en verder te gaan naar het volgende
wizardscherm.
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6.8.1

Beeldaanpassing doorvoeren

Algemene informatie
U kunt het beeld aanpassen om een duidelijkere weergave te krijgen van de geïmplanteerde
markers.

Weergavegebied

①

③

②

Afbeelding 39

Beschikbare beeldweergaven
De richting wordt in elke weergave aangeduid door een patiëntpictogram linksonder in 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 axiale scancoupes te zoeken, gebruikt u de schuifbalk. Het totale aantal scans in de
beeldenset wordt aangegeven rechts van de schuifbalk.
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De weergavevergroting aanpassen
Optie
Om de vergroting van elke
weergave aanpassen,

gebruik de zoompictogrammen

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.
Alle drie beeldweergaven zijn nu dienovereenkomstig bijgewerkt.

Objectcontouren weergeven
Opties
Voor het weergeven van
contouren voor objecten die
zijn gedefinieerd in de geimporteerde scanbeelden

selecteert u het selectievakje Contours.

Beeld-windowing aanpassen
Elke beeldweergave bevat een histogram waarmee de grijsverspreiding van de scangegevens
kan worden geregeld. Zie pagina 137.
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6.8.2

Geïmplanteerde markers 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.
• Minimaal drie korte markers of twee lange markers worden geadviseerd voor nauwkeurige
prostaatbehandelingen.
Bovenstaande richtlijnen moeten gevolgd worden om nauwkeurige automatische markerdetectie
en berekening van de correctieverschuiving voor patiëntpositionering en Dynamic Tracking te
garanderen. Voor meer informatie over het bepalen van de correctieverschuiving, zie pagina 165.
De nauwkeurigheid van positionering of tracking op basis van geïmplanteerde markers is sterk
afhankelijk van een nauwkeurige definitie van de implantaatpositie in de CT-dataset. Zie pagina
323 voor nadere informatie.
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.

Functies geïmplanteerde markers

②

③

④
⑤

①
Afbeelding 40

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

Door beschikbare markers scrollen
Om door beschikbare geïmplanteerde markers te bladeren, gebruikt u de hiervoor voorziene
pijlknoppen.

Nr.

Onderdeel

Functie

③

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

④

Andere geïmplanteerde markers worden getoond als een
donkergroene cirkel met een kruis, eveneens gelabeld met
een marker-ID.

⑤

Coordinates of IM2

De coördinaten van de momenteel geselecteerde geïmplanteerde marker wordt weergegeven.

Markers toevoegen
Stappen
1.

Selecteer het juiste markertype in het veld Implanted Marker Type.

2.

Druk op Add om een nieuwe marker in te voeren op het kruispunt van het draadkruis.
• Short (midpoint used): voor sferische of cilindrische geïmplanteerde markers korter
dan of gelijk aan 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.

OPMERKING. De afstand tussen de gedefinieerde markereindpunten in het CT-beeld wordt
berekend en weergegeven ⑥ indien het markertype Long is geselecteerd. Om te kunnen
controleren of de eindpunten van de marker nauwkeurig zijn ingesteld, moet de getoond
markerlengte worden vergeleken met de werkelijke lengte.

Markers wissen
Druk op Delete om de momenteel geplaatste 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.
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Stappen
4.

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

Markers kopiëren
Geïmplanteerde markers kunnen als volgt gekopieerd worden van het ene isocentrum naar het
andere:
Stappen

104

1.

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

2.

Selecteer in het gebied Implanted Marker het bronisocentrum waarvandaan 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.
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6.9

Markerloze Dynamic Tracking

Algemene informatie
Als uw ExacTrac Vero is voorzien van een overeenkomstige softwarelicentie, dan kunt u Dynamic
Tracking uitvoeren zonder geïmplanteerde markers.
Ga als volgt te werk om markerloze Dynamic Tracking uit te voeren:
• Activeer het selectievakje Use Markerless (zie hieronder).
• Definieer een wekedelencluster binnen de CT-dataset door een contour te selecteren uit de lijst
Monitoring Contours welke tijdens een behandelsessie kan worden gevolgd in de
röntgenbeelden en welke geschikt is voor lokalisatie van het doel. Hoewel deze
trackingstructuur niet noodzakelijkerwijs het doel hoeft te zijn, is de synchrone beweging met
het doel noodzakelijk voor een precieze doellokalisatie en tracking.
De geselecteerde contour dient als verificatiereferentie én als trackingidentificatieobject. Deze
bepaalt wat tijdens de behandeling wordt gevolgd. Het PTV is geselecteerd als standaard
monitoring van de contour.

Instellingen markerloze Dynamic Tracking

②

③

④

①

⑤

⑥

Afbeelding 41

Schermgebieden
Nr.

Onderdeel

Functie

①

Isocenter

Vooraf gedefinieerd isocentrum op de lineaire versneller.

②

Use Markerless

Markerloze Dynamic Tracking in-/uitschakelen. U kunt deze
gebruiken om de instellingen voor markerloos te resetten.

③

DRR Settings / View

Aanpassen instellingen DRR en beeldweergave (zie pagina
100).

④

Monitoring Contours

Definiëren van contouren die moeten worden weergegeven in
de CT- en DRR-weergaven.

⑤

DRR-instellingen/weerga- DRR-weergave van de geselecteerde Monitoring Contour
ve
die moet worden gebruikt als doelvolume.

⑥

Isocentrum en doelvolume
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Monitoring Contours.
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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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6.9.1

Voorbereiden voor markerloze Dynamic Tracking

Algemene informatie
Activeer het selectievakje Use Markerless om markerloze Dynamic Tracking uit te voeren.

Het doelvolume definiëren
Wanneer u Use Markerless activeert, wordt een contour die in de lijst Monitoring Contours
wordt geselecteerd, weergegeven in de axiale, coronale en sagittale CT-weergaven. De
standaardselectie is de isocentrumcontour. De geselecteerde Monitoring Contour
vertegenwoordigt de trackingstructuur die wordt gebruikt voor doellokalisatie door fusie met de
bijbehorende structuur die zichtbaar is in het röntgenbeeld tijdens doelidentificatie. De DRR’s van
het gedefinieerde doelvolume worden weergegeven onder DRR.
Stap
Selecteer een contour uit de lijst Monitoring Contours om een doelvolume te definiëren.

Een monitoringcontour definiëren
Activeer het selectievakje Visible onder Monitoring Contours om de contouren weer te geven
voor objecten die in de geïmporteerde scans zijn gedefinieerd. Als er een andere contour dan
PTV wordt gekozen, kan deze contour verder worden weergegeven op de schermen Target
Identification, Model Check en Treatment.
Een andere contour dan PTV kan worden gedefinieerd als de trackingstructuur welke dan wordt
gebruikt voor doellokalisatie. Kies een contour uit de lijst onder Monitoring Contours. Wanneer
een andere contour dan PTV wordt gekozen als trackingstructuur, moeten de beweging van PTV
en trackingstructuur identiek zijn en de afstand tussen PTV en trackingstructuur redelijk klein zijn.
Waarschuwing
De wekedelencluster binnen het geselecteerde doelvolume moet gedurende de gehele
ademhalingscyclus in een vaste correlatie met het doel bewegen. Een trackingstructuur die
relatief ten opzichte van het doelisocentrum beweegt kan resulteren in een aanzienlijke
afwijking van de behandelbundel ten opzichte van het doel.
Waarschuwing
De geselecteerde Monitoring-contour moet geschikt zijn voor visuele verificatie van de
trackingnauwkeurigheid.

Klinische gebruikershandleiding Rev. 1.1 ExacTrac Vero Ver. 3.6

107

Markerloze Dynamic Tracking

6.9.2

DRR en beeldaanpassing uitvoeren

Algemene informatie
De zichtbaarheid van een anatomische wekedelenstructuur in de DRR, welke later kan worden
gekoppeld aan de bijbehorende structuur die zichtbaar is in het röntgenbeeld, is essentieel voor
markerloze Dynamic Tracking. Het is mogelijk de DRR-instellingen specifiek aan te passen voor
optimale wekedelenzichtbaarheid zonder dat dit de DRR-instellingen voor röntgenfusie op basis
van bot beïnvloedt.
Daarom is het belangrijk de DRR-instellingen te wijzigen voor optimale zichtbaarheid van het
doelgebied.
Waarschuwing
Aanpassen van de LUT- of gammainstellingen beïnvloedt de volgende automatische fusie
op het scherm Target Identification.

Scancoupes zoeken
Gebruik de schuifbalk Axial Slice om door de axiale scancoupes te bladeren. Het totale aantal
scans in de beeldenset wordt aangegeven rechts van de schuifbalk.

De weergavevergroting aanpassen
Optie
Om de vergroting van elke
weergave aanpassen,

gebruik de zoompictogrammen

DRR-weergaven aanpassen
Gebruik de schuifbalken om de LUT- en gammainstellingen aan te passen voor de DRRweergaven.

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.
Alle drie beeldweergaven zijn nu dienovereenkomstig bijgewerkt.

Beeld-windowing aanpassen
Elke beeldweergave bevat een histogram waarmee de grijsverspreiding van de scangegevens
kan worden geregeld. Zie pagina 137.
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6.10

Een virtueel isocentrum bepalen

Algemene informatie
Voor bepaalde behandelingen zijn de anatomische structuren rondom het isocentrum niet
geschikt voor de beeldfusie die nodig is tijdens beeldcorrectie (zie pagina 146 en pagina 179).
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 42

Een onnauwkeurige beeldfusie voorkomen
Om een onnauwkeurige beeldfusie te voorkomen, definieert u een virtueel isocentrum in een
gebied met voldoende kenmerkende anatomie om te gebruiken voor beeldfusie tijdens
patiëntpositionering.
Stappen
1.

Activeer en bepaal een virtueel isocentrum in een gebied met voldoende kenmerkende
anatomie voorafgaand aan behandeling of tijdens prepositionering, zie pagina 146.

2.

Na bevestiging van het IR-referentiesysteem, lijnt u het virtuele isocentrum uit met het
isocentrum van de lineaire versneller door de behandelingstafel automatisch te verplaatsen. U kunt nog steeds de gedefinieerde virtuele isocentrumpositie veranderen voordat u
de eerste correctiebeelden maakt.

3.

Leg verplichte röntgen of Cone Beam CT-correctie- en -verificatiebeelden vast (zie pagina
141 en pagina 175) op basis van de positie van het virtuele isocentrum.

4.

Na succesvolle verplichte verificatie in het virtuele isocentrum, wordt een verschuiving berekend die de patiënt terug in het behandelingsisocentrum plaatst.

5.

Voer een optionele röntgen of Cone Beam CT-verificatie uit van de positioneringsnauwkeurigheid (zie pagina 172 en pagina 193) op basis van de behandelingsisocentrumpositie.
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Scherm Virtual Isocenter

②

①

③
④
⑤

Afbeelding 43
Nr.

Onderdeel

Beschrijving

①

Isocenter

Omdat de isocentra op de lineaire versneller vooraf worden
gedefinieerd, is dit gedeelte grijs gemaakt.

②

Virtual Isocenter

Hier kunt u het visuele isocentrum activeren.

③

Coordinates

Hier kunt u de coördinaten van het behandelingsisocentrum
en het gedefinieerde virtuele isocentrum zien.

④

View

Pas de instellingen voor beelden en weergave aan.

⑤

DRR

DRR-beelden die zijn gegenereerd uit de CT-gegevens.

Een virtueel isocentrum definiëren
Stappen
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1.

Activeer Use Virtual Isocenter. Het virtuele isocentrum wordt nu weergegeven als een
rood kruis gelabeld met Virtual Isocenter in de CT-beeldweergaven en DRR’s.

2.

Plaats de muisaanwijzer in een van de beeldweergaven en klik met de linkermuisknop op
het virtuele isocentrumkruis. Houd de knop ingedrukt en sleep het virtuele isocentrum
naar de vereiste plaats in de beeldweergave. De weergegeven coördinaten van het virtuele isocentrum worden dienovereenkomstig bijgewerkt.
De DDR’s worden overeenkomstig bijgewerkt met de virtuele isocentrumpositie.

3.

Druk op Next om uw instellingen te bevestigen en verder te gaan naar het volgende wizardscherm.
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6.10.1

Beeldaanpassing doorvoeren

Algemene informatie
U kunt het beeld aanpassen om een duidelijkere weergave te krijgen.

Weergavegebied

①

②

③

Afbeelding 44

Beschikbare beeldweergaven
De richting wordt in elke weergave aangeduid door een patiëntpictogram linksonder in 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
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Scancoupes zoeken
Om in de axiale scancoupes te zoeken, gebruikt u de schuifbalk. Het totale aantal scans in de
beeldenset wordt aangegeven rechts van de schuifbalk.

De weergavevergroting aanpassen
Optie
Om de vergroting van elke
weergave aanpassen,

gebruik de zoompictogrammen

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.
Alle drie beeldweergaven zijn nu dienovereenkomstig bijgewerkt.
OPMERKING. Als het draadkruis wordt weergegeven in de CT-weergaven, wordt Reset
opnieuw gelabeld als Center. Door te klikken op Center wordt de virtuele isocentrumpositie ingesteld op de middenpositie van het draadkruis.

Objectcontouren weergeven
Opties
Voor het weergeven van
contouren voor objecten die
zijn gedefinieerd in de geimporteerde scanbeelden

selecteert u het selectievakje Contours.

Beeld-windowing aanpassen
Elke beeldweergave bevat een histogram waarmee de grijsverspreiding van de scangegevens
kan worden geregeld. Zie pagina 137.

Opmerkingen met betrekking tot de veiligheid
Waarschuwing
Indien u een virtueel isocentrum heeft gebruikt om een patiënt te positioneren en u keert
terug naar prepositionering, dan is het verplicht om de patiënt handmatig of automatisch
terug te plaatsen naar het behandelingsisocentrum met gebruik van lichaamsmarkers
voordat u het referentiesysteem bevestigt.
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Waarschuwing
Fusie in het virtuele isocentrum mag niet worden gebaseerd op zacht weefsel door
mogelijke belangrijke relatieve verplaatsing naar het behandelingsisocentrum.
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Het isocentrum verifiëren

6.11

Het isocentrum verifiëren

Algemene informatie
Tijdens deze stap kunt u het isocentrum controleren en, indien nodig, een PTV toewijzen.

Scherm isocentrumverificatie

Afbeelding 45

Selectie isocentrum
Omdat de isocentra op de lineaire versneller vooraf worden gedefinieerd, is het Isocentergedeelte grijs gemaakt.

Image Set Reconstruction
In de weergave Image Set Reconstruction kunnen voor de beeldgegevens bepaalde
voorwerpen (bijv. geïmplanteerde markers of lichaamsmarkers) en alle bijkomende voorwerpen
(bijv. iPlan-voorwerpen) weergegeven en geverifieerd worden voordat de patiëntbehandeling
plaatsvindt.
De richting wordt in elke weergave aangeduid door een patiëntpictogram linksonder in elke
beeldweergave.

Door de opties Axial, Coronal of Sagittal in het veld View te gebruiken, kunnen overeenkomstige
reconstructies voor weergave worden geselecteerd.

Beeld-windowing aanpassen
Elke beeldweergave bevat een histogram waarmee de grijsverspreiding van de scangegevens
kan worden geregeld. Zie pagina 137.
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PTV’s toewijzen
In het veld Assign PTV moet de juiste PTV geselecteerd worden. Als een isocentrum niet aan
een specifiek PTV is toegewezen, worden automatisch alle contouren, gedefinieerd in het
behandelplan, weergegeven.
Stappen
1.

Druk op de knop Change PTV Selection.

2.

Selecteer een juiste PTV in het nu weergegeven veld.

3.

Druk opnieuw op de knop Change PTV Selection om de nieuwe PTV te activeren.

4.

Druk op Yes in de volgende systeemindicatie om de nieuwe toewijzing te bevestigen.

Coördinaten van gegevens
Coördinaten beoordelen voor geïmporteerde beeldgegevens:
Coördinaten

Beoordelen onder

Gedefinieerd niet-gelokaliseerde coördinaten

Brainlab Coordinates

Gedefinieerde gelokaliseerde coördinaten

Dicom Patient Coordinates

Volgende stappen
Als u op Finish hebt gedrukt, wordt u doorgeleid naar het hoofdpositioneringsscherm van
ExacTrac Vero waar u de prepositionering van de patiënt kunt starten.
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7

PREPOSITIONERING
PATIËNT

7.1

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 opzichte van het isocentrum van de
lineaire versneller (bijv. door de tafelpositie aan te passen op basis van de huidmarkeringen en de
lasers van de lineaire versneller).
Het ET-positioneringsframe en de ET-positioneringsarm moeten dan worden gebruikt om de
tafelpositie tijdens de behandeling te volgen (zie pagina 123).

Infrarood prepositionering
Prepositionering met het ExacTrac Vero-infraroodcamerasysteem kan alleen als:
• de patiënt samen met het referentiesysteem is gescand (lichaamsmarkers of
Positioneringsframe voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering), zie pagina 75
• geschikte lichaamsmarkers worden bevestigd op de huid van de patiënt (zie pagina 119), of
• de patiënt het Positioneringsframe voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering draagt
(zie pagina 120).
De nauwkeurigheid van de IR-tracking van de tafelbeweging is lager dan de nauwkeurigheid van
de röntgencorrectie en de Cone Beam CT-correctie. Om te zorgen dat de patiëntbehandeling de
best mogelijke nauwkeurigheid heeft, moet röntgencorrectie of Cone Beam CT-correctie worden
uitgevoerd voorafgaand aan elke behandelingsstap met de nieuwe behandelpositie.
Ga na of alle accessoires veilig werden bevestigd.

Algemene aanpassing van de gantry
De gantry van de lineaire versneller moet in de startpositie (0°) staan alvorens de positionering
van de patiënt te starten.
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7.1.1

Patiëntpositionering op de tafel

Voordat u begint
Waarschuwing
Personen met een pacemaker kunnen een risico lopen door de blootstelling aan
röntgenstralen.

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.
Gebruik altijd dezelfde patiëntpositioneringsmethode en dezelfde patiënthouding tijdens CTscannen en behandelingspositionering.
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7.1.2

Lichaamsmarkers gebruiken

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

Markerzichtbaarheid
Zorg ervoor dat lichaamsmarkers goed bevestigd zijn en niet gehinderd worden door andere
uitrusting.
Waarschuwing
De nauwkeurigheid kan worden verlaagd als een of meer markeerbollen/-schijven niet
duidelijk zichtbaar zijn op de infraroodcamera of als de infraroodcamera het middelpunt
van een bol/schijf niet correct waarneemt omdat deze niet goed wordt weergegeven.
Controleer voor gebruik of de oppervlakken van alle markeerbollen/-schijven droog en in
goede staat zijn.
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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7.1.3

Craniale behandelingen zonder invasieve fixatiering

Algemene informatie
Craniale behandelingen zonder invasieve fixatiering kunnen alleen uitgevoerd worden met behulp
van gelokaliseerde gegevenssets die geïmporteerd zijn uit iPlan RT Dose versie 4.5.
Waarschuwing
Gebruik de Brainlab stereotactische hoofdring of het stereotactische maskersysteem niet
voor patiëntpositionering met ExacTrac Vero. Alleen de Frameless Radiosurgery
Components geven de vereiste positioneringsnauwkeurigheid.

Frameless Radiosurgery Components

Afbeelding 46

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, 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
ICT-extensie zonder invasieve fixatiering.

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 masker op het gezicht van de patiënt en maak het vast
zoals beschreven in de hardwarehandleiding, patiëntondersteuningssysteem.

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.

OPMERKING. Lokalisatorartefacten worden automatisch verwijderd door de ExacTrac Verosoftware.
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Positieverificatie
Als de patiënt geprepositioneerd is op basis van infraroodtracking (zie pagina 129) moet u een
onafhankelijke controle uitvoeren van de verkregen positie voordat tot röntgen- of Cone Beam CTcorrectie wordt overgegaan (zie pagina 141 en Pagina 175):
• Verwijder het Positioneringsframe voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering.
• Plaats de SRS CT/Angio lokalisator en doel-positioner voor radiochirurgie zonder
invasieve fixatiering (met de afdruk van het planningsysteem eraan bevestigd) over het hoofd
van de patiënt.
• Controleer of het isocentrum op de afdruk algemeen overeenkomt met de positie die de lasers
van de lineaire versneller aangeven.
Het fixeren van het ET-positioneringsframe 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 ET-positioneringsframe voor
radiochirurgie zonder invasieve fixatiering voor het prepositioneren. Röntgen- of Cone Beam
CT-correctie moet altijd voorafgaand aan de behandeling worden uitgevoerd.

Zichtbaarheid van de markeerbollen
De nauwkeurigheid van het instrument kan afnemen als een of meer markeerbollen niet zichtbaar
zijn voor de IR-camera. Dit kan worden veroorzaakt door versleten of beschadigde markeerbollen.
Inspecteer de markeerbollen regelmatig. Defecte bollen moeten worden vervangen.
Pas het maskersysteem of het Positioneringsframe voor radiochirurgie zonder invasieve
fixatiering niet aan tijdens de patiëntbehandeling. Als er aanpassingen moeten gebeuren, moet
beeldgebaseerde verificatie uitgevoerd worden voordat de patiëntbehandeling wordt voorgezet.
Waarschuwing
De IR-trackingnauwkeurigheid van het Positioneringsframe voor radiochirurgie zonder
invasieve fixatiering kan worden verlaagd door verborgen of verschoven reflecterende
markers.
Verkeerd geplaatste markeerbollen kunnen leiden tot onnauwkeurigheden van het frame.
Controleer regelmatig of de markeerbollen goed en volledig in de betreffende boorgaten
zijn geplaatst.

Behandeling
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.

Opmerkingen met betrekking tot de veiligheid
Afhankelijk van de benodigde nauwkeurigheid en de verwachte extra dosis voor de patiënt tijdens
de beeldvorming, kan röntgencorrectie de voorkeur hebben boven Cone Beam CT-correctie voor
craniale behandelingen.
Waarschuwing
Gebruik geen planningsgegevens die gelokaliseerd zijn op basis van hoofdfixatiemiddelen
van derden met ExacTrac Vero. Alleen de planningsgegevens, gelokaliseerd op basis van
de onderdelen van de Frameless Radiosurgery Components geven de vereiste
positioneringsnauwkeurigheid.
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Waarschuwing
Gebruik voor de patiëntpositionering geen hoofdfixatiemiddelen van derden met ExacTrac
Vero. Als dergelijke apparatuur zichtbaar is in de correctiebeelden, kunnen deze de
beeldfusie ernstig belemmeren, hetgeen resulteert in verminderde
positioneringsnauwkeurigheid.
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7.1.4

Positioneringsframe 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 ETpositioneringframe en de ET-positioneringsarm aan de tafel worden bevestigd alvorens het
referentiesysteem te bevestigen zoals is beschreven onder pagina 130.

Positioneringsframes

②

①

③

Afbeelding 47
Nr.

Onderdeel

①

Montagearm met schroefklem bevestigd aan tafel

②

Montagearm met standaardklem bevestigd aan tafel

③

Frame gepositioneerd

Het positioneringsframe monteren
Stappen
1.

Gebruik de meegeleverde montagearm om het positioneringsframe te bevestigen aan de
zijrails van de behandelingstafel.

2.

Maak de grote fixatieschroef los en plaats het positioneringsframe dicht bij de behandelingszone.

3.

Zorg ervoor dat het positioneringsframe:
• Veilig gemonteerd is.
• De patiënt niet raakt.
• Geen lichaamsmarkers verbergt voor de infraroodcamera.
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Stappen
4.

Pas indien nodig de oriëntatie van het positioneringsframe aan door de kleine regelschroef los te maken, de oriëntatie te veranderen en de kleine regelschroef weer vast te
draaien.

5.

Draai de grote fixatieschroef vast.

Voor een optimale precisie moet het ET-positioneringsframe zo dicht mogelijk bij de
behandelingszone gepositioneerd worden, zonder de patiënt aan te raken.
Het ET-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.

Opmerkingen met betrekking tot de veiligheid
Bevestig geen voorwerpen aan het ET-positioneringsframe of de bevestigingsarm. Door er
voorwerpen zoals kabels aan te bevestigen, zal de positioneringsnauwkeurigheid verminderen.
Als u het ET-positioneringsframe en de ET-positioneringsarm gebruikt als referentiesysteem,
controleer dan vóór de behandeling of de reflecterende markeerbollen stevig vastzitten en of de
bevestigingspinnen niet verbogen zijn.
Waarschuwing
Verkeerd geplaatste markeerbollen kunnen leiden tot onnauwkeurigheden van het frame.
Controleer regelmatig of de markeerbollen goed en volledig in de betreffende boorgaten
zijn geplaatst.
Waarschuwing
Een nauwkeurige positionering kan niet worden gegarandeerd na schade aan het
positioneringsframe. Controleer regelmatig of het positioneringsframe in goede conditie is
(geen vervorming, schade of verplaatste markers).
Waarschuwing
In geval van botsing of contact met de ET-positioneringsarm tijdens positionering kan een
permanente verplaatsing van de arm optreden. Voer een nieuwe röntgenverificatie uit.
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7.2

De patiënt prepositioneren

Algemene informatie
Als de isocentrumverificatie eenmaal voltooid is (zie pagina 114), wordt u doorgeleid naar het
hoofdpositioneringsscherm.
Als Robotics Vero is ingeschakeld voor de huidige patiëntbehandeling (zie pagina 64), dan
controleert de ExacTrac Vero-software of het Robotics Vero-systeem is gecentreerd in
voorbereiding op de volgende kantelcompensatie (zie pagina 239).
Als Robotics Vero eenmaal correct is gecentreerd, kunt u patiëntprepositionering uitvoeren met
behulp van ExacTrac Vero om de tafelpositionering zodanig af te regelen dat de PTV uitgelijnd is
met het isocentrum van de lineaire versneller.
Robotics Vero mag in geen geval gebruikt worden voor prepositionering van de patiënt.

Waarschuwing
Voor Dynamic Tracking-behandelingen: Gebruik de ExacTrac Marker Pad niet als
referentiesysteem voor prepositionering en IR-monitoring bij het uitvoeren van een
Dynamic Tracking-behandeling. De ExacTrac Marker Pad kan uitsluitend worden gebruikt
voor het vastleggen van de ademhalingsbeweging van de patiënt voor Dynamic Tracking.

Eerste positioneringsscherm

②
③
④

⑤

①

⑥

Afbeelding 48
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Beschikbare weergaven
Nr.

Onderdeel

Functie
Twee positioneringsweergaven worden in het midden van het
scherm weergegeven:
• Top Laser View (deze weergave wordt altijd getoond)
• Left Laser View of Right Laser View
Of de linker- of rechterlaserweergave wordt getoond, kan worden
geconfigureerd onder Settings→ Application (zie pagina 60). De
overeenkomstige DRR kan ook voor weergave geconfigureerd
worden in de weergave-instellingen.
De weergaverichting voor elk geval wordt aangegeven door een
patiëntpictogram links onder aan elke beeldweergave.

①

Positioneringsweergaven

②

Statusindicator

Toont of de patiëntpositie binnen de tolerantiewaarden valt.

③

Isocenter

Huidige geselecteerde isocentrum.

④

Cameratrackingweergaven

Geeft het aantal markers aan dat door elke cameralens wordt gedetecteerd.

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 tijden prepositionering.
• Blauwe bollen wanneer de positie van de lichaamsmarkers, bepaald in
de beeldgegevens (blauwe kruisen), overeenkomt met de positie van de
lichaamsmarkers die op de patiënt zijn bevestigd.
De lichaamsmarkers die aan de trackingaccessoires zijn bevestigd, worden weergegeven als:
• Oranje bollen indien de ET-positioneringsframe/ET-positioneringsframe voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering wordt gebruikt.
• Groene bollen indien de ExacTrac Marker Pad wordt gebruikt (uitsluitend Dynamic Tracking).
Het draadkruis in het midden van elke weergave geeft het isocentrum van
de lineaire versneller weer.
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Positionele indicatoren
Nr.

Onderdeel

Functie

Indicatoren voor verschuiving
De indicators Lat. Shift, Long. Shift en Vert. Shift verschuivingsindicatoren geven de positie van het behandelingsisocentrum ten opzichte van het isocentrum van de lineaire versneller weer.

⑤

Indicatoren voor kanteling
⑥

• De kantelindicatoren Lat. Angle, Long. Angle en Vert.
Angle indicatoren specificeren de huidige rotatie van de
patiënt rond de laterale, longitudinale en verticale as ten
opzichte van de geplande positie.
• De indicatoren Long. Angle en Lat. Angle worden gebruikt voor de definitieve positionering met Robotics
Vero.
• De indicator Vert. Angle wordt gebruikt voor de definitieve positionering met de ring.

Waarschuwing
Verifieer tijdens behandeling continu de juiste patiëntpositie door het observeren van de
positionele indicatoren.

Statusindicatoren
Onderdeel

Functie
Tijdens de positionering wordt dit pictogram getoond als de nauwkeurigheid
laag is.
De limieten voor het ET-positioneringsframe, het Positioneringsframe
voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering en de lichaamsmarkers
zijn vastgelegd in Settings (zie pagina 93).
Tijdens de positionering wordt dit pictogram getoond als de nauwkeurigheid
laag is:
• De limiet voor het ET-positioneringsframe bedraagt 0,6 mm.
• De limiet voor het Positioneringframe voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering bedraagt 0,5 mm.
• De limiet voor lichaamsmarkers is bepaald in de Settings (zie pagina 93).
Dit pictogram geeft aan dat de patiënt zich in de geplande behandelingspositie bevindt en dat alle positioneringsfasen succesvol zijn beëindigd.
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 nauwkeurigheidsdrempel (en niet elke afzonderlijke
verschuiving). Behandel de patiënt (bundel aan) niet als dit pictogram niet
wordt weergegeven.
Houd altijd in gedachten dat het pictogram afhankelijk is van de translationele afstanden en NIET van de rotationele.

Opmerkingen met betrekking tot de veiligheid
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.
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De indicatoren voor positie en hoek geven de waarden weer van het patiëntcoördinatensysteem
in overeenstemming met IEC 61217.
De verticale hoek die wordt weergegeven in ExacTrac Vero toont de hoek tussen het vlak van de
ring en de hoofd-voetrichting van de patiënt. Een verandering in de positie van de patiënt kan
daarom worden gecompenseerd door het vlak van de ring te roteren.
Voor een nauwkeurige prepositionering met de infraroodcamera moeten alle
referentiesystemen die niet voor de procedure nodig zijn, verwijderd worden uit het
zichtveld van de camera.
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7.2.1

De patiënt automatisch uitlijnen op het isocentrum

Uitlijnen ten opzichte van het isocentrum
Stappen
1.

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.

2.

Zorg ervoor dat Accuracy Low of Accuracy Reduced wordt aangegeven op het positioneringsscherm.

3.

Schakel de automatische tafelbeweging in door de betreffende optie op de lineaire versneller te selecteren.

4.

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 die veranderen in blauwe 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.

Opmerkingen met betrekking tot de veiligheid
Als de infraroodcameraverbinding niet tot stand is gebracht, wordt een waarschuwing
weergegeven. Behandel de patiënt niet als dit gebeurt.
Waarschuwing
Behandel geen patiënten zonder een röntgen- of Cone Beam CT-correctie uit te voeren
behalve voor behandelingen met Dynamic Tracking waarbij u röntgen- of CBCTpatiëntpositionering kunt overslaan.

Volgende stappen
U kunt nu verdergaan met de bevestiging van het referentiesysteem door de betreffende optie op
de lineaire versneller te selecteren.
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7.3

Het referentiesysteem bevestigen
(Positioneringsmodus)

Algemene informatie
Het referentiesysteem voor IR-monitoring dat is geselecteerd in de patiëntinstellingen (zie
pagina 93) kan in dit scherm worden bevestigd of er kan een alternatief referentiesysteem worden
geselecteerd, indien nodig.

Positioneringsmodus

Afbeelding 49

Beschikbare referentiesystemen
Nr.

Onderdeel

Functie

Body Marker Configuration

Deze optie schakelt patiëntpositionering in voor extracraniale
behandelingen op basis van berekende lichaamsmarkers.

②

Positioning Array

Met deze optie kan de patiënttafel nauwkeurig worden gepositioneerd voor röntgenbeeld- of Cone Beam CT-correctie met
behulp van het ET-positioneringsframe en de ET-positioneringsarm.

③

Met deze optie kunnen hoofd-en-halsbehandelingen nauwFrameless Positioning Arkeurig gevolgd worden met behulp van het Positioneringsray
frame voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering.

①

Volgende stappen
Na deze selectie drukt u op Finish.
Het systeem detecteert het geselecteerde referentiesysteem en lokaliseert dit voor gebruik tijdens
daaropvolgende patiëntpositionering.
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OPMERKING. Als u hebt besloten de röntgen/CBCT-patiëntpositionering over te slaan voor een
behandelingen met Dynamic Tracking, dan gaat de software direct door naar 4D-modelleren
(pagina 195).

Opmerkingen met betrekking tot de veiligheid
Waarschuwing
Aangezien het ET-positioneringsframe en de ET-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 ET-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
Beeldgebaseerde correctie en verificatie (zie pagina 141 en pagina 175) zijn verplicht na
de initiële instellingen behalve voor behandelingen met Dynamic Tracking waarbij u
röntgen- of CBCT-patiëntpositionering kunt overslaan. Alleen-infrarood positionering is
verboden.
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7.3.1

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.

Bijwerken van patiëntpositionering mislukt

Afbeelding 50

Voordat u begint
Stappen

132

1.

Voordat u voortgaat, zorgt u ervoor dat:
• het correcte patiëntbestand geladen werd voor de te behandelen patiënt (zie pagina
83);
• de patiënt correct geprepositioneerd werd in het isocentrum (zie pagina 117).

2.

Druk op Ok om de patiëntpositie bij te werken.
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Patiëntpositionering bijwerken

Afbeelding 51

De patiëntpositie bijwerken
Stappen
1.

Zorg ervoor dat de patiënt correct geprepositioneerd is ten opzichte van het isocentrum
van de lineaire versneller (zie pagina 117).
De patiënt moet stil blijven liggen tijdens de procedure.
Druk op Finish om de patiëntpositionering te beëindigen. Na een succesvolle update
wordt u gevraagd of u de markerconfiguratie wilt opslaan voor de volgende behandelingsfractie:

2.

De software gaat direct door naar correctieröntgenacquisitie (zie pagina 141 en pagina
175).
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.
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8

DE POSITIE VAN DE
PATIËNT CORRIGEREN

8.1

Correctiebeeld-opties

Algemene informatie
Zodra de patiënt is geprepositioneerd en het benodigde referentiesysteem is bevestigd (of
optioneel indien u de patiënt heeft verplaatst naar een virtueel isocentrum), dan kunt u
röntgenbeelden of een Cone Beam CT verkrijgen om de huidige patiëntpositie te corrigeren.
Beeldoptie

Beschrijving

Zie

Röntgencorrectie

Op basis van een CT-coupesegmentdikte van 3 mm of minder
kan een röntgencorrectie afwijkingen reduceren tot minder
Pagina 141
dan 1,5 mm in alle richtingen, bij het positioneren van vaste lichaamsfantomen.

Cone Beam CTcorrectie

Cone Beam CT-correctie kan afwijkingen tot minder dan
2 mm in alle richtingen beperken.

Pagina 175

Raadpleeg het aanvaardingsprotocol dat tijdens de installatie werd ingevuld, voor de exacte
nauwkeurigheid die met uw apparaat kan worden verkregen. Als u een patiënt positioneert, kan
de totale positioneringsafwijking groter zijn, bijvoorbeeld bij behandeling van mobiele laesies.
OPMERKING. Door de juiste functie te selecteren op de lineaire versneller, kunt u wisselen
tussen de beeldvormingsmethode röntgen en Cone Beam CT.

Beeldopties

①

②
Afbeelding 52

Nr.
①

Onderdeel
Röntgenbeeld
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Nr.
②

Onderdeel
Cone Beam CT-beeld

Voordelen
Beeldtype

Geschiktheid

Röntgenbeelden

Weergave van botstructuur wissen

Cone Beam CT-beelden

Weergave van zacht weefsel wissen

Opmerkingen met betrekking tot de veiligheid
Correctie en verificatie op basis van beelden (zie pagina 141 en pagina 175) zijn verplicht bij het
uitvoeren van craniale behandelingen zonder invasieve fixatiering omdat de positie van de
Positioneringsframe 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.
Afhankelijk van de benodigde nauwkeurigheid en de verwachte extra dosis voor de patiënt tijdens
de beeldvorming, kan röntgencorrectie de voorkeur hebben boven Cone Beam CT-correctie. Dit
geldt met name voor craniale behandelingen.
ExacTrac Vero is geen diagnostisch systeem. De verkregen beelden mogen niet gebruikt worden
als basis voor patiëntdiagnose.
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8.2

Windowing en contrastverbetering

Algemene informatie
De functies windowing en beeldcontrastverbetering zijn voorzien in verschillende schermen en
dialoogvensters van ExacTrac Vero. Hoewel de beschikbare functies kunnen verschillen, is het
algemene principe hetzelfde in alle gevallen.
Door middel van windowing kunnen de zichtbaarheid en het contrast van anatomische structuren
verbeterd worden voor de beeldweergaven in het huidige scherm en wordt het gemakkelijker voor
de gebruiker om belangrijke kenmerken te herkennen.

CT Windowing uitvoeren
In sommige wizardschermen (bijv. pagina 98) 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.

Het beeldcontrast aanpassen:
• houd de linkermuisknop ingedrukt en beweeg de muisaanwijzer, of
• houd de schuifknop ingedrukt en beweeg de muisaanwijzer, of
• het grijsniveau wordt gereset door te dubbelklikken met de muis.
De positie van de blauwe grafieklijn varieert in overeenstemming met het bepaalde grijsniveau.

CT- en Cone Beam CT-Windowing uitvoeren
Gelijksoortige windowingfuncties kunnen ook worden geboden voor Cone Beam CT- en CTcoupes (zie pagina 179).
Stappen
Activeer de windowingfunctie met het histogrampictogram.
1.

Windowinghistogrammen worden nu in de beeldweergaven getoond:

2.
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Stappen
Positioneer de muisaanwijzer over een van de histogrammen in de beeldweergave die u
wilt aanpassen:

3.

• het bovenste histogram in elke weergave past alle Cone Beam CT-beeldcoupes aan;
• het onderste histogram in elke weergave past alle CT-beelden aan.

4.

Het beeldcontrast aanpassen:
• houd de linkermuisknop ingedrukt en beweeg de muisaanwijzer, of
• houd de schuifknop ingedrukt en beweeg de muisaanwijzer, of
• het grijsniveau wordt gereset door te dubbelklikken met de muis.
De positie van de blauwe grafieklijn varieert in overeenstemming met het bepaalde grijsniveau.

Röntgenwindowinghistogrammen
Als er röntgenbeelden worden verkregen, wordt de volgende histograminformatie 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 bundel
niet sterk genoeg was, zodat het beeld te donker is en niet voldoende informatie toont om nauwkeurige patiëntpositionering te ondersteunen.
• Een niveau dichtbij de rechterzijde van het histogram wijst erop dat de bundel te sterk was, 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, contrastbeperkte adaptieve histogramvereffening) automatisch werd toegepast door het systeem.
• Dit histogram maakt het mogelijk de grijsverspreiding van het röntgenbeeld
verder aan te passen, indien nodig (zie pagina 139).

Röntgencontrast aanpassen
Voor versterkte weergave kan het contrast van verkregen beelden geregeld worden met behulp
van een schuifbalk.

Afbeelding 53
In de meeste gevallen worden de beste resultaten verkregen door de schuifbalk in het midden van
zijn bereik in te stellen.
• High (rechts): het contrast is maximaal.
• Low (links): helemaal geen contrastverbetering.
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Röntgenwindowing aanpassen - Grijsniveau
Stappen
1.

Druk op de inschakelingsknop in de software om de windowingfuncties te activeren. In de
workflow voor Dynamic Tracking wordt de windowingfunctie ingeschakeld zodra er een
röntgenbeeldpaar is verkregen.

2.

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

3.

De beeldweergave 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,
• het grijsniveau wordt gereset door te dubbelklikken met de muis.
De posities van de grafieklijnen variëren in overeenstemming met het bepaalde grijsniveau.
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8.3

Fusiegoedkeuring

Algemene informatie
Als de beeldfusie is voltooid en visueel werd gecontroleerd op nauwkeurigheid, kunt u de functie
Approve gebruiken om de resultaten te bevestigen, bijv. voor facturatiedoeleinden.
• Fusiegoedkeuring kan ook uitgevoerd worden bij het reviseren van voltooide
patiëntbehandelingen in het dialoogvenster Patient Data (zie pagina 266).
• Het is ook mogelijk om beeldfusie op afstand te reviseren met behulp van een juist
geconfigureerd werkstation (zie pagina 271).

Beeldfusie goedkeuren
Stappen
1.

Als de berekende verschuiving acceptabel wordt geacht vanuit een klinisch standpunt,
drukt u op Approve om te bevestigen.
Meld u aan met de gebruikersnaam en het wachtwoord dat de netwerkbeheerder van het
ziekenhuis u verstrekt heeft (zie pagina 264).

2.

3.

Druk op Next om naar beoordeling correctieverschuiving te gaan.
Als u op Next drukt voordat de beeldfusie correct is gecontroleerd, wordt een systeemprompt weergegeven.

4.

Druk op No en controleer de fusie op nauwkeurigheid met de overlayfuncties.
5.
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Keur de beeldfusie goed zoals hierboven is beschreven en druk nogmaals op Next om
door te gaan naar de beoordeling correctieverschuiving (zie pagina 158 of pagina 168
voor röntgen of pagina 189 voor positionering op basis van Cone Beam CT).
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9

RÖNTGENCORRECTIEEN
-VERIFICATIE

9.1

Inleiding

Algemene informatie
U kunt de actuele positie van een patiënt op de behandeltafel controleren en corrigeren met hoge
nauwkeurigheid met Cone Beam CT-correctie.

Workflow
Stappen
1.

Leg röntgenbeelden vast van de huidige positie van de patiënt.

2.

Voer fusie uit om de huidige positie te vergelijken met de geplande positie in de CT-scanset. U kunt fusie uitvoeren voor het vergelijken van:
• Botstructuur
• Geïmplanteerde markers
ExacTrac Vero berekent de correctieverschuiving.

3.

Pas de correctieverschuiving toe.

4.

Voer röntgenverificatie uit nadat de patiënt is gecorrigeerd om te bevestigen dat de patient zich nu in de juiste positie bevindt.
OPMERKING. Indien u een virtueel isocentrum gebruikt, is verificatie in de virtuele isocentrumpositie verplicht. De patiënt wordt dan verplaatst naar het behandelingsisocentrum, waar een aanvullende verificatie van de positie van de patiënt optioneel is.
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9.2

Röntgenbeelden verkrijgen

Algemene informatie
U moet röntgenbeelden van de huidige positie van de patiënt verkrijgen om deze te kunnen
corrigeren.

Weergave van de röntgenacquisitie

Afbeelding 54

Röntgenbeelden verkrijgen
Stappen
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1.

Controleer of de patiënt correct geprepositioneerd is ten opzichte van het isocentrum van
de lineaire versneller (zie pagina 117).
De patiënt moet stil blijven liggen tijdens de procedure.

2.

De lineaire versneller configureert automatisch de instellingen van de imager aan de hand
van de patiëntinstellingen.
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 148), omdat het moeilijk is om een onderscheid te maken tussen weke delen, zoals de hoofdhuid, en botstructuren, zoals de schedel.
OPMERKING. U kunt de imagerinstellingen aanpassen bij het invoeren van de imagerinstellingen in ExacTrac Vero, zie onder, of direct op de muurpanelen.
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Geschiktheid van beelden verifiëren
Om te verifiëren of de verkregen beelden geschikt zijn voor de daaropvolgende beeldfusie, kunt u:
Opties

Centreer de weergave op een bepaald gebied.

Pas de vergroting van elke weergave aan.
Pas het beeldcontrast en de windowing aan (zie pagina 137) om de zichtbaarheid te verbeteren.

Imagerinstellingen aanpassen
Om de röntgenimagerenergieniveaus en de imagerweergave aan te passen, drukt u op:
• Imager in de infraroodweergaves of
• Settings op het scherm X-ray Acquisition, nadat u al een röntgenbeeld heeft vastgelegd.
Het scherm Imager Settings verschijnt:

①

②

Afbeelding 55
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Nr.

Onderdeel

Functie/Gebruik
De DRR’s links en rechts tonen een voorbeeld van hoe de röntgenbeelden worden weergegeven van de geselecteerde ring- en gantryhoeken.
• Als u een draadkruis wilt weergeven bij het isocentrum, druk dan op:

• Als u de PTV-contouren wilt weergeven, druk dan op:
①

DRR’s

• Als u alle andere contouren wilt weergeven, druk dan op:

OPMERKING. De contouren worden alleen weergegeven in het
scherm Imager Settings en kunnen niet worden overgedragen naar
het scherm Röntgen.
②

Energieniveaus

U kunt nieuwe energie-instellingen voor de linker- en rechterimager invoeren. Deze worden overgedragen naar de bedieningspanelen van
de imager zodra u op OK drukt.

Imagerwaarden
De imagerinstellingen kan worden aangepast naar de volgende waarden:
• Spanning (kV): 40-125
• Stroomsterkte (mA): 63, 80, 100, 160, 200, 250, 320
• Tijd (msec): 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28
De stroomsterkte en de tijdwaarden zijn afhankelijk van elkaar. Afhankelijk van de geselecteerde
stroomsterkte wordt de tijd beperkt tot bepaalde waarden en vice versa.

Beeldvormingsparameters vastleggen
Leg de beeldvormingsparameters vast voor dosiscontrole tijdens röntgenbeeldvorming. Een
voorbeeldformulier van een röntgenbeeldvormingsprotocol vindt u op pagina 336.

Volgende stappen
Zodra u weet dat de verkregen beelden geschikt zijn voor de daaropvolgende beeldfusie kunt u
op Next drukken om door te gaan naar de beeldfusiestap.

Opmerkingen met betrekking tot de veiligheid
Zodra de röntgenbeeldacquisitie is gestart, moet de patiënt gedurende de gehele procedure in
dezelfde positie blijven liggen.
Voor de best mogelijke nauwkeurigheid moet röntgenverificatie worden uitgevoerd elke keer dat
de positie van de patiënt wordt aangepast.
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.
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Waarschuwing
Zorg dat de patiëntinstellingen correct zijn voordat u begint met het vastleggen van
röntgenbeelden. Als het vastleggen van beelden moet worden herhaald door
onnauwkeurige instellingen, kan dit leiden tot een onnodige extra dosis voor de patiënt.
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9.3

Over DRR en röntgenbeeldfusie

Algemene informatie
U kunt röntgenbeelden van de positie van de patiënt fuseren met de beelden die zijn gegenereerd
uit geïmporteerde CT-scans. Hierdoor kunt u de huidige positie vergelijken met de positie die is
gebruikt voor de planning, en deze indien nodig corrigeren.

Fusie-opties
Referentie

Beschrijving

Botstructuur

Vergelijk de verkregen röntgenbeelden met de DRR-beelden die zijn
gegenereerd met behulp van de geïmporteerde CT-scanbeelden.
Zo kunt u bijvoorbeeld bepalen of een patiënt iets van positie is veranderd in het maskersysteem (zie pagina 120).

Geïmplanteerde markers

Vergelijk de huidige positie van de geïmplanteerde markers in de verkregen röntgenbeelden met de positie van de geïmplanteerde markers die zijn gelabeld in de CT-beeldenset tijdens de definitie van de
geïmplanteerde marker (zie pagina 98).

Weergaven van fusie en verschuivingsdetectie

①

②
Afbeelding 56

Nr.

Onderdeel

①

Fusie met behulp van botstructuur

②

Fusie met behulp van geïmplanteerde markers

Fusie-opties
Opties
Selecteer Bony voor automatische of handmatige fusie op basis van botstructuur (zie pagina
148).
Selecteer Implants voor fusie op basis van geïmplanteerde markers (zie pagina 160).
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Weergaven aanpassen
Opties

Centreer de weergave op een bepaald gebied.

Pas de vergroting van elke weergave aan.

Patiëntinstellingen aanpassen
Klik op Settings om de instellingen van de DRR en geïmplanteerde marker voor deze patiënt aan
te passen (eerder gedefinieerd, zie pagina 96 en pagina 98).
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Botfusie

9.4

Botfusie

Algemene informatie
Wanneer u een botfusie uitvoert, worden twee weergaven getoond:
• DRR-beelden die zijn gegenereerd uit de CT-scan.
• Röntgenbeelden van de huidige positie van de patiënt.
De DRR is in elk geval zo gegenereerd dat het hetzelfde perspectief laat zien als het bijbehorende
röntgenbeeld.
De beelden worden overlapt en bijbehorende interne structuren kunnen dan worden gematched
om de vereiste verschuiving correct te berekenen.

Workflow
Stappen

148

1.

Pas de beeldoverlay aan.

2.

Beperk de verschuivingsgrens en beeldgegevens, indien nodig.

3.

Voer beeldfusie uit. Dit kan zijn:
• Automatisch
• Handmatig
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9.4.1

Opties voor beeldoverlay

Algemene informatie
De beeldweergave kan worden aangepast met behulp van verschillende overlayfuncties die zowel
de beeldgegevensvergelijking als de fusiebeoordeling vereenvoudigen. Hierdoor is het
eenvoudiger om interne structuren te match om de vereiste verschuiving correct te kunnen
berekenen.

Overlayopties

②

③

①

④

⑤

Afbeelding 57

Beeldoverlayfuncties
Nr.

Onderdeel

Functie

①

X-ray → DRR

Pas de röntgenweergave en de DRR-weergave aan om meer van de
DRR en minder van het röntgenbeeld te tonen of vice versa.

②

Add

Plaatst het röntgenbeeld over het DRR-beeld. Beide beelden worden
grijs weergegeven. Identieke delen van het beeld worden wit weergegeven.

③

Subtract

Toont een beeld waarin het röntgenbeeld en de DRR van elkaar zijn afgetrokken. Als beide beelden identiek zijn, wordt een zwarte weergave
getoond.

④

Amber/Blue

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

Spyglass

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 in grootte aangepast worden met de
schuifbalk small → large die weergegeven wordt bij selectie van de
vergrootglasoptie.

⑤
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Opmerkingen met betrekking tot de veiligheid
Verricht geen patiëntbehandeling tenzij nauwkeurige beeldfusie mogelijk is.
De beeldoverlayfuncties moeten gebruikt worden om fusienauwkeurigheid te controleren
in beide beeldweergaven, vooral als de beelden een reeks gelijksoortige structuren
vertonen, zoals wervels.
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9.4.2

Botfusie - Beperkingsfuncties

Algemene informatie
Mogelijkheden:
• Beperk de toegestane verschuiving.
• Definieer een doelgebied (ROI, region of interest) om beeldinformatie (bijv. de onderkaak) uit te
sluiten die tot fusieonnauwkeurigheden kan leiden.
Dit kan leiden tot een veiligere positionering van de patiënt.

Beperking functies

Afbeelding 58

Een maximale verschuiving definiëren
Met de Fusion Limit-schuifbalk in het scherm X-ray Fusion & Shift Detection kunt u de
maximaal toegestane beeldverschuiving bepalen bij het matchen van röntgen- en DRR-beelden
tijdens automatische botfusie.
Over het algemeen is een hogere waarde aanbevolen om een flexibele correctieverschuiving
tijdens de fusie mogelijk te maken. Als de beelden echter een serie gelijksoortige structuren
bevatten, zoals wervels, wordt een lagere waarde geadviseerd om een onjuist fusieresultaat te
voorkomen.
Zie pagina 304.
Waarschuwing
Als de fusielimietwaarde heel hoog of heel laag is, is correcte automatische beeldfusie
soms niet mogelijk.
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Dialoogvenster Region Of Interest (ROI)

Afbeelding 59

Een doelgebied definiëren
U kunt specifieke gebieden uitsluiten tijdens de beeldfusie.
Stappen
1.

Druk op Define in het veld ROI in het scherm X-ray Fusion & Shift Detection.

2.

Plaats de muisaanwijzer in het nu getoonde dialoogvenster Region of Interest (ROI)
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.
Als u in plaats daarvan dit gebied voor automatische beeldfusie wilt gebruiken en alle andere gebieden uit te sluiten, drukt u op Invert.

5.

Om uw instellingen te bevestigen en terug te keren naar het scherm X-ray Fusion &
Shift Detection, drukt u op OK.

OPMERKING. Bij het uitvoeren van craniale behandelingen zonder invasieve fixatiering (zie
pagina 120), wordt geadviseerd de doelgebiedfunctie te gebruiken om de hoofdhuid en
schedelrand uit te sluiten voor een verbeterde automatische fusienauwkeurigheid.

Het doelgebied uitschakelen
Opties
Om de weergave van doelgebied uit te schakelen, drukt u op Hide in het ROI-gebied in het
scherm X-ray Fusion & Shift Detection. Het gedefinieerde doelgebied komt nog altijd in aanmerking tijdens beeldfusie.
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Opties
Om een beeldfusie uit te voeren zonder doelgebied, drukt u op Clear in het dialoogvenster Region Of Interest (ROI).
Zie pagina 305.
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9.4.3

Botfusie - Handmatige fusie

Algemene informatie
Wanneer u het huidige röntgenbeeld handmatig fuseert met de DRR van de CT-scan, dan
berekent ExacTrac Vero de translationele verschuiving in de positie van de patiënt.
Handmatige beeldfusie kan ofwel op zichzelf verricht worden, ofwel als ter voorbereiding op een
latere automatische fusie.
• Handmatige fusie berekent een verticale, longitudinale en laterale verschuiving.
• Hoekrotaties kunnen later berekend worden met automatische fusie (zie pagina 156).

Handmatige fusie uitvoeren
Stappen
Druk op Manual in het veld Fusion in het scherm X-ray Fusion & Shift Detection.

1.

2.

Gebruik de beeldoverlayfuncties (zie pagina 149) om de zichtbaarheid te verbeteren.
Plaats de muisaanwijzer in de beeldweergave. Nu wordt een positioneringskruis weergegeven.

3.

4.
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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.
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Stappen
De hieruit resulterende translationele verschuiving wordt aangeduid in het veld Shift.

5.

De fusie kan altijd ongedaan worden gemaakt door te drukken op Reset in het veld Fusion. Handmatige en automatische fusie zijn beide beschikbaar voor selectie.
6.

Gebruik de beeldoverlayfuncties (zie pagina 149) om te controleren of de handmatige fusie correct is.

7.

U kunt zo nodig een aanvullende auto matische fusie uitvoeren (zie pagina 156).

8.

Zodra de berekende verschuiving acceptabel wordt geacht vanuit een klinisch standpunt,
kunt u op Approve drukken om te bevestigen (zie pagina 140).

9.

Druk Next in het scherm X-ray Fusion & Shift Detection om door te gaan naar de bevestiging van de correctieverschuiving (zie pagina 158).
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 altijd het
resultaat van de fusie controleren.

OPMERKING. Als de match tussen de DRR-beelden en de röntgenbeelden vanuit een klinische
standpunt al als aanvaardbaar wordt beschouwd zonder een fusie uit te voeren, dan kunt u op
Approve drukken om deze nulverschuiving te bevestigen. Druk Next in het scherm X-ray Fusion
& Shift Detection om door te gaan naar de bevestiging van de correctieverschuivin.
Aangenomen wordt dat de huidige patiëntpositie de juiste behandelpositie is.

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
Als u doorgaat naar het scherm X-ray Shift Result zonder een handmatige
fusieverschuiving uit te voeren, dan heeft dat een bepaalde nulfusieverschuiving tot
gevolg. Aangenomen wordt dat de huidige patiëntpositie de juiste behandelpositie is.
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9.4.4

Botfusie - Automatische fusie

Algemene informatie
Wanneer u de huidige röntgenscan handmatig fuseert met de DRR van de CT-scan, dan berekent
ExacTrac Vero de verschuiving en de onjuiste rotationele uitlijning in de positie van de patiënt.
U kunt automatische beeldfusie ofwel op zichzelf verricht worden, ofwel na een eerste
handmatige fusie uitvoeren. Automatische fusie berekent:
• Een verticale, longitudinale en laterale verschuiving
• Hoekrotaties

Automatische fusie uitvoeren
Stappen
Druk op Automatic in het veld Fusion in het scherm X-ray Fusion & Shift Detection.

1.

2.

Het systeem past de positie van het DRR-beeld automatisch aan om overeen te komen
met het röntgenbeeld.
De hieruit resulterende translationele en rotationele verschuiving wordt aangeduid in het
veld Shift.

3.

De fusie kan altijd ongedaan worden gemaakt door te drukken op Reset in het veld Fusion. Handmatige en automatische fusie zijn beide beschikbaar voor selectie.
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4.

Gebruik de beeldoverlayfuncties (zie pagina 149) om te controleren of de automatische
fusie correct is.

5.

Zodra de berekende verschuiving acceptabel wordt geacht vanuit een klinisch standpunt,
kunt u op Approve drukken om te bevestigen (zie pagina 140).

6.

Druk Next in het scherm X-ray Fusion & Shift Detection om door te gaan naar de bevestiging van de correctieverschuiving (zie pagina 158).
OPMERKING. Als u de overlayschuifbalk of het vergrootglas niet hebt gebruikt om de fusieresultaten te verifiëren, wordt een bericht weergegeven als u op Next klikt. U moet altijd het resultaat van de fusie controleren.
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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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9.4.5

Botfusie - De correctieverschuiving bevestigen

Algemene informatie
Na het uitvoeren van de fusie moet u bevestigen dat de resulterende verschuivingen die voor de
positie van de patiënt zijn berekend, correct zijn.

Scherm X-ray Shift Result

Afbeelding 60

Verschuivingsresultaat bekijken
De berekende correctieverschuiving (translationele fout) wordt altijd gegeven.
• Bij automatische fusie wordt ook een correctie getoond voor rotatie rondom het isocentrum.
• Als de voor uw Robotics Vero-systeem bepaalde veiligheidslimieten (zie pagina 239)
overschreden worden, verschijnt ook de overeenkomstige informatie:

Opties
Als u tevreden bent met het verschuivingsresultaat, drukt u op Finish.
Als u de beeldfusie wilt herhalen, drukt u op Back.
Als u de beeldfusie wilt annuleren, drukt u op Cancel.
OPMERKING. Robotics Vero moet worden geactiveerd in de algemene instellingen van
Application (zie pagina 64) en in de patiëntinstellingen om een longitudinale en laterale rotatie
toe te passen.
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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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9.5

Geïmplanteerde markerfusie

Algemene informatie
Markergebaseerde beeldfusie voor positionering is een alternatief voor CBCT-gebaseerde
positionering als de PTV beweeglijk is ten opzichte van de botstructuur van de patiënt.
De nauwkeurigheid van markergebaseerde beeldfusie en de daaropvolgende positionering kan
worden beperkt door markermigratie en fusieonnauwkeurigheid. Zie pagina 75 en pagina 323
voor nadere informatie.

Workflow
Stappen
1.

De locaties van de geïmplanteerde markers worden gedefinieerd op de CT-scan in de
patiëntinstellingen (zie pagina 102).

2.

De locaties worden als groene kruisen gelabeld op de huidige röntgenbeelden.

3.

De geïmplanteerde markers worden automatisch gedetecteerd en weergegeven als blauwe kruizen in de röntgenbeelden.

4.

Via fusie worden geïmplanteerde markers zoals gedefinieerd in de CT-scan (groene kruizen) gematcht met de positie van de daadwerkelijk gedetecteerde geïmplanteerde markers (blauwe kruizen) in de röntgenbeelden.

5.

ExacTrac Vero kan vervolgens de benodigde verschuiving van de positie van de patiënt
berekenen.

Beeld-windowing kunnen ook aangepast worden om markergebaseerde beeldfusie te verbeteren
(zie pagina 161).
OPMERKING. Contrast en windowing hebben geen effect op de detectie van de geïmplanteerde
marker.
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9.5.1

Automatische markerdetectie

Algemene informatie
De geïmplanteerde ijkmarkers die zichtbaar zijn in het actuele röntgenbeeld worden automatisch
door de software gedetecteerd om correctie van de actuele patiëntpositie mogelijk te maken.
Deze zijn gelabeld zodat ze gemapt kunnen worden aan de gelabelde markers die tijdens de
geïmplanteerde markerdefinitie in de CT-scan zijn ingevoerd (zie pagina 98).

Automatische markerdetectie uitvoeren
Stappen
1.

Als geïmplanteerde ijkmarkers worden gedefinieerd in de CT-scan en de imagerinstellingen geschikt zijn, worden alle geïmplanteerde ijkmarkers automatisch gedetecteerd in de
röntgenbeelden en weergegeven als blauwe kruizen.
Als de automatische detectie mislukt, wordt een van de volgende foutberichten weergegeven:

2.

Redenen voor een mislukte detectie zijn:
• Imagerinstellingen zijn ingesteld op foutieve waarden.
• De ring-/gantryhoek is ingesteld op een waarde waar de geïmplanteerde markers niet
zichtbaar zijn in de röntgenbeelden.
• De geïmplanteerde markers bevinden zich niet in het zichtveld van het beeldvormingsapparaat.
• De geïmplanteerde markers zijn slecht gedefinieerd in de CT-gegevens.
• De geïmplanteerde markers zijn gemigreerd.
Controleer elk van deze redenen en pas de van toepassing zijnde instellingen indien nodig aan.
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Stappen
Als er ten minste 2 lange markers of 3 korte markers zijn gedefinieerd en de tolerantiewaarden voor een isometrische match worden overschreden, kan een van de volgende
foutberichten worden weergegeven.

3.

Selecteer Cancel om de fusie af te breken. U kunt geïmplanteerde markers van de fusie
opnieuw definiëren of uitsluiten voordat u het opnieuw probeert.
Selecteer OK om verder te gaan met de fusie op basis van een zwaartepuntmatch. Voor
details over beperkingen van de zwaartepuntmatch en de betreffende tolerantiewaarden,
zie pagina 323.
4.

Na het wijzigen van de imagerinstellingen of instellingen van de geïmplanteerde markers
wordt een automatische herdetectie van de geïmplanteerde markers in de bestaande
röntgenbeelden gestart.

5.

Indien u de ring-/gantryhoek of het zichtveld heeft veranderd, legt u een nieuw paar röntgenbeelden vast om de detectie van de geïmplanteerde marker te verifiëren.

6.

Als automatische markerdetectie niet succesvol of naar tevredenheid is, dan kunt u de
geïmplanteerde markers handmatig detecteren (zie onder).

De nauwkeurigheid van de gedetecteerde geïmplanteerde markers moet door de gebruiker
gecontroleerd worden.
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9.5.2

Handmatige markerdetectie

Algemene informatie
Als detectie van geïmplanteerde markers mislukt, dan kunt u handmatig de geïmplanteerde
markers in de röntgenbeelden detecteren door de blauwe kruizen over de bijbehorende
geïmplanteerde markers te plaatsen die zichtbaar zijn in de röntgenbeelden.

Markeropties

①

②
③
Afbeelding 61
Nr.

Onderdeel

①

Markeerbol

②

Markerpatroon

③

Markers in beeldweergave

Handmatige markerdetectie uitvoeren
Stappen
Voor handmatige markerdetectie past u de grijsverspreiding van de röntgenbeelden aan
met behulp van het pictogram histogram. Zie pagina 137.
1.

2.

Om een blauw 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.

3.

Druk op Shift pattern, klik in de weergave met de muisaanwijzer, houd de linkermuisknop
ingedrukt en sleep de markers naar de vereiste locatie om alle blauw gelabelde markers
samen te verplaatsen zonder hun onderlinge ruimtelijke relatie te wijzigen.

4.

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

Door beschikbare markers bladeren
Om door de groen gelabelde markers te scrollen, gebruikt u de pijltoetsen.
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• De momenteel geselecteerde geïmplanteerde marker wordt in het lichtgroen weergegeven. Het
bijbehorende blauw geïmplanteerde markerkruis is vervolgens actief.
• Andere geïmplanteerde markers worden weergegeven als een donkergroene cirkel. Het
bijbehorende blauw geïmplanteerde markerkruis is vervolgens actief.
De nauwkeurigheid van de gedetecteerde geïmplanteerde markers moet door de gebruiker
gecontroleerd worden.

Nieuwe markers definiëren
Door te drukken op Settings gaat u terug naar de geïmplanteerde markerdefinitie (zie pagina 98),
waar u indien nodig nieuwe geïmplanteerde markers kunt definiëren in de CT-dataset. Wanneer u
op OK drukt om dit scherm te verlaten, wordt een automatische herdetectie van de markers
gestart in de bestaande röntgenbeelden.

Markers wissen
Druk op Delete om de momenteel geselecteerde marker uit de beeldgegevens te wissen.
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9.5.3

Markerfusie

Algemene informatie
Als de geïmplanteerde markers automatisch of handmatig zijn gedetecteerd in de huidige
röntgenbeelden (zie pagina 161), dan kunnen ze worden gefuseerd met de markerposities zoals
gelabeld in de CT-scan.
Hierdoor kan ExacTrac Vero de verschuiving van de positie van de patiënt worden berekend.

Fusie uitvoeren
Stappen

1.

De geïmplanteerde markers worden automatisch gedetecteerd in de röntgenbeelden. De
gedetecteerde positie wordt aangeduid met een blauw kruis. Als automatische markerdetectie niet succesvol of naar tevredenheid is, dan kunt u de geïmplanteerde markers
handmatig detecteren (zie pagina 161).
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Stappen
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.

Het geplande markerpatroon (groene kruisen) wordt over de gedetecteerde markers
(blauwe kruisen) in de röntgenbeelden heen geplaatst. De gebruiker moet de overlay visueel inspecteren. Als er ten minste 2 lange markers of 3 korte markers zijn gedefinieerd
en de tolerantiewaarden voor een isometrische match worden overschreden, kan een van
de volgende foutberichten worden weergegeven.

2.

Selecteer Cancel om de fusie af te breken. U kunt geïmplanteerde markers van de fusie
opnieuw definiëren of uitsluiten voordat u het opnieuw probeert.
Selecteer OK om verder te gaan met de fusie op basis van een zwaartepuntmatch. Voor
details over beperkingen van de zwaartepuntmatch, zie pagina 323.
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Stappen
De hieruit resulterende translationele en indien van toepassing rotationele verschuiving
wordt aangeduid in het veld Shift.

3.

Ga na of de fusie correct is.
• De fusie kan altijd ongedaan worden gemaakt door te drukken op Reset in het veld
Fusion.
• Als minstens drie korte of twee lange markers zijn gedefinieerd en er geen zwaartepuntmatch is bevestigd door de gebruiker, wordt ook een bijbehorende rotationele verschuiving berekend.
• Als het selectievakje Implanted Marker Fusion is gedeactiveerd in de instellingen van
Application (zie pagina 64), dan berekent de geïmplanteerde markerfusie alleen een
translationele verschuiving, ongeacht het aantal gebruikte geïmplanteerde markers.
4.

Zodra de berekende verschuiving acceptabel wordt geacht vanuit een klinisch standpunt,
drukt u op Approve drukken om te bevestigen (zie pagina 140).

5.

Druk Next in het scherm X-ray Fusion & Shift Detection om door te gaan naar de bevestiging van de correctieverschuiving (zie pagina 168).

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.
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9.5.4

Geïmplanteerde markerfusie - Correctieverschuiving bevestigen

Scherm X-ray Shift Result

Afbeelding 62

Het resultaat van de verschuiving beoordelen
De berekende correctieverschuiving (translationele fout) wordt altijd gegeven.
Als minstens 2 lange of 3 korte markers zijn gedefinieerd en er geen zwaartepuntmatch is
bevestigd door de gebruiker, wordt ook een bijbehorende rotationele verschuiving berekend.
Als de voor uw Robotics Vero-systeem bepaalde veiligheidslimieten (zie pagina 239)
overschreden worden, verschijnt ook de overeenkomstige informatie:

Opties
Als u tevreden bent met het verschuivingsresultaat, drukt u op Finish.
Als u de beeldfusie wilt herhalen, drukt u op Back.
Als u de beeldfusie wilt annuleren, drukt u op Cancel.
OPMERKING. Robotics Vero moet worden geactiveerd in de algemene instellingen van
Application (zie pagina 64) en in de patiëntinstellingen om een longitudinale en laterale rotatie
toe te passen.
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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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9.6

De correctieverschuiving toepassen

Algemene informatie
Als de röntgencorrectieverschuiving is berekend, kan deze worden toegepast in het
positioneringsscherm dat nu verschijnt.

Positioneringsscherm

Afbeelding 63

Uitlijnen met Robotics Vero
Stappen
1.

Controleer of Accuracy Low of Accuracy Reduced wordt aangegeven rechts boven in
het scherm.

2.

Activeer de betreffende inschakelfunctie op de lineaire versneller wanneer u hierom wordt
gevraagd, om rotationele verschuivingen toe te passen met Robotics Vero (zie pagina
64 en pagina 247).

3.

Als de positie van de patiënt door de software is gemiddeld, activeert u de betreffende inschakelfunctie op de lineaire versneller om de berekende correctieverschuivingen toe te
passen met de tafel en de ring.

Uitlijnen zonder Robotics Vero
Stappen
1.

170

Controleer of Accuracy Low of Accuracy Reduced wordt aangegeven rechts boven in
het scherm.
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Stappen

2.

Als de positie van de patiënt door de software is gemiddeld, activeert u de betreffende inschakelfunctie op de lineaire versneller om translationele verschuivingen toe te passen
met de tafel.
De verticale ringhoek wordt ook gecorrigeerd als Ring Enabled is geselecteerd in de patiëntinstellingen (zie pagina 93).

Uitlijning verifiëren
Controleer het volgende na het aanpassen van de tafel:
Stappen

1.

Het oranje kruis van het behandelingsisocentrum is gepositioneerd in het midden van het
blauwe draadkruis van de lineaire versneller.
OPMERKING. Een rood kruis geeft een virtueel isocentrum aan.

2.

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.

3.

OK wordt rechtsboven op het scherm aangegeven als:
• de afwijking tussen het behandelingsisocentrum en het isocentrum van de lineaire versneller kleiner is dan de nauwkeurigheidsdrempel voor het geselecteerde referentiesysteem (zie pagina 127);
• de nauwkeurigheid voor minstens vijf seconden werd aangehouden.

Opmerkingen met betrekking tot de veiligheid
Als de infraroodcameraverbinding niet tot stand is gebracht, wordt een waarschuwing
weergegeven. Behandel de patiënt niet als dit gebeurt.
De indicatoren voor positie en hoek geven de waarden weer van het patiëntcoördinatensysteem
in overeenstemming met IEC 61217.

Volgende stappen
Indien een grote correctieverschuiving nodig was, moet u een röntgenverificatie uitvoeren (zie
pagina 172). Indien de fusie daarnaast is uitgevoerd in een virtueel isocentrum of voor craniale
behandelingen zonder invasieve fixatiering, dan is een röntgenverificatie verplicht (zie pagina
172).
Anders wordt het pictogram OK weergegeven en kunt u nu onmiddellijk doorgaan met
patiëntbehandeling.
Tijdens de behandeling moet u in regelmatige intervallen een standaardröntgenverificatie
uitvoeren voor een continue positioneringsnauwkeurigheid.
Behandeling mag enkel uitgevoerd worden als het pictogram OK wordt weergegeven. Houd altijd
in gedachten dat het groene OK-signaal in de rechterbovenhoek van de positioneringsweergave
afhankelijk is van de translationale afstanden en NIET van de rotationele.
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9.7

Röntgenverificatie

Algemene informatie
Net als met röntgencorrectie matcht de röntgenverificatieprocedure de interne structuren om
eventuele wijzigingen in de patiëntpositie vast te stellen en te compenseren. Een
röntgenverificatie is altijd mogelijk na het positioneren van de patiënt.
De röntgenverificatiefunctie wordt automatische geactiveerd op de lineaire versneller zodra de
correctieverschuiving is toegepast (zie pagina 170).

Opmerkingen met betrekking tot de veiligheid
De röntgenverificatie moet worden uitgevoerd tijdens de behandeling als de patiënt beweegt.
Brainlab adviseert ten zeerste een röntgenverificatie uit te voeren na elke wijziging in de tafel-/
Robotics-positie.
Waarschuwing
Röntgenverificatie is verplicht bij het uitvoeren van craniale behandelingen zonder
invasieve fixatiering, vooral als de positie van het Positioneringsframe voor radiochirurgie
zonder invasieve fixatiering werd aangepast tussen bundels of velden.
Gebruik geen röntgenverificatie voor positionering nadat een Cone Beam CT-fusie is
uitgevoerd die is gebaseerd op registratie van zacht weefsel.
Waarschuwing
Als er een virtueel isocentrum werd gebruikt voor röntgencorrectie, kan een daarop
volgende röntgenverificatie in het behandelingsisocentrum mogelijk iets minder
nauwkeurig zijn dan de aanvankelijke röntgencorrectie. Dit is met name het geval als er
onvoldoende botanatomie zichtbaar is als de patiënt zich in de
behandelingsisocentrumpositie bevindt.
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Röntgenverificatie uitvoeren
Stappen
Selecteer de betreffende optie op de lineaire versneller om beeldvastlegging in te schakelen.
Zodra de twee röntgenbeelden zijn verkregen, worden deze automatisch getoond in
ExacTrac Vero.

1.

2.

Om te verifiëren of de verkregen beelden geschikt zijn voor de daaropvolgende beeldfusie kunt u de functies voor panning, windowing en zoomen gebruiken (zie pagina 143).

3.

Druk op Next om naar beeldfusie te gaan (zie pagina 146).
De fusielimiet voor botfusie is automatisch vooraf ingesteld op 5 mm tijdens röntgenverificatie. Dit kan desgewenst echter handmatig worden aangepast.
Voor geïmplanteerde markerfusie is de fusielimiet niet vooraf ingestelde op een specifieke
waarde.

4.

Pas na de beeldfusie de correctieverschuiving toe indien nodig (zie pagina 170).
Als de verschuiving de aangegeven limieten voor röntgenverificatie overstijgt (zie pagina
94), worden de volgende aanvullende opties weergegeven in het scherm Shift Result:

5.

Afbeelding 64
• Indien u Ignore Fusion Result selecteert, wordt de verschuiving weergegeven in het
positioneringsscherm voor informatiedoeleinden, maar kan niet worden toegepast.
• Als u Apply Fusion Result selecteert, wordt de verschuiving weergegeven in het positioneringsscherm en kan deze gecompenseerd worden door Robotics Vero, de tafel
en de ring dienovereenkomstig te bewegen.
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10 CONE BEAM CT
CORRECTIE EN
VERIFICATIE
10.1

Inleiding

Algemene informatie
U kunt de actuele positie van een patiënt op de behandeltafel controleren en corrigeren met Cone
Beam CT-correctie.

Workflow
Stappen
1.

Verkrijg Cone Beam CT-beelden van de huidige positie van de patiënt.

2.

Voer fusie uit om de huidige positie te vergelijken met de geplande positie in de CT-scanset. ExacTrac Vero berekent de verschuiving van de positie van de patiënt.

3.

Pas de correctieverschuiving toe.

4.

Voer Cone Beam CT-verificatie uit nadat de patiënt is gecorrigeerd om te bevestigen dat
de patiënt zich nu in de juiste positie bevindt.
OPMERKING. Indien u een virtueel isocentrum gebruikt, is verificatie in de virtuele isocentrumpositie verplicht. De patiënt wordt dan verplaatst naar het behandelingsisocentrum, waar een aanvullende verificatie van de positie van de patiënt optioneel is.
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10.2

Cone Beam CT-acquisitie

10.2.1

Beeldacquisitie

Weergaven van Cone Beam CT-acquisitie

Afbeelding 65

Cone Beam CT-beelden verkrijgen
Stappen
1.

Zorg ervoor dat de patiënt correct geprepositioneerd is ten opzichte van het isocentrum
van de lineaire versneller (zie pagina 117).
De patiënt moet stil blijven liggen tijdens de procedure.

2.

De lineaire versneller configureert automatisch de instellingen van de imager aan de hand
van de patiëntinstellingen.
Controleer en verifieer de instellingen. U kunt de imagerinstellingen aanpassen in ExacTrac Vero, zie pagina 143, of indien nodig op de bedieningspanelen van uw imager.

3.

Selecteer de betreffende optie op de lineaire versneller om beeldvastlegging in te schakelen.
Zodra de Cone Beam CT-beelden zijn verkregen en gereconstrueerd, worden deze automatisch getoond in ExacTrac Vero.

Imagerinstellingen
De imagerinstellingen kan worden aangepast naar de volgende waarden:
• Spanning (kV): 40-125
• Stroomsterkte (mA): 63, 80, 100, 160, 200, 250, 320
• Tijd (msec): 2, 4, 5, 8, 9, 10
De waarden voor stroomsterkte en tijd zijn afhankelijk van elkaar. Afhankelijk van de
geselecteerde stroomsterkte wordt de tijd beperkt tot bepaalde waarden en vice versa.
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Beeldvormingsparameters vastleggen
Leg de beeldvormingsparameters vast voor dosiscontrole tijdens beeldvorming. Een
voorbeeldformulier van een röntgenbeeldvormingsprotocol vindt u op pagina 336.

Opmerkingen met betrekking tot de veiligheid
Afhankelijk van de benodigde nauwkeurigheid en de verwachte extra dosis voor de patiënt tijdens
de beeldvorming, kan röntgencorrectie de voorkeur hebben boven Cone Beam CT-correctie voor
craniale behandelingen.
Waarschuwing
Zorg dat de patiëntinstellingen correct zijn voordat u Cone Beam CT-beeldacquisitie
uitvoert. Als het vastleggen van beelden moet worden herhaald door onnauwkeurige
instellingen, kan dit leiden tot een onnodige extra dosis voor de patiënt.
Waarschuwing
Om nauwkeurige beeldfusie te vergemakkelijken, moet de beeldkwaliteit versterkt worden
door de beeld-windowing aan te passen als nodig.
Als de Cone Beam CT-acquisitie begonnen is, moet de patiënt gedurende de hele
procedure in dezelfde positie blijven liggen.

Door coupes bladeren
Gebruik de schuifbalk om door de axiale beeldcoupes te bladeren en geschikte coupes te
selecteren voor beoordeling van de beeldfusie.

Afbeelding 66
Het totale aantal Cone Beam CT-coupe in de beeldenset wordt aangegeven rechts van de
schuifbalk.

De beeldweergaven aanpassen
Opties

Centreer de weergave op een bepaald gebied.

Pas de vergroting van elke weergave aan.
Klik desgewenst op Settings om extra weergavevoorkeuren te definiëren (zie pagina 182).
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Cone Beam CT-Windowing uitvoeren
Cone Beam CT-beelden worden getoond met een histogram waarmee de grijsverdeling van alle
coupes kan worden aangepast als dit nodig is.
Stappen
1.

Druk op Enable Windowing.

2.

Druk op Yes om te bevestigen.
Plaats de muisaanwijzer boven de gele lijn in het histogram.

3.

Afbeelding 67
4.

Houd de linkermuisknop ingedrukt en verplaatst de gele lijn met de muisaanwijzer totdat
het juiste beeldcontrast is bereikt.

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

Volgende stappen
Als de beeldweergave correct is aangepast, druk dan op Next om door te gaan met de beeldfusie.
Als de parameters voor windowing worden gewijzigd, is dit van invloed op de daaropvolgende
beeldfusie en ook op de berekende foutverschuiving. In de meeste gevallen is het niet nodig om
de standaardinstellingen te wijzigen.
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10.3

CT- en Cone Beam CT-beeldfusie

Algemene informatie
Om de huidige patiëntpositie te kunnen corrigeren, worden de geïmporteerde CT-scanbeelden
vergeleken met de huidige Cone Beam CT-beelden.
Overeenkomstige botstructuren kunnen dan worden gematched om de vereiste verschuiving
correct te berekenen.

Weergaven van fusie en verschuivingsdetectie

①

②

Afbeelding 68
Nr.

Onderdeel

①

Beeldfusieweergave (axiaal)

②

Vergrootglasweergave

Beeldweergaven
Er worden vier weergaven getoond met de CT-beelden en Cone Beam CT-beelden die worden
gefuseerd. Elke CT-coupe wordt onder dezelfde hoek getoond als de bijbehorende CBCTcoupereconstructie. Dit maakt een nauwkeurige vergelijking mogelijk en voorkomt patiëntrotatie
die per ongeluk als een translatiefout kan worden geïnterpreteerd.
Het gedefinieerde doelgebied (zie pagina 182) wordt aangegeven door een rood vierkant.

Fusie-opties
De beeldweergave kan worden aangepast met behulp van verschillende overlayfuncties die zowel
de beeldgegevensvergelijking als de fusiebeoordeling vereenvoudigen (zie pagina 183).
De beeldfusie kan handmatig worden uitgevoerd (zie pagina 185) of automatisch (zie Pagina
187).
Gelijksoortige interne structuren kunnen dan gematched worden om de vereiste verschuiving
correct te berekenen.
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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 craniale behandelingen zonder invasieve fixatiering).

Door coupes bladeren
Gebruik de schuifbalk om door de axiale beeldcoupes te bladeren en geschikte coupes te
selecteren voor beoordeling van de beeldfusie.

Afbeelding 69
Het totale aantal Cone Beam CT-coupe in de beeldenset wordt aangegeven rechts van de
schuifbalk.

De beeldweergave aanpassen
Opties

Centreer de weergave op een bepaald gebied.

Pas de vergroting van elke weergave aan.

Schakelt de weergaverichting tussen axiaal, coronaal en sagittaal.

Vergroot de huidige weergave tot volledig scherm.

Klik desgewenst op Settings om extra weergavevoorkeuren te definiëren (zie pagina 182).

Windowing aanpassen
Opties

Activeer de windowinghistogrammen. Zie pagina 137.
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10.3.1

Extra objecten weergeven

Algemene informatie
Extra objecten in de CT-scanbeelden kunnen worden weergegeven in de weergaven Cone Beam
Fusion & Shift Detection en worden gebruikt als ondersteuning bij het uitvoeren van handmatige
beeldfusie voor de CT- en Cone Beam CT-beelden.

Extra objecten

Afbeelding 70

Objectfuncties
Onderdeel
Contours

Functie
Toont objectcontouren in de geïmporteerde CT-beelden. Aanvullende labels
voor elk contourobject kunnen ook worden weergegeven door Labels te selecteren.

Isodose Lines

Toont isodosislijnen die de geplande behandeldosis aangeven.

Dosewash

Toont een dosewash die de geplande behandeldosis aangeef.

Waarschuwing
De getoonde isodosislijnen worden geïmporteerd met het behandelplan. Deze worden niet
opnieuw berekend wanneer een fusieverschuiving wordt toegepast.
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10.3.2

Extra objectinstellingen aanpasssen

Algemene informatie
U kunt instellingen aanpassen voor de weergave van extra objecten door op Settings te drukken
onderaan links op het scherm Cone Beam Fusion & Shift Detection (zie pagina 179).

Extra objectinstellingen

①
②
③
④

⑤

Afbeelding 71

Beschikbare functies
Nr.

182

Onderdeel

Functie

①

Region of Interest

Door de grootte van het getoonde rode frame aan te passen,
kunt u een doelgebied definiëren voor de automatische beeldfusie.

②

Contours

Toont objectcontouren in de geïmporteerde CT-beelden. Aanvullende labels voor elk contourobject kunnen ook worden
weergegeven door Labels te selecteren.

③

Dosewash

Toont een dosewash die de geplande behandeldosis aangeef.

④

Isodose Lines

Toont isodosislijnen die de geplande behandeldosis aangeven.

⑤

Isodoses

De kleurinstellingen voor de weergave van isodosislijnen kunnen worden geselecteerd een aangepast met de beschikbare
selectievakjes.
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10.3.3

Opties voor beeldoverlay

Algemene informatie
U kunt de overlay aanpassen om te controleren dat de fusie van CT- en Cone Beam CT-scans
nauwkeurig is.

Overlayopties

①
②

③

④
Afbeelding 72

Beeldoverlayfuncties
Nr.

Onderdeel

Functie

①

ConeBeam → CT

Past de Cone Beam CT- en CT-weergave aan om meer van het CTbeeld te tonen en minder van het Cone Beam CT-beeld, of vice versa.

②

Amber/Blue

Plaatst het Cone Beam CT-beeld (weergegeven in blauw) over het
CT-beeld (weergegeven in oranje).

③

Add

Plaatst het Cone Beam CT-beeld over het CT-beeld. Beide beelden
worden grijs weergegeven. Identieke delen van het beeld worden
wit weergegeven.

Vergrootglas

Toont een sectie van het Cone Beam CT-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.

④

Verricht geen patiëntbehandeling tenzij nauwkeurige beeldfusie mogelijk is.
De beeldoverlayfuncties moeten gebruikt worden om fusienauwkeurigheid te controleren
in de drie beeldweergaven, vooral als de beelden een reeks gelijksoortige structuren
vertonen, zoals wervels.
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Waarschuwing
Wanneer de anatomie die zichtbaar is in de CBCT-scan voornamelijk uit de wervelkolom
bestaat, controleer dan nogmaals dat de correcte wervels door het algoritme over elkaar
zijn geplaatst.
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10.3.4

Handmatige fusie

Algemene informatie
Wanneer u de huidige Cone Beam CT-scan fuseert met de originele CT-scan, dan berekent
ExacTrac Vero de verschuiving van de position van de patiënt.
Objecten zoals isodosislijnen, in de CT-beelden kunnen correct worden gepositioneerd ten
opzichte van de betreffende Cone Beam CT-beelden.
Handmatige beeldfusie kan ofwel op zichzelf verricht worden, ofwel als ter voorbereiding op een
latere automatische fusie (zie pagina 308).

Handmatige fusie uitvoeren
Stappen
Druk op Manual in het veld Fusion in het scherm Cone Beam Fusion & Shift Detection.

1.

2.

Gebruik de beeldoverlayfuncties (zie pagina 183) om de zichtbaarheid te verbeteren.

②

①
3.

Als u de muisaanwijzer in het midden van de weergave positioneert, kunt u met een
handpictogram ① het beeld naar wens verslepen.
Als u de muisaanwijzer op de hoek van de weergave positioneert, wordt de aanwijzer
weergegeven als een kleine zwarte pijl ②. Met elke klik van de linkermuisknop wordt een
kleine translationele verschuiving toegepast op het beeld. De pijl geeft de richting van de
verschuiving aan in de geselecteerde weergave.

4.

Druk in de benodigde beeldweergave op de linkermuisknop en sleep om de positie van
de CT-coupe aan te passen of gebruik de pijlen om de coupe te roteren of te verschuiven
om de Cone Beam CT-coupereconstructie te matchen.
Als u een beeldset aanpast, worden overeenkomstige veranderingen doorgevoerd in de
andere beeldsets, zodat de weergaven overeenkomen.

Klinische gebruikershandleiding Rev. 1.1 ExacTrac Vero Ver. 3.6

185

CT- en Cone Beam CT-beeldfusie

Stappen
De hieruit resulterende translationele en rotationele verschuiving wordt aangeduid in het
veld Shift.

5.

De fusie kan altijd ongedaan worden gemaakt door te drukken op Reset in het veld Fusion. Handmatige en automatische fusie zijn beide beschikbaar voor selectie.
6.

Gebruik de beeldoverlayfuncties (zie pagina 183) om te controleren of de handmatige fusie correct is.

7.

Zodra de berekende verschuiving acceptabel wordt geacht vanuit een klinisch standpunt,
kunt u op Approve drukken om te bevestigen (zie pagina 140).

8.

Druk op Next in het scherm Cone Beam Fusion & Shift Detection om door te gaan naar
de bevestiging van de correctieverschuiving (zie pagina 189).
OPMERKING. Als u de overlayschuifbalk of het vergrootglas niet hebt gebruikt om de fusieresultaten te verifiëren, wordt een bericht weergegeven als u op Next klikt. U moet altijd het resultaat van de fusie controleren.

OPMERKING. Als de match van de oorspronkelijke CT-scan met de huidige Cone Beam CT-scan
vanuit een klinische standpunt als aanvaardbaar wordt beschouwd zonder een fusie uit te voeren,
dan kunt u op Approve drukken om deze nulverschuiving te bevestigen. Druk Next in het scherm
Cone Beam Fusion & Shift Detection om door te gaan naar de bevestiging van de
correctieverschuiving. Aangenomen wordt dat de huidige patiëntpositie de juiste behandelpositie
is.

Opmerkingen met betrekking tot de veiligheid
De beeldoverlayfuncties moeten gebruikt worden om fusienauwkeurigheid te controleren in de
drie beeldweergaven, vooral als de beelden een reeks gelijksoortige structuren vertonen, zoals
wervels.
Verricht geen patiëntbehandeling tenzij nauwkeurige beeldfusie mogelijk is.
Waarschuwing
Als u doorgaat naar het scherm Cone Beam Shift Result zonder een handmatige
fusieverschuiving uit te voeren, dan heeft dat een bepaalde nulfusieverschuiving tot
gevolg. Aangenomen wordt dat de huidige patiëntpositie de juiste behandelpositie is.
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10.3.5

Automatische fusie

Algemene informatie
Wanneer u de huidige Cone Beam CT-scan fuseert met de originele CT-scan, dan berekent
ExacTrac Vero de verschuiving van de position van de patiënt.
Automatische beeldfusie kan ofwel op zichzelf verricht worden, ofwel na een eerste handmatige
fusie.
Indien nodig kan een specifiek doelgebied worden gedefinieerd voor de fusie door op de Settings
te klikken in het scherm Cone Beam Fusion & Shift Detection of het scherm Cone Beam
Import (zie pagina 182).

Automatische fusie uitvoeren
Stappen
Druk op Automatic in het veld Fusion in het scherm Cone Beam Fusion & Shift Detection.

1.

2.

Het systeem past nu automatisch de positie van de CT-coupe aan zodat het overeenkomt
met de Cone Beam CT-coupereconstructie.
De hieruit resulterende translationele en rotationele verschuiving wordt aangeduid in het
veld Shift.

3.

De fusie kan altijd ongedaan worden gemaakt door te drukken op Reset in het veld Fusion. Handmatige en automatische fusie zijn beide beschikbaar voor selectie.
4.

Gebruik de beeldoverlayfuncties (zie pagina 183) om te controleren of de automatische
fusie correct is.

5.

Zodra de berekende verschuiving acceptabel wordt geacht vanuit een klinisch standpunt,
kunt u op Approve drukken om te bevestigen (zie pagina 140).

6.

Druk op Next in het scherm Cone Beam Fusion & Shift Detection om door te gaan naar
de bevestiging van de correctieverschuiving (zie pagina 189).
OPMERKING. Als u de overlayschuifbalk of het vergrootglas niet hebt gebruikt om de fusieresultaten te verifiëren, wordt een bericht weergegeven als u op Next klikt. U moet altijd het resultaat van de fusie controleren.
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Opmerkingen met betrekking tot de veiligheid
De beeldoverlayfuncties moeten gebruikt worden om fusienauwkeurigheid te controleren in de
drie beeldweergaven, vooral als de beelden een reeks gelijksoortige structuren vertonen, zoals
wervels.
Verricht geen patiëntbehandeling tenzij nauwkeurige beeldfusie mogelijk is.
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10.3.6

De correctieverschuiving bevestigen

Algemene informatie
ExacTrac Vero berekent de verschuiving van de positie van de patiënt nadat de fusie is voltooid.
U kunt vervolgens deze berekening beoordelen en bevestigen.

Scherm Cone Beam Shift Result

Afbeelding 73

Het resultaat van de verschuiving beoordelen
De berekende correctieverschuiving (translationele fout) wordt altijd gegeven.
In het geval van automatische fusie, of als de positioneringspijlen zijn gebruikt tijdens de
handmatige fusie, wordt ook een correctie voor de rotatie rond het isocentrum getoond.
Als de voor uw Robotics Vero-systeem bepaalde veiligheidslimieten (zie pagina 239)
overschreden worden, verschijnt ook de overeenkomstige informatie:

Opties
Als u tevreden bent met het verschuivingsresultaat, drukt u op Finish.
Als u de beeldfusie wilt herhalen, drukt u op Back.
Als u de beeldfusie wilt annuleren, drukt u op Cancel.
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OPMERKING. Robotics Vero moet worden geactiveerd in de instellingen van Application (zie
pagina 64) en in de patiëntinstellingen om een longitudinale en laterale rotatieverschuiving toe
te passen.

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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10.3.7

De correctieverschuiving toepassen

Algemene informatie
Als de Cone Beam CT-correctieverschuiving is berekend, kan deze worden toegepast in het
positioneringsscherm dat nu verschijnt.

Positioneringsscherm

Afbeelding 74

Uitlijnen met Robotics Vero
Stappen
1.

Controleer of Accuracy Low of Accuracy Reduced wordt aangegeven rechts boven in
het scherm.

2.

Activeer de betreffende inschakelfunctie op de lineaire versneller wanneer u hierom wordt
gevraagd, om rotationele verschuivingen toe te passen met Robotics Vero (zie pagina
64 en pagina 247).

3.

Als de positie van de patiënt door de software is gemiddeld, activeert u de betreffende inschakelfunctie op de lineaire versneller om de berekende correctieverschuivingen toe te
passen met de tafel en de ring.

Uitlijnen zonder Robotics Vero
Stappen
1.

Controleer of Accuracy Low of Accuracy Reduced wordt aangegeven rechts boven in
het scherm.
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Stappen

2.

• Als de positie van de patiënt door de software is gemiddeld, activeert u de betreffende
inschakelfunctie op de lineaire versneller om translationele verschuivingen toe te passen met de tafel.
• De verticale ringhoek wordt ook gecorrigeerd als Ring Enabled is geselecteerd in de
patiëntinstellingen (zie pagina 93).

Uitlijning verifiëren
Controleer het volgende na het aanpassen van de tafel:
Stappen

1.

Het oranje kruis van het behandelingsisocentrum is gepositioneerd in het midden van het
blauwe draadkruis van de lineaire versneller.
OPMERKING. Een rood kruis geeft het gebruk van een virtueel isocentrum aan.

2.

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. De positie van de lichaamsmarkers die bij de patiënt zijn aangebracht, kan
iets afwijken van de positie van de lichaamsmarkers in de beeldgegevens (bijv. na een
huidverschuiving), hoewel de patiënt in het isocentrum is gepositioneerd.

3.

OK wordt rechtsboven op het scherm aangegeven. 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 127);
• de nauwkeurigheid voor minstens vijf seconden werd aangehouden.

Opmerkingen met betrekking tot de veiligheid
Als de infraroodcameraverbinding niet tot stand is gebracht, wordt een waarschuwing
weergegeven. Behandel de patiënt niet als dit gebeurt.
De indicatoren voor positie en hoek geven de waarden weer van het patiëntcoördinatensysteem
in overeenstemming met IEC 61217.

Volgende stappen
Indien een grote correctieverschuiving nodig was, moet u een Cone Beam CT-verificatie uitvoeren
(zie pagina 193). Indien de fusie daarnaast is uitgevoerd in een virtueel isocentrum of voor
craniale behandelingen zonder invasieve fixatiering, dan is een Cone Beam CT-verificatie
verplicht (zie pagina 193).
Anders wordt het pictogram OK weergegeven en kunt u nu onmiddellijk doorgaan met
patiëntbehandeling.
De Cone Beam CT-verificatie moet worden uitgevoerd tijdens de behandeling als de patiënt
beweegt.
Behandeling mag enkel uitgevoerd worden als het pictogram OK wordt weergegeven.
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10.4

Cone Beam CT-verificatie

10.4.1

Cone Beam CT-verificatie

Algemene informatie
Net zoals bij Cone Beam CT-verificatie matcht deze procedure interne structuren om alle
veranderingen in patiëntpositie te bepalen en te compenseren. Cone Beam CT-verificatie is altijd
mogelijk na het positioneren van de patiënt.
De Cone Beam CT-verificatiefunctie wordt automatische geactiveerd op de lineaire versneller
zodra de correctieverschuiving is toegepast (zie pagina 191).
De Cone Beam CT-verificatie moet worden uitgevoerd tijdens de behandeling als de patiënt
beweegt.
Cone Beam CT-verificatie wordt aanbevolen bij het uitvoeren van craniale behandelingen 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.
Cone Beam CT-verificatie verplicht is bij het uitvoeren van craniale behandelingen zonder
invasieve fixatiering, vooral als de positie van het Positioneringsframe voor radiochirurgie
zonder invasieve fixatiering werd aangepast tussen bundels of velden.

Scherm Cone Beam CT-verificatie

Afbeelding 75

Cone Beam CT-verificatie uitvoeren
Stappen

1.

Selecteer de betreffende optie op de lineaire versneller om beeldvastlegging in te schakelen.
Zodra de Cone Beam CT-beelden zijn verkregen en gereconstrueerd, worden deze automatisch getoond in ExacTrac Vero.
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Stappen

2.

De lineaire versneller configureert automatisch de instellingen van de imager aan de hand
van de patiëntinstellingen.
Controleer en verifieer de instellingen. U kunt de imagerinstellingen bij het invoeren in
ExacTrac Vero aanpassen, zie pagina 143, of indien nodig op de bedieningspanelen van
uw imager.
Gebruik de schuifbalk om door de axiale beeldcoupes te bladeren en geschikte coupes te
selecteren voor beoordeling van de beeldfusie.

3.

Het totale aantal Cone Beam CT-coupereconstructies in de beeldenset wordt aangegeven rechts van de schuifbalk.
4.

Indien nodig, definieer extra weergavevoorkeuren door op Settings te klikken (zie pagina
182).
Centreer de weergave op een bepaald gebied met behulp van het dradenkruispictogram.

5.

Pas de vergroting van elke weergave aan met behulp van de zoompictogrammen.
6.

7.

Pas de beeldwindowing aan als nodig (zie pagina 178).

8.

Druk op Next om naar beeldfusie te gaan (zie pagina 179).

9.

Pas na de beeldfusie de correctieverschuiving toe als er één benodigd is (zie pagina
191).
Als de verschuiving de aangegeven limieten voor Cone Beam CT-verificatie overstijgt (zie
pagina 94), worden de volgende aanvullende opties weergegeven in het scherm Shift
Result:

10.

Afbeelding 76
• Indien u Ignore Fusion Result selecteert, wordt de verschuiving weergegeven in het
positioneringsscherm voor informatiedoeleinden, maar kan niet worden toegepast.
• Als u Apply Fusion Result selecteert, wordt de verschuiving weergegeven in het positioneringsscherm en kan deze gecompenseerd worden door Robotics Vero, de tafel
en de ring dienovereenkomstig te bewegen.
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11 DYNAMIC TRACKING
11.1

Inleiding

Algemene informatie
ExacTrac Vero kan een behandeling uitvoeren met Dynamic Tracking op basis van
geïmplanteerde markers, als:
• U een licentie heeft voor Dynamic Tracking.
• Dynamic Tracking is geselecteerd tijdens de planningsfase.
Standaard wordt Dynamic Tracking uitgevoerd op basis van geïmplanteerde markers. Dynamic
Tracking kan ook worden uitgevoerd op basis van wekedelenclusters zonder markers. Voor deze
optie is een licentie nodig voor markerloze Dynamic Tracking.
Wanneer een behandeling met Dynamic Tracking wordt uitgevoerd, leidt de ExacTrac Veroworkflow u door verschillende stappen die worden uitgevoerd nadat de patiënt is gepositioneerd.
OPMERKING. Markerloze Dynamic Tracking is niet beschikbaar voor boogbehandelingen.

Wat is Dynamic Tracking?
Dynamic Tracking is een behandelingsmethode die zorgt dat de behandelbundel tijdens de
bestraling op de bewegende doelen gericht blijft. De MHI-TM2000 lineaire versneller is voorzien
van een pan- en kantelmechanisme waarmee de bundelrichting in realtime kan worden geregeld.
Omdat de mlc samen met de versnellerkop wordt verplaatst, kan de veldvorm apart van de
bundelrichting worden aangepast. De maximaal mogelijke mechanische deflectie van het midden
van de bundel is ±2,5°, wat overeenkomt met ±4,4 cm op het niveau van het isocentrum.
Het doel van Dynamic Tracking is het volgen van de beweging van het doelvolume met de bundel,
zodat de marge ter compensatie van beweging van het doel aanzienlijk kan worden verminderd
ten opzichte van de klassieke "statische" behandelingen. Omdat het aantal resterende fouten dat
tijdens de behandeling optreedt, niet tot 0 kan worden teruggebracht, zijn zelfs voor dynamic
tracking juiste restveiligheidsmarges nodig. De noodzaak voor Dynamic Tracking, moet voor elke
patiënt afzonderlijk worden bekeken. Bij voorkeur is de beweging van het doelgebied bekend door
middel van een 4D-CT-gegevensset of fluoroscopische beeldvorming. Deze
behandelingsmethode kan via twee verschillende workflows worden uitgevoerd:
• Dynamic tracking op basis van tracking van geïmplanteerde markers;
• Dynamic tracking op basis van markerloze wekedelenlokalisatie en tracking.
Voor Dynamic Tracking op basis van geïmplanteerde markers moeten een of meerdere radiopake
ijkmarker(s) dicht bij het doelgebied worden geïmplanteerd. Voor beide Dynamic Trackingmethoden, implantaatgebaseerd en markerloos, moeten ten minste 100 diagnostische
röntgenbeelden worden verkregen. Mogelijke complicaties door de implantatie van markers en de
extra röntgendosis moeten worden afgewogen tegen de voordelen van de mogelijk verminderde
behandelmarges. Bij de analyse moet altijd een multidisciplinair team met artsen en medische
fysici worden betrokken.
Dynamic Tracking is een geavanceerde procedure waarbij constante supervisie door ervaren
medische fysici en artsen nodig is. Omdat de behandelingsduur langer is dan bij een "statische"
behandeling, moet meer tijd worden gereserveerd voor patiënten die een behandel met Dynamic
Tracking ondergaan.
Voordat de behandeling met Dynamic Tracking start, kan de patiënt worden uitgelijnd met de
lineaire versneller; dit kan op dezelfde manier als voor klassieke "statische" behandelingen
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worden uitgevoerd. Deze eerste uitlijning is gebaseerd op botanatomie of op de geïmplanteerde
marker.

Basisprincipe van Dynamic Tracking
ExacTrac Vero gebruikt fluoroscopische röntgenreeksacquisitie om de interne verplaatsing van
het doel door de ademhalingsbeweging te meten.
• Voor implantaatgebaseerde Dynamic Tracking worden de lokalisatie en tracking gebaseerd op
de detectie van geïmplanteerde markers in de fluoroscopische reeks.
• Markerloze Dynamic Tracking is gebaseerd op een door de gebruiker gespecificeer doelgebied
dat in de fluoroscopische reeks is gedetecteerd.
Tijdens de acquisitie van deze fluoroscopische reeksen, bewaakt ExacTrac Vero de verplaatsing
van externe reflecterende infraroodmarkers op de buik van de patiënt. Op basis van de gemeten
interne en externe beweging, bouwt ExacTrac Vero een correlatiemodel waarmee de interne
doelpositie wordt voorspeld op basis van de posities van de externe markers. Tijdens de
behandeling wordt de doelpositie voor de bundel (d.w.z. de pan- en kantelhoekset op de lineaire
versneller) afgeleid van de posities van de externe reflecterende infraroodmarkers.
De geldigheid van het correlatiemodel kan worden gecontroleerd door verificatie van
röntgenbeelden die zijn verkregen tijdens de werkelijke behandeling. Als er aanzienlijke
doelfouten zichtbaar zijn in de verificatiebeelden, is het mogelijk om het bestaande
correlatiemodel bij te werken met doelpositiegegevens van de fluoroscopische reeks genomen
tijdens behandeling, of zelfs om een nieuw correlatiemodel vast te stellen op basis van het
vastleggen van een volledig nieuwe fluoroscopische beeldenreeks.
Voor markerloze Dynamic Tracking is de detectie van de getrackte wekedelenstructuur in de
röntgenbeelden tijdens de behandeling gebaseerd op een sjabloon dat is gecreëerd door de
trackingstructuur in een röntgenbeeld of een reeks voorafgaand aan de behandeling te
lokaliseren. Dit sjabloon is geldig en wordt gebruikt voor doeldetectie tijdens de behandeling mits
de beeldvormingshoek (d.z.w. de bundelhoek) niet wijzigt. Zodra de bundelhoek en daarmee de
beeldvormingshoek wijzigt, is het noodzakelijk een nieuw röntgenbeeldpaar met lokalisatie van de
trackingstructuur te verkrijgen om aldus een sjabloon voor de nieuwe beeldvormingshoek te
creëren.

Opmerkingen met betrekking tot de veiligheid
OPMERKING. Dynamic Tracking kan alleen worden toegepast bij patiënten waarbij de conditie
van de patiënt het vastleggen van een stabiel ademhalingssignaal mogelijk maakt.
Waarschuwing
Dynamic tracking mag alleen worden toegepast bij patiënten voor wie in de
behandelplannen rekening is gehouden met de specifieke vereisten van Dynamic Tracking.
Waarschuwing
Afhankelijk van de benodigde nauwkeurigheid en de verwachte extra dosis voor de patiënt
tijdens de fluoroscopische beeldvorming, kan het gebruik van een "statische" behandeling
de voorkeur hebben.
Voor markerloze Dynamic Tracking moet u de patiëntpositie corrigeren door röntgen- of CBCTcorrectie toe te passen alvorens verder te gaan met 4D-modelleren zodat de
wekedelentrackingstructuur voor Dynamic Tracking geïdentificeerd kan worden.
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11.2

Voorbereiden voor Dynamic Tracking

De patiënt positioneren
Stappen
1.

Bevestig de statische lichaamsmarkers op hun positie tijdens de CT-scan (pagina 119) of
monteer het ET-positioneringsframe (pagina 123).

2.

Bevestig de ExacTrac Marker Pad of dynamische lichaamsmarkers op de buik van de
patiënt. Zie hieronder.

3.

Prepositioneer de patiënt met behulp van statische lichaamsmarkers of prepositioneer de
patiënt bij het isocentrum van de lineaire versneller. Zie pagina 117.

4.

Optioneel: Corrigeer de positie van de patiënt met behulp van röntgen of Cone Beam CT
zoals beschreven op pagina 135.

5.

Optioneel: Indien een grote correctieverschuiving nodig is, moet u een röntgenverificatie
(zie pagina 172) of een Cone Beam CT-verificatie uitvoeren (zie pagina 193).

6.

Controleer of de juiste trackingmethode (implantaatgebaseerd of markerloos) is geselecteerd (raadpleeg pagina 105.
Ga verder met de Dynamic Tracking-workflow.

7.

OPMERKING. Als u ervoor hebt gekozen de röntgen/CBCT-patiëntpositionering over te
slaan voor een behandelingen met Dynamic Tracking, dan wordt 4D-modelleren automatisch gestart (pagina 202).

De dynamische lichaamsmarkers plaatsen
Voor het uitvoeren van Dynamic Tracking, moet de ExacTrac Marker Pad of minstens vier
lichaamsmarkers worden geplaatst op de buik van de patiënt zodat deze zoveel mogelijk
meebewegen met de ademhalingsbeweging van de patiënt en het systeem het juiste
ademhalingssignaal kan detecteren. Deze worden dynamische markers genoemd en zijn een
aanvulling op de statische lichaamsmarkers.
Bevestig de ExacTrac Marker Pad of de dynamische lichaamsmarkers op hetzelfde moment dat
u de statische lichaamsmarkers plaatst, die zijn gedefinieerd in de CT-scan, of wanneer u het ETpositioneringsframe bevestigt. Controleer op het prepositioneringsscherm (zie pagina 125) of:
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• de statische en dynamische markers geen dubbelzinnigheden vertonen;
• de dynamische markers op betrouwbare wijze in een verticale richting bewegen.
OPMERKING. Als u de patiënt vooraf positioneert met behulp van een markerconfiguratie die niet
overeenkomt met de informatie uit de scanbeelden (zie pagina 132), dan kunt u de dynamische
lichaamsmarkers bevestigen tijdens het prepositioneren om op het scherm Prepositionering te
controleren of de statische en dynamische markers geen dubbelzinnigheden vertonen. Maar u
moet de dynamische markers verwijderen of afdekken voor de acquisitie van het
referentiesysteem.
Plaats minstens vier dynamische lichaamsmarkers voor het verkrijgen van de externe
ademhalingsbeweging van de patiënt. Brainlab raadt aan vijf lichaamsmarkers te gebruiken als
een goede balans tussen een verhoogde betrouwbaarheid van de detectie van het
ademhalingssignaal en verminderde dubbelzinnigheden van de markers.
Om ondubbelzinnigheden te vermijden bij het plaatsen van het hulpmiddel en de lichaamsmarkers
of het positioneringsframe, wordt de statische toolmarkerconfiguratie (die wordt gedefinieerd in de
patiëntinstellingen in het dialoogvenster Standaardinstellingen voor positionering) onmiddellijk
gedetecteerd door de software bij het openen van het scherm prepositionering. Daarom kunt u
controleren of de dynamische IR-tool op de juiste wijze is geplaatst en of de dynamische
lichaamsmarkers betrouwbaar bewegen zonder ondubbelzinnigheden.Wanneer ExacTrac Marker
Pad wordt gebruikt, wordt deze tool ook gedetecteerd en getoond als groene markeerbollen in de
IR-weergaves.
OPMERKING. Indien de buik van de patiënt in hoofd-voetrichting te klein is om de ExacTrac
Marker Pad te bevestigen, raadt Brainlab aan de onderste rand van de pad af te knippen.
OPMERKING. Voor het verkrijgen van het ademhalingssignaal van de patiënt gebruikt ExacTrac
Vero minimaal de beste vier en maximaal de beste zes lichaamsmarkers die op betrouwbare
wijze in een verticale richting bewegen.
Brainlab raadt aan een asymmetrische lay-out te gebruiken voor de lichaamsmarkers. In
zeldzame gevallen kan ExacTrac Vero een symmetrische lay-out van de markers niet
waarnemen. Dit kan ertoe leiden dat het ademhalingssignaal van de patiënt niet door het systeem
wordt herkend.

De markerpad bevestigen
Stappen

1.

Plaats de ExacTrac Marker Pad op dezelfde wijze waarop u de statische lichaamsmarkers bevestigt (enkele markers gedefinieerd in CT-scan of ET-positioneringsframe) voor
het detecteren en oplossen van mogelijke dubbelzinnigheden van de lichaamsmarkers.
Controleer op het scherm prepositionering of:
• De statische en dynamische markers (ExacTrac Marker Pad) geen ondubbelzinnigheden vertonen (er worden geen gele markeerbollen weergegeven).
• De dynamische markers op de ExacTrac Marker Pad betrouwbaar bewegen in verticale richting.

2.

Bevestig de ExacTrac Marker Pad op de buik van de patiënt met plaktape. De ExacTrac
Marker Pad moet worden bevestigd aan de huid van de patiënt en niet aan kleding.

Gebruik van de markerpad
Gebruik de ExacTrac Marker Pad uitsluitend voor één patiënt. De ExacTrac Marker Pad is
geoptimaliseerd om de ademhalingsbeweging van de patiënt tijdens Dynamic Tracking vast te
leggen.
Plaats de ExacTrac Marker Pad zo op de borstkas of buik van de patiënt dat de lichaamsmarkers
zoveel mogelijk meebewegen met de ademhalingsbeweging van de patiënt.
Als statische lichaamsmarkers met onbekende configuratie worden gebruikt als
referentiesysteem:
• Ondubbelzinnigheden kunnen niet worden opgelost voorafgaand aan het bijwerken van de
patiëntpositie.
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• De ExacTrac Marker Pad moet worden afgedekt of verwijderd voor het vastleggen van het
referentiesysteem.
Indien onoplosbare ondubbelzinnigheden optreden tijdens het vastleggen van het
ademhalingssignaal met gebruik van de ExacTrac Marker Pad, verwijdert u de pad en legt u het
ademhalingssignaal van de patiënt vast op individuele lichaamsmarkers.

Opmerkingen met betrekking tot de veiligheid
Waarschuwing
Gebruik de ExacTrac Marker Pad niet op beschadigde of kapotte huid.
Waarschuwing
Bevestig de ExacTrac Marker Pad op de buik van de patiënt met plaktape zodat de pad niet
gaat verschuiven.
Waarschuwing
Voor Dynamic Tracking-behandelingen: Bevestig de ExacTrac Marker Pad niet op de huid
van de patiënt tijdens CT-scannen als een Dynamic Tracking-behandeling moet worden
uitgevoerd. De ExacTrac Marker Pad kan uitsluitend worden gebruikt voor het vastleggen
van de ademhalingsbeweging van de patiënt voor Dynamic Tracking.

Dynamic tracking starten
Druk op 4D Modeling om de workflow voor Dynamic Tracking te starten.
OPMERKING. Na openen van de Dynamic Tracking-workflow is het niet meer mogelijk om
trackingmethode te wijzigen. Om over te schakelen van markerloze naar implantaatgebaseerde
Dynamic Tracking of andersom moet u eerst de Dynamic Tracking-workflow verlaten. Na verlaten
van de Dynamic Tracking-workflow zijn de röntgenbeeldreeksen die zijn verkregen tijdens de
Dynamic Tracking-workflow niet langer beschikbaar voor 4D-modelleren.
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11.3

Voorbeeldweergave beeldvorming

Algemene informatie
De functie Imaging Preview geeft een voorbeeldweergave van röntgenbeelden van verschillende
gantry- en ringhoeken door de bijbehorende DRR weer te geven. De voorbeeldweergave wordt
getoond voor de geselecteerde behandelbundelhoeken, maar kan ook worden aangepast tot een
andere hoek. Hierdoor kan de gebruiker de zichtbaarheid van trackingstructuren inschatten en
specifieke hoeken selecteren voor de röntgenbeeldreeks die voor 4D-modelleren wordt gebruikt.
Pas deze instellingen aan voor het verkrijgen van de fluororeeks.

Scherm Imaging Preview

②

⑨
③
①
④

Afbeelding 77
Nr.
①

Onderdeel

Functie

Isocenter

Vooraf gedefinieerd isocentrum op de lineaire versneller.
De DRR’s links en rechts tonen een voorbeeld van hoe de
röntgenbeelden worden weergegeven van de geselecteerde
ring- en gantryhoeken.
• Als u een draadkruis wilt weergeven bij het isocentrum,
druk dan op:

②

DRR’s

• Als u de PTV-contouren wilt weergeven, druk dan op:

• Als u alle andere contouren wilt weergeven:
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Nr.

Onderdeel

Functie

③

Imaging View

Schuifbalen en pijltoetsen omhoog/omlaag voor aanpassing
van de Gantry-/Ring-hoek. De Gantry-hoek kan worden aangepast van 0° tot 359°, de Ring-hoek kan worden aangepast
van 300° tot 60°.

④

Beam List

Vermeldt alle bundels van het huidige behandelplan. Klik op
de bundels om de bijbehorende DRR-beelden in de DRRweergaven van Imager nr. 1 en Imager nr. 2 weer te geven.

Uw instellingen bevestigen
Druk op Next om naar het volgende wizardscherm te gaan.
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11.4

Het ademhalingssignaal verkrijgen

Algemene informatie
ExacTrac Vero bewaakt de dynamische lichaamsmarkers om het ademhalingspatroon van de
patiënt vast te stellen.

Scherm Acquire Breathing Signal

②

①

③

④

⑨

⑤
⑧

⑦

⑥
Afbeelding 78

Nr.

202

Onderdeel

Functie

①

IR-cameraweergaven

Tonen de zichtbare infraroodlichaamsmarkers.
De statische markers worden weergegeven in:
• oranje als het ET-positioneringsframe wordt gebruikt;
• blauw als lichaamsmarkers worden gebruikt.
De dynamische markers worden weergegeven in:
• bruin als lichaamsmarkers worden gebruikt;
• groen als de Marker Pad wordt gebruikt.

②

Videocameraweergave

Hiermee kunt u de patiënt bewaken vanaf de controlekamer.

③

ExacTrac Marker Pad

Wordt gebruikt om het ademhalingssignaal vast te leggen en
te bewaken.

④

Positioneringsframe

Wordt gebruikt voor de prepositionering van de patiënt en om
de positie van de patiënt tijdens de behandeling te bewaken.

⑤

Status ademhalingssignaal

Toont of de vastleggen van het signaal is geslaagd.

⑥

Statusbericht

Toont instructies.
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Nr.

Onderdeel

Functie

⑦

IR-ademhalingssignaal

Toont het huidige ademhalingspatroon van de patiënt.

⑧

Schaal

Toont de geschaalde hoogte van het venster in mm (niet de
amplitude van het signaal).

⑨

BPM

Toont het aantal ademhalingscycli per minuut.

Het IR-ademhalingssignaal verkrijgen
Stappen
Wanneer u het scherm opent om het ademhalingssignaal van de patiënt vast te leggen,
wordt het vastleggen automatisch gestart en begint ExacTrac Vero met het analyseren
van het signaal, zoals aangegeven:

1.

2.

Zodra het systeem een betrouwbaar ademhalingspatroon heeft vastgesteld, wordt dit
weergegeven in het veld IR Breathing Signal en aangegeven met de signaalstatus OK.
Voor een stabiel en betrouwbaar IR-ademhalingssignaal gedurende de hele workflow
moet u zorgen dat:
• lichaamsmarkers op betrouwbare wijze in een verticale richting bewegen en geen dubbelzinnigheden vertonen;
• de patiënt rustig en regelmatig ademhaalt;
• de patiënt ademt gelijkmatig tijdens 4D-modelleren en IR-tracking;
• de gedetecteerde curve van het IR-ademhalingssignaal gelijkmatig is en geen openingen bevat.
Zorg dat het verkregen ademhalingssignaal stabiel en betrouwbaar is.

3.

• Als u tevreden bent met het resultaat, drukt u op Next.
• Druk op Restart om de markerconfiguratie te veranderen als het signaal niet kon worden gedetecteerd door een slechte markerconfiguratie, dubbelzinnigheden, enz.

OPMERKING. Indien onoplosbare ondubbelzinnigheden optreden tijdens het vastleggen van het
ademhalingssignaal met gebruik van de ExacTrac Marker Pad, verwijdert u de pad en legt u het
ademhalingssignaal van de patiënt vast op enkele lichaamsmarkers.
Waarschuwing
Zorg dat het verkregen ademhalingssignaal stabiel en betrouwbaar is.
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11.5

De fluoroscopische reeks verkrijgen

Algemene informatie
Zodra het ademhalingspatroon van de patiënt is vastgesteld kunt u een reeds fluoroscopische
beelden vastleggen waarmee de doelpositie kan worden gelokaliseerd.
• Voor tracking op basis van geïmplanteerde markers worden de implantaten gedetecteerd
tijdens het vastleggen van de Fluororeeks.
• Voor markerloze tracking wordt de verkregen Fluororeeks gebruikt voor doellokalisatie in een
volgende stap.
Voor tracking op basis van geïmplanteerde markers en voor markerloze tracking wordt het
correlatiemodel na afloop opgebouwd op basis van de gelokaliseerde doelposities in de
Fluororeeks:
U kunt aanpassen hoe de fluoroscopische reeks wordt gemaakt.

Scherm Acquire Fluoro Sequence

①

②

⑧

⑦
③
⑥
⑤

④

Afbeelding 79
Nr.
①
②

204

Onderdeel

Functie

Weergave van röntgenbeeld links
Tijdens de acquisitie van de verkregen fluoroscopische reeks worWeergave van rönt- den hier beeldenparen getoond.
genbeeld rechts
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Nr.

Onderdeel

Functie

③

Instellingen

Klik op Settings voor het afstellen van de:
• Imagerinstellingen
• Ring- en gantryhoeken
• Acquisitietijd
• Geïmplanteerde marker-instellingen (uitsluitend voor tracking op
basis van geïmplanteerde markers)
• Markerloze DT-instellingen (uitsluitend voor markerloze tracking)

④

Contrast

Hiermee wordt het contrast van de verkregen röntgenbeelden aangepast.

⑤

Ademhalingssignaal

Toont het actieve signaal van het huidige ademhalingspatroon van
de patiënt. Er kunnen geen röntgenbeelden worden verkregen als
er geen signaal is.

⑥

Schaal

Toont de geschaalde hoogte van het venster (niet de amplitude van
het signaal).

⑦

BPM

Toont het aantal ademhalingscycli per minuut.

⑧

Frame

Toont het aantal beeld dat door elke Imager is verkregen.

Een fluoroscopische reeks vastleggen
Stappen

1.

Klik op Settings om de imagerinstellingen en de imagerweergave aan te passen tot een
optimale waarde alvorens een fluoroscopische reeks te verkijgen (zie pagina 208). Als de
tumor niet zichtbaar is op de verkregen röntgenbeelden, pas dan de ring- en gantryhoeken aan voor de acquisitie van nieuwe röntgenbeelden.
OPMERKING. U kunt een enkel röntgenbeeldpaar verkrijgen om daarmee de juiste imagerinstellingen te verifiëren door op de betreffende knop op de console van de lineaire
versneller te drukken. Voor tracking op basis van geïmplanteerde markers kan de detectie
van implantaten worden geverifieerd met een enkel röntgenbeeldpaar.
Als de automatische geïmplanteerde markerdetectie geslaagd is, verschijnen er blauwe
kruisen waarmee de gevonden markerposities worden aangeduid.

2.

Leg een fluoroscopische reeks vast door de betreffende optie op het bedieningspaneel
van de lineaire versneller te selecteren.
OPMERKING. Uitsluitend tracking op basis van geïmplanteerde markers: Indien doeldetectie negen van de tien laatst vastgelegde beeldparen mislukt, wordt de fluoroscopische
reeks afgebroken en moet u de reeks herhalen.
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Stappen
Tijdens het verkrijgen van de fluoroscopische reeks worden de verkregen röntgenbeeldparen weergegeven.
Er wordt een oranje kader rond de röntgenbeelden weergegeven totdat er voldoende
beelden zijn vastgelegd voor een geldig correlatiemodel. Zie pagina 207 en pagina 214.
Voor tracking op basis van geïmplanteerde markers geldt dat de met succes gedetecteerde geïmplanteerde markers door blauwe kruisen worden aangeduid.

3.

Zodra de acquisitie is voltooid, wordt het laatst verkregen beeldpaar getoond.

4.

• Klik op Back om terug te gaan naar het scherm Acquire Breathing Signal.
• Klik Next om door te gaan.
- Tracking op basis van geïmplanteerde markers: De doelpositie wordt berekend en
het correlatiemodel opgebouwd.
- Markerloze tracking: u gaat verder naar het scherm Target Identification.
OPMERKING. U kunt alleen een correlatiemodel bouwen als er per imager minstens
30 röntgenbeelden zijn verkregen. Dit wordt aangeduid door het verdwijnen van het oranje kader rondom de röntgenbeelden.

Contrast en windowing aanpassen
Stappen

1.

Voor verbeterde weergave kunt u het contrast van de verkregen beelden aanpassen met
behulp van de schuifbalk Contrast (zie pagina 138).
De beeldcontrast aanpassing blijft bewaard voor alle röntgenbeelden die tijdens de workflow voor Dynamic Tracking worden getoond.
OPMERKING. Het aanpassen van een beeldcontrast heeft geen effect op de geïmplanteerde detectie.
Na het vastleggen van een röntgenbeeldpaar kunt u de grijswaardenverdeling van de
röntgenbeelden aanpassen met behulp van windowinghistogrammen ① (zie pagina 138).

2.

De aangepaste windowing blijven bewaard voor alle röntgenbeelden die tijdens de workflow voor Dynamic Tracking worden getoond.
OPMERKING. Het aanpassen van windowing heeft geen effect op de geïmplanteerde
markerdetectie.

Beeldvormingsparameters vastleggen
Het dosisgebiedproduct voor de beeldvormingsdosis wordt gedocumenteerd in het
behandelrapport, als deze optie is ingeschakeld. U kunt ook de beeldvormingsparameters
vastleggen voor dosiscontrole tijdens röntgenbeeldvorming. Een voorbeeldformulier van een
röntgenbeeldvormingsprotocol vindt u op pagina 336.
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Na het overslaan van de röntgen/CBCT-correctie
Verkrijg één enkel verificatiebeeld alvorens de volledige fluoroscopische reeks te verkrijgen om te
controleren of de patiënt in het isocentrum is geplaatst en of het doelgebied zichtbaar is. Druk op
de knop X-RAY op uw lineaire versneller om het vastleggen van röntgenbeelden in te schakelen.
Waarschuwing
Voor markerloze Dynamic Tracking moet u de patiëntpositie corrigeren door röntgen- of
CBCT-correctie toe te passen alvorens verder te gaan met 4D-modelleren zodat de
wekedelentrackingstructuur voor Dynamic Tracking geïdentificeerd kan worden.

Proefdoeldetectie met geïmplanteerde markers
U kunt een enkel röntgenbeeldpaar vastleggen om te testen of doeldetectie mogelijk is met de
huidige imagerinstellingen. Als de automatische geïmplanteerde markerdetectie succesvol is
uitgevoerd, worden er blauwe kruizen in de weergegeven beelden zichtbaar, die de
markerposities aangeven die zijn gevonden.
Het is voor fluoroscopische reeksen van minder dan 30 beeldenparen echter niet mogelijk om een
correlatiemodel te bouwen of door te gaan met de behandeling. Dat betekent dat u de volledige
reeks opnieuw moet herhalen als u de reeks onderbreekt voordat er voldoende beelden zijn
vastgelegd.
OPMERKING. Zolang er rond de röntgenbeelden een oranje kader wordt weergegeven, zijn er
nog niet voldoende röntgenbeelden vastgelegd om het correlatiemodel te kunnen opbouwen.
OPMERKING. Indien doeldetectie negen van de tien laatst vastgelegde beeldparen mislukt, wordt
de fluoroscopische reeks gestopt. In dat geval moet u de reeks herhalen.

Markerloze proefdoeldetectie
Het is mogelijk om na vastleggen van een fluororeeks met minder dan 30 beeldparen verder te
gaan naar Target Identification en 4D Model Check, maar u kunt niet verdergaan naar de
behandeling. De vastlegging van een dergelijke korte fluororeeks kan worden gebruikt om de
doelidentificatie en de automatische doeldetectie te testen met een verlaagde
beeldvormingsdosis.
OPMERKING. Zolang er rond de röntgenbeelden een oranje kader wordt weergegeven, zijn er
nog niet voldoende röntgenbeelden vastgelegd om het correlatiemodel te kunnen opbouwen.

Opmerkingen met betrekking tot de veiligheid
Waarschuwing
Een eerder verkregen fluoroscopische reeks wordt overschreven als een nieuwe
fluoroscopische reeks wordt verkregen. Als u de verkregen fluoroscopische reeks wilt
bewaren, moet u doorgaan naar het scherm Model Check (pagina 214) en de reeks
nadrukkelijk opslaan.
Waarschuwing
Als de imagerinstellingen direct op uw lineaire versneller of op de bedieningspanelen van
de imager worden aangepast, kan ExacTrac Vero de imagerinstellingen niet correct
weergeven.
Waarschuwing
Onderbreek de fluoroscopische beeldacquisitie niet onnodig. Als het aantal vastgelegde
beelden lager is dan 30 kan de fluoroscopische reeks niet worden gebruikt voor 4Dmodelleren. Onnodig herhaalde beeldvorming moet worden vermeden om de blootstelling
aan bestraling te minimaliseren.
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Imagerinstellingen aanpassen
Pas de röntgenimagerinstellingen en de imagerweergave aan voor optimale zichtbaarheid van het
doelgebied. Druk op Settings in het scherm Acquire Fluoro Sequence. Het scherm Imager
Settings verschijnt:

①

②
③

④
Afbeelding 80
Nr.

Onderdeel

Functie/Gebruik
De DRR’s links en rechts tonen een voorbeeld van hoe de röntgenbeelden worden weergegeven van de geselecteerde ring- en gantryhoeken.
• Als u een draadkruis wilt weergeven bij het isocentrum, druk dan op:

• Als u de PTV-contouren wilt weergeven, druk dan op:
①

DRR’s

• Als u alle andere contouren wilt weergeven:

OPMERKING. De contouren worden alleen weergegeven in het
scherm Imager Setting en kunnen niet worden overgedragen naar
het scherm Acquire Fluoro Sequence.
②

208

Imagerinstellingen

U kunt nieuwe energie-instellingen voor de linker- en rechterimager invoeren. Deze worden overgedragen naar de bedieningspanelen van
de imager zodra u op OK drukt.
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Nr.

③

④

Onderdeel

Functie/Gebruik

Ring en Gantry
(hoeken)

Als de tumor niet zichtbaar is op de vastgelegde röntgenbeelden, of
voor geoptimaliseerde zichtbaarheid van relevante anatomische structuren en implantaten, zoals in het DRR-voorbeeld wordt getoond, pas
dan de Ring- en Gantry-hoeken aan.
De DRR toont veranderingen om een voorbeeld van de nieuwe hoeken
weer te geven.
• Druk op OK om de instellingen over te dragen naar de bedieningspanelen van de imager.
• Nadat u bent teruggegaan naar het scherm Acquire Fluoro Sequence wordt u gevraagd de betreffende knop op de lineaire versneller in te schakelen om de gantry- en ringbeweging naar de nieuwe hoeken te activeren.

Time

Hiermee wordt de duur van de fluoroscopische reeks ingesteld. Deze
wordt ook overgedragen naar de bedieningspanelen van de imager zodra u op OK drukt.
Waarden zijn: Auto, 20 s, 30 s en 40 s (met de instelling Auto wordt de
reeks automatisch gestopt zodra er voldoende beelden zijn verkregen
om een geldig correlatiemodel te bouwen).

Imagerinstellingen
De imagerinstellingen kan worden aangepast naar de volgende waarden:
• Spanning (kV): 40-125
• Stroomsterkte (mA): 63, 80, 100, 160, 200, 250, 320
• Tijd (msec): 2, 4, 5, 8, 9, 10
De waarden voor stroomsterkte en tijd zijn afhankelijk van elkaar. Afhankelijk van het
geselecteerde stroomsterkte, wordt de tijd beperkt tot bepaalde waarden en vice versa.
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11.6

Doelidentificatie (markerloze workflow)

Algemene informatie
Om het doel in de fluoroscopische beeldreeks te identificeren en te lokaliseren wordt een
trackingstructuur, eerder gedefinieerd in de DRR van de CT-dataset van de patiënt, gefuseerd met
de bijbehorende structuur in één röntgenbeeldpaar van een fluoroscopische beeldreeks. De
beeldfusie wordt handmatig uitgevoerd, maar kan door middel van een volgende automatische
fusie worden geoptimaliseerd. De trackingstructuur die in één röntgenbeeldpaar is gelokaliseerd,
fungeert als een sjabloon voor automatische detectie en doellokalisatie in de gehele
fluoroscopische beeldreeks.
Rotaties na automatische fusie worden uitsluitend toegepast op de weergave van de DRR en
contouren. Rotaties die door de doelidentificatiestap worden geïntroduceerd, worden niet
meegenomen voor doelbepaling.
Waarschuwing
De geselecteerde Monitoring-contour moet geschikt zijn voor visuele verificatie van de
trackingnauwkeurigheid.

Scherm Target Identification

①

②

⑦
③

⑥
⑤

④
Afbeelding 81

Nr.
①
②
③
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Onderdeel

Functie

Weergave van röntgenbeeld links
Tijdens de acquisitie van de verkregen fluoroscopische reeks worWeergave van rönt- den hier beeldenparen getoond.
genbeeld rechts
Ademhalingssignaal

Toont het signaal van het ademhalingspatroon van de patiënt tijdens de vastlegging van de fluoroscopische beeldreeks.
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Onderdeel

Functie

④

Schaal

Toont de geschaalde hoogte van het venster (niet de amplitude van
het signaal).

⑤

Overlay Mode

Gebruik de overlayfuncties om de zichtbaarheid te verbeteren en de
juistheid van de fusie te verifiëren.

⑥

Settings

Hiermee wordt het tabblad Dynamic Tracking Markerless geopend.

Fusion

Voer een handmatige fusie en (optioneel) een volgende automatische fusie uit tussen de trackingstructuur-DRR en een fluoroscopisch beeldpaar.
Activeer Epipolar / Projection Constraint voor handmatige fusie
om mogelijke posities in een van de twee stereoröntgenbeelden te
beperken tot die posities die overeenkomen met de reconstructievereisten van het bijbehorende andere röntgenbeeld.

⑦

Handmatige fusie uitvoeren
Stappen
Als u het huidige beeldpaar niet wilt gebruiken, kunt u de witte stippellijn ① verslepen of
op een ander punt in de ademhalingssignaalreeks klikken om het beeldpaar op dat tijdpunt te zien.

①

1.

②

③

Om één voor één door de röntgenbeeldparen te bladeren, klikt u op de pijltoetsen ② om
vooruit of achteruit te gaan. Klik op de videobedieningsknop ③ om de fluoroscopische
beeldreeks doorlopend opnieuw af te spelen.
Druk op Manual Fusion.

2.

Gebruik de beeldoverlayfuncties (zie pagina 212) en het zoomniveau om de zichtbaarheid te verbeteren en de juistheid van de handmatige fusie te verifiëren.
3.

U kunt de PTV-contour weergaven door PTV onder Contour te activeren. Als u andere
contouren heeft ingeschakeld op het tabblad Markerless DT van Patient Settings, kunnen deze hier ook worden geactiveerd.
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Stappen

4.

De röntgenbeelden moeten worden gefuseerd met de beelden die zijn gegenereerd aan
de hand van de geïmporteerde CT-scans (DRR’s van doelvolumes) om de doelpositie te
kunnen bepalen.
Druk in de linker- en rechterbeeldweergave op de linkermuisknop en versleep de cursor
om de positie van het DRR-beeld aan te passen tot deze overeenkomt met het fluoroscopische beeldpaar.
Als Epipolar wordt geactiveerd, zijn mogelijke posities in één stereoröntgenbeeld beperkt
tot die posities die overeenkomen met de reconstructievereisten van het andere röntgenbeeld. Als dit niet het geval is, dan kan de DRR-overlay in beide beelden onafhankelijk
worden verplaatst.

5.

Als u tevreden bent, drukt u op Accept Manual Fusion.

6.

Indien nodig kan een extra automatische fusie worden uitgevoerd door te drukken op Automatic Fusion. Als er een automatische fusie uitgevoerd is, is de knop Manual Fusion
uitgeschakeld en grijs. Als u de handmatige fusie opnieuw wilt uitvoeren, druk dan op Reset om het fusieresultaat te resetten.

7.

Zodra de fusie voltooid is, verschijnt er een blauwe indicator Fused Image in de röntgenbeeldweergaven. Een blauwe punt verwijst naar de bijbehorende positie van de fusie in
het ademhalingssignaal.

Uw instellingen bevestigen
Druk op Next om uw instellingen te bevestigen en verder te gaan naar het volgende
wizardscherm.
Controleer of het doel correct is gepositioneerd. Is dit niet het geval, ga dan terug naar
fluorobeeldvastlegging of doelvolumedefinitie.
Waarschuwing
De beeldoverlayfuncties worden gebruikt om de fusienauwkeurigheid van beide
beeldweergaven te verifiëren.
Waarschuwing
Voer de fusie zorgvuldig uit, aangezien de fusienauwkeurigheid van essentieel belang is
voor de totale behandelnauwkeurigheid.
Waarschuwing
Bedenk dat voor visuele inspectie van de fusie het uiterlijk van de bijbehorende
wekedelenstructuren afhankelijk zijn van de LUT-/gammainstellingen voor DRR en
contrast/windowing voor röntgen.

Beeldoverlayfuncties
Onderdeel

Functie

①

X-ray → DRR

De röntgenweergave en de DRR-weergave kunnen worden aangepast
om meer van de DRR en minder van het röntgenbeeld te tonen of vice
versa.

②

Add

Hiermee wordt het röntgenbeeld over het DRR-beeld geplaatst. Beide
beelden worden grijs weergegeven. Identieke delen van het beeld worden wit weergegeven.

③

Subtract

Hiermee wordt een ander beeld getoond voor het röntgenbeeld en de
DRR. Als beide beelden identiek zijn, wordt een zwarte weergave getoond.

④

Amber/Blue

Hiermee wordt het röntgenbeeld (weergegeven in blauw) over het
DRR-beeld (weergegeven in oranje) geplaatst.

Nr.
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Nr.

⑤

Onderdeel

Functie

Spyglass

Hiermee wordt een deel van de DRR weergegeven voor een eenvoudigere vergelijking met het röntgenbeeld.
• Het vergrootglas kan verplaatst worden door de linkermuisknop ingedrukt te houden en de muisaanwijzer te slepen.
• Het vergrootglas kan ook in grootte aangepast worden met de
schuifbalk small → large die weergegeven wordt bij selectie van de
vergrootglasoptie.
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11.7

Modelcontrole

Algemene informatie
Het scherm Model Check geeft het correlatiemodel weer dat is berekend door ExacTrac Vero.
Het correlatiemodel voorspelt de interne tumorposities op basis van de IR-trackinggegevens van
het ademhalingssignaal van de patiënt. De parameters van het correlatiemodel worden ingesteld
op basis van een reeks gematchte IR- en röntgengegevensvoorbeelden.
Met het scherm Model Check kunt u de positie van het doel dat is berekend door het
correlatiemodel vergelijken met de werkelijke positie, zichtbaar en gedetecteerd in de
fluoroscopische reeks.

Correcte lokalisatie
Zorg dat de positie van de geïmplanteerde markers en de doelposities in alle beelden correct zijn
gelokaliseerd. Zo niet, dan kunt u:
• Ga terug naar Target Identification (uitsluitend van toepassing voor markerloze Dynamic
Tracking), of,
• Ga terug naar Acquire Fluoro Image, of,
• Ga terug naar Acquire Breathing Signal.

Scherm Model Check (implantaatgebaseerde Dynamic Tracking)

①
②
③

④

⑤

⑥

⑦
Afbeelding 82
Onderdeel

Functie

①

Beeldweergaven

Röntgenbeelden links en rechts komen overeen met het tijdstip dat is gekozen in de tijdreeks of bewegingscurves van het
ademhalingssignaal.

②

IR-ademhalingssignaal

Het ademhalingssignaal van de patiënt dat is vastgelegd tijdens de fluoroscopische acquisitie.

Nr.
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Nr.

Onderdeel

Functie
• X-as: toont de vastleggingsduur van de fluoroscopische
reeks in seconden.
• Y-as: toont de hoogte van het geschaalde venster (niet de
amplitude van het signaal) in mm.

③

Schaal

④

Curves ten opzichte van
het ademhalingssignaal
(weergegeven in laterale,
longitudinale en verticale
richtingen)

⑤

Mean Absolute Deviation,
Statistieken die aantonen hoe dicht de curve van het correlaStandard Deviation, Peak
tiemodel bij de doeldetectiecurve ligt.
to Peak Motion

⑥

Kies of u de doelpositie naar het midden van het pan- en kanShift for Centered Pan/Tilt telbereik van de MHI-TM2000-gantrykop wilt verschuiven door
Range
de tafel te verplaatsen of dat u de tafel in de huidige positie
wilt laten staan.

⑦

Settings

Target Positions Curve: toont de posities van het doel als
gedetecteerd in de fluoroscopische reeks.
Correlation Model Curve: toont posities van het doel als berekend door het correlatiemodel.
U kunt een curve uit de weergave verwijderen door het betreffende selectievakje te deactiveren.

Toont het tabblad Implants.

Scherm Model Check (markerloze Dynamic Tracking)

①

②

③
Afbeelding 83
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Nr.

Onderdeel

Functie

Fused Image

Deze indicator geeft informatie welk röntgenbeeldpaar werd
gebruikt voor doellokalisatie door fusie tijdens doelidentificatie. Een blauwe punt verwijst naar de positie van dit beeldpaar
in de bewegingsgrafieken.
Dit röntgenbeeldpaar met de overlay van de trackingcontour
wordt gebruikt als referentie voor de trackingnauwkeurigheid
in de andere röntgenbeelden van de reeks, aangezien de
doellocatie in dit röntgenbeeldpaar reeds door de gebruiker is
bevestigd tijdens de doelidentificatie.

②

Measure Distance to
Contour

U kunt de afwijking schatten tussen de automatisch gedetecteerde trackingstructuur, aangeduid door de bijbehorende
contour, en de trackingstructuur die zichtbaar is in het röntgenbeeld door een overlaycontourlijn te activeren met de
vorm van de trackingstructuur. De vorm kan worden geschaald binnen een bereik van ±8,0 mm om de contourlijn
weer te geven op afstand van de contour van de trackingstructuur.

③

Settings

Toont het tabblad Implants.

①

De röntgenbeelden bekijken
Het momenteel weergegeven röntgenbeeldpaar komt overeen met een punt in tijd in het
vastgelegde ademhalingssignaal en met hetzelfde punt in tijd in de doeldetectie- en
correlatiemodelcurves. U kunt door de beeldparen van de fluoroscopische reeks schuiven, welke
ook het volgende weergeven:
• Voor implantaatgebaseerde Dynamic Tracking: de gedetecteerde geïmplanteerde markers met
bijbehorende doelposities.
• Voor markerloze Dynamic Tracking: de contour van de gedetecteerde trackingstructuur met
bijbehorende doelposities. Een blauwe punt in de ademhalingssignaalcurve verwijst naar de
positie van het beeldpaar dat eerder tijdens doelidentificatie werd gelokaliseerd.
U kunt door de beeldenparen van de fluoroscopische reeks scrollen, die ook de posities van de
gedetecteerde geïmplanteerde markers en van het gedetecteerde doel toont. Scrollen is mogelijk
door middel van de schuifbalken op de ademhalingscurve of door het selecteren van één punt op
de curves van de gedetecteerde doelposities:
Een witte stippellijn ① geeft aan naar welk punt in tijd in het signaal het beeldpaar verwijst.
Als u een ander beeldpaar wilt bekijken, versleept u deze witte stippellijn, of klikt u op een ander
punt in de ademhalingssignaalreeks, om het beeldpaar van dat punt in tijd te zien.

①

②

②

Afbeelding 84
Om één voor één door de röntgenbeeldparen te bladeren, klikt u op de pijltoetsen ② om vooruit of
achteruit te gaan.
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Doellokalisatie met behulp van geïmplanteerde markers
De doelstructuren worden gelokaliseerd in de fluoroscopische beeldenreeks door automatisch te
zoeken naar geïmplanteerde korte of lange markers zoals bepaald in de instellingen.
• Korte markers: er worden ten minste twee gedefinieerde geïmplanteerde markers en maximaal
zes markers gebruikt voor doeldetectie.
• Lange markers: er wordt/worden een tot drie geïmplanteerde marker(s), gedefinieerd door
beide eindpunten, gebruikt voor doeldetectie.
OPMERKING. Het volgende is nodig voor Dynamic Tracking:
• Het implanteren van twee tot zes radiopake korte ijkmarkers binnen of zo dicht mogelijk bij het
doelvolume:
- bolvormig: aanbevolen doorsnede 1,5 mm ± 0,5 mm, hoge dichtheid (bijvoorbeeld gouden
markers met 19 g/cm3),
- of met een cilindervorm: lengte korter dan of gelijk aan 5 mm, aanbevolen diameter
0,75-1,5 mm.
• Het implanteren van één tot drie radiopake lange ijkmarkers (minimumlengte 5 mm).
Vanwege het grote aantal implantaatsoorten en de variatie in vorm, afmeting en dichtheid, wordt
ten zeerste geadviseerd de detectie van het gekozen implantaatsoort te verifiëren in een
fantoomtest voorafgaand aan de behandeling van de patiënt.
Stappen
Beoordeel de fluoroscopische reeks door:
• door de beeldenparen te scrollen;
• de windowing aan te passen.
Als de geïmplanteerde markers werden waargenomen in de röntgenbeelden, dan worden
deze en de doelpositie op de röntgenbeelden weergegeven.

1.

2.

Wanneer de doeldetectie niet correct is, bijv. de geïmplanteerde markers werden niet of
niet correct gedetecteerd, dan kunt u de positie van de gedefinieerde geïmplanteerde
markers aanpassen in de CT-gegevens door te klikken op Settings (zie pagina 98). Wanneer u het dialoogvenster Settings verlaat, wordt de detectie automatisch opnieuw gestart.
OPMERKING. Aanpassing van windowing heeft geen effect op de geïmplanteerde markerdetectie.

OPMERKING. Wanneer er in minder dan 70% van de fluoroscopische röntgenbeelden
geïmplanteerde markers worden gedetecteerd, kunt u niet verdergaan met de behandeling.

Doellokalisatie voor markerloze Dynamic Tracking
Het doel is gelokaliseerd in de fluoroscopische beeldreeks, gebaseerd op de fusie van één
röntgenbeeldpaar van deze reeks met de DRR van een trackingstructuur, gedefinieerd door een
bijbehorend doelvolume in de markerloze Dynamic Tracking-instellingen. De trackingstructuur

Klinische gebruikershandleiding Rev. 1.1 ExacTrac Vero Ver. 3.6

217

Modelcontrole

hoeft niet noodzakelijkerwijs de tumor te omvatten, maar de exacte beweging ten opzichte van de
tumor is noodzakelijk voor een precieze doellokalisatie en tracking.
Na doelidentificatie wordt het deel van het gefuseerde röntgenbeeld waar de DRR van het
doelvolume overheen is geplaatst, gebruikt als sjabloon voor automatische detectie van de
trackingstructuur in de gehele fluoroscopische reeks. Na openen van het scherm Model Check
worden automatisch detectie en lokalisatie in de reeks uitgevoerd en worden de röntgenbeelden
met daar overheen het doel, tracking en PTV-contouren, weergegeven.
Waarschuwing
De wekedelencluster binnen het aangepaste doelvolume moet gedurende de gehele
ademhalingscyclus in een vaste correlatie met het doel bewegen. Een trackingstructuur die
relatief ten opzichte van het doelisocentrum beweegt kan resulteren in een aanzienlijke
afwijking van de behandelbundel ten opzichte van het doel.
Stappen
Beoordeel de fluoroscopische reeks door:
• door de beeldenparen te scrollen;
• de windowing aan te passen;
• de functie Distance to Contour gebruiken om de detectienauwkeurigheid te schatten.
Gebruik het gefuseerde beeldpaar als referentie.
Als de trackingstructuur werd gedetecteerd in de röntgenbeelden, wordt de contour ervan
op de röntgenbeelden getoond, samen met de doelposities. Als er een andere structuur
dan de PTV wordt gedefinieerd als trackingstructuur, dan wordt de PTV, naast de trackingstructuur, op de röntgenbeelden weergegeven.
1.

2.

Wanneer de doeldetectie onnauwkeurig of mislukt is, kunt u het doelvolume aanpassen
door terug te gaan naar het scherm Target Identification en de doelidentificatie en -detectie te herhalen.
OPMERKING. Windowing aanpassen heeft geen effect op de detectie.

OPMERKING. Wanneer er in minder dan 70% van de fluoroscopische röntgenbeelden
geïmplanteerde markers worden gedetecteerd, kunt u niet verdergaan met de behandeling.

Het correlatiemodel controleren
Stappen
1.
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Controleer de input naar het correlatiemodel (zie pagina 217).
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Stappen
Klik op Ignore als u een gedetecteerde doelpositie van het getoonde röntgenbeeldpaar
wilt uitsluiten van de berekening van het correlatiemodel. Dit moet worden gedaan als de
visuele inspectie aantoont dat het doel niet correct door de software is geïdentificeerd.
Het correlatiemodel wordt onmiddellijk opnieuw opgebouwd zonder de uitgesloten invoergegevens. De röntgenbeelden worden gemarkeerd als uitgesloten.

De doeldetectiecurve toont gaten ① op tijdspunten die overeenkomen met genegeerde
röntgenbeeldparen.
2.

①

①

OPMERKING. Er zijn minimaal 30 röntgenbeelden nodig voor het berekenen van een geldig correlatiemodel. Als het minimumaantal van 30 röntgenbeelden per imager is bereikt,
is het niet mogelijk nog meer beeldparen uit te sluiten.
OPMERKING. U kunt niet meer röntgenbeeldparen uitsluiten als hierdoor het totale aantal resterende beeldparen lager is dan 70% van de gedetecteerde doelposities. Dit zorgt
ervoor dat correlatiemodellen die worden gebruikt voor de behandeling, zijn gebaseerd op
een detectiesucces van minimaal 70%.
OPMERKING. Als u doeldetectie herhaalt, wordt de uitsluiting van röntgenbeeldparen gereset en moet u beelden opnieuw uitsluiten.

3.

Controleer de weergegeven doelbewegingscurven en de statistische analyse van de curven om het opgebouwde correlatiemodel te evalueren.
Controleer de kwaliteit van het correlatiemodel door de correlatiemodelcurve te vergelijken met de werkelijke doeldetectiecurve en de statistische analyse van beide curven (zie
pagina 221). Houd rekening van de invloed van het correlatiemodel op de behandeling.
OPMERKING. Het correlatiemodel gebruikt alleen de verticale beweging van de lichaamsmarker als input.

4.

U moet minstens vijf röntgenbeeldparen onderzoeken om Next in te schakelen. Als u tevreden bent met het resultaat, klikt u op Next.
• Als u Keep Position onder Shift for Centered Pan/Tilt Range heeft geselecteerd,
gaat u direct door naar IR-tracking/Behandeling.
• Als u Reposition hebt geselecteerd onder Shift for Centered Pan/Tilt Range kunt u
doorgaan naar het scherm 4D Modeling/Repositioning (pagina 222).
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Opmerkingen met betrekking tot de veiligheid
Waarschuwing
Sluit geen röntgenbeelden uit van slechts één cyclusfase van de ademhalingscurve van
een patiënt; dit kan leiden tot een ongeldig of eenzijdig correlatiemodel. Na het uitsluiten
van bepaalde röntgenbeelden zouden de resterende beelden gelijkmatig moeten zijn
verdeeld over de verkregen ademhalingsfasen van de patiënt. Ga in geval van onjuiste
resultaten terug naar de fluoroscopische beeldacquisitie of de
ademhalingssignaalacquisitie.
Waarschuwing
Voor implantaatgebaseerde Dynamic Tracking: U moet in minstens vijf röntgenbeeldparen
onderzoeken of de geïmplanteerde markers en doelen correct zijn gelokaliseerd. Omdat de
gedetecteerde doelposities worden gebruikt als inputgegevens voor het correlatiemodel,
moet het onderzoek zorgvuldig worden uitgevoerd. Als de geïmplanteerde markers en
doelen niet correct zijn gelokaliseerd, wijzig dan uw markerconfiguratie of ga terug naar
fluoroscopische beeldacquisitie of de ademhalingssignaalacquisitie.
Waarschuwing
Voor markerloze Dynamic Tracking: U moet in minstens vijf röntgenbeeldparen
onderzoeken of de monitoringcontour en het doel correct zijn gelokaliseerd. Als de
gelokaliseerde doelposities worden gebruikt als invoergegevens voor het correlatiemodel,
moet het onderzoek zorgvuldig worden uitgevoerd. Als de monitoringcontour en doelen
niet correct zijn gelokaliseerd, herhaal dan de doelidentificatie, verifieer het doelvolume of
leg een nieuwe fluoroscopische reeks vast.

De fluoroscopische reeks opslaan
Optie
Als u de fluoroscopische reeks wilt opslaan naar de
patiëntgegevens,

Druk op de knop voor het opslaan van fluoroscopische reeksen.

OPMERKING. De fluoroscopische beeldenreeks die is bevestigd voor de behandeling van de
patiënt met het bijbehorende correlatiemodel wordt automatisch opgeslagen wanneer het scherm
Model Check wordt afgesloten.

Beeldweergaven aanpassen
Als u wilt aanpassen hoe de röntgenbeelden worden weergegeven:
Optie

220

Als u wilt in-/uitzoomen,

druk dan op de zoomknoppen.

Als u het beeld wilt verplaatsen,

druk dan op de verplaatsknop.

Als u de contouren van een object wilt
weergeven,

druk dan op de contourenknop.
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Optie
druk dan op de knop voor windowing (zie pagina 137).

Als u windowing wilt veranderen,

Als u de doeldetectiecurve wilt bekijken, activeer dan het selectievakje Target Positions.
Als u de correlatiemodelcurve wilt bekijken, activeer dan het selectievakje Correlation Model.
OPMERKING. De aanpassing van windowing heeft geen effect op doeldetectie.

Resultaten voor beweging en correlatie
Resultaat

Beschrijving

Mean Absolute Deviation

De gemiddelde absolute afwijking [mm] van de correlatiemodelcurve en de doeldetectiecurve in laterale, longitudinale
(craniocaudale) en verticale (anteroposterieure) richtingen.

Standard Deviation

De standaard absolute afwijking [mm] van de absolute verschillen tussen de correlatiemodelcurve en de doeldetectiecurve in laterale, longitudinale (craniocaudale) en verticale
(anteroposterieure) richtingen.

Peak to Peak Motion

Het verschil tussen de hoogste en de laagste waarde [mm]
van de doeldetectiecurve (piek-tot-piep-beweging) in laterale,
longitudinale (craniocaudale) en verticale (anteroposterieure)
richtingen.

Waarschuwing
Houd er rekening mee dat de nauwkeurigheid van het correlatiemodel betreffende de
voorspelling van de doelpositie sterk afhankelijk is van de inputgegevens. De vergelijking
van de doelbewegingscurven en de statistische analyse geeft slechts de kwaliteit van het
correlatiemodel aan.
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11.8

Repositionering

Algemene informatie
De patiënt kan opnieuw worden gepositioneerd nadat het correlatiemodel is gebouwd door de
tafel te verplaatsen zodat de gemiddelde voorspelde doelpositie in het midden van het pan- en
kantelbereik van de MHI-TM2000-gantrykop staat. De nieuw tafelpositie kan het voordeel hebben
dat het pan- en kantelmechanisme van de MHI-TM2000 lineaire versneller tijdens de
bundeltoediening dicht bij de 0°-positie blijft.
De resulterende dosisverdeling zou daarom beter overeenkomen met de beoogde dosisverdeling
tijdens de behandelingsplanning.

Repositioneringsverschuiving
De berekende verschuiving voor het gecentreerde pan/kantelbereik in de laterale, longitudinale en
verticale richtingen wordt weergegeven op het scherm Model Check.

Afbeelding 85
De verschuiving wordt bovendien weergegeven als witte stippellijnen in de curven voor Target
Positions en Correlation Model als de knop Reposition is aangevinkt.
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Afbeelding 86
Als repositionering naar de gemiddelde voorspelde doelpositie buiten de limieten voor
mechanische tafel valt, wordt de best mogelijke verschuiving voor het gecentreerde pan/
kantelbereik aangeraden:

Afbeelding 87
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Optie

Beschrijving
De voorgestelde verschuiving wordt niet toegepast wanneer u op Next klikt.
Als de huidige patiënt aanmerkelijk verschilt van de ideale positie die is gebaseerd op de voorspelde doelposities, dan wordt een melding weergegeven
waarin u wordt gevraagd de patiënt opnieuw te positioneren.

Keep Position

OPMERKING. Wanneer u ervoor kiest om de huidige patiëntpositie te behouden, gaat u direct verder met de weergave Behandeling/IR-tracking en slaat u
de weergave Repositionering over.
Reposition

De voorgestelde verschuiving wordt toegepast door de tafel te verplaatsen
wanneer u op Next klikt.

De repositioneringsverschuiving toepassen
Als u Reposition heeft geselecteerd op het scherm Model Check, wordt het scherm 4D
Modeling/Repositioning geopend:

Afbeelding 88
De repositioneringsverschuiving wordt getoond. Als de positie van de patiënt door de software is
gemiddeld, activeert u de betreffende inschakelfunctie op de lineaire versneller om de
translationele verschuivingen toe te passen met de tafel.
OPMERKING. Na afloop van de repositioneringsverschuiving gaat u direct, zonder op een knop te
hoeven drukken, door naar het scherm IR Tracking/Treatment.
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Opmerkingen met betrekking tot de veiligheid
Waarschuwing
Repositionering kan ervoor zorgen dat lichaamsmarkers onzichtbaar worden. Overweeg
mogelijke repositioneringsposities tijdens het plaatsen van de lichaamsmarkers, omdat
anders 4D-modelleren moet worden herhaald.
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11.9

IR-tracking

Algemene informatie
Tijdens een behandeling met IR-tracking wordt de doelpositie voor de bundel (d.w.z. de pan- en
kantelhoekset op de lineaire versneller) afgeleid van de posities van de externe lichaamsmarkers
en het berekende correlatiemodel (zie pagina 214).
De geldigheid van het correlatiemodel kan worden geverifieerd door tijdens de behandeling
röntgenbeelden te maken. Als er aanzienlijke doelfouten zijn in de verificatiebeelden, kunt u een
nieuw correlatiemodel instellen door het bestaande model bij te werken met gegevens die u heeft
verkregen uit de vastgelegde monitoringbeelden of door het vastleggen van een nieuwe
fluoroscopische reeks.
Het ademhalingssignaal van de patiënt moet voortdurend worden gedetecteerd om de
behandeling te kunnen voortzetten.

IR-tracking scherm (implantaatgebaseerde Dynamic Tracking)

②

①

③

④

⑪
⑩

⑤

⑨

⑥
⑦

⑧
Afbeelding 89
Onderdeel

Functie

①

Beeldweergaven

Röntgenbeeldparen die zijn verkregen tijdens röntgenmonitoring.

②

Isocenter

Naam van het isocentrum uit het behandelingsplanningsysteem.

③

Cameratrackingweer- Toont het aantal IR-lichaamsmarkers dat door elke cameralens
gaven
wordt gedetecteerd.

④

Positionele indicatoren

De indicatoren voor de laterale, longitudinale en verticale verschuiving geven de positie van het behandelingsisocentrum ten
opzichte van het isocentrum van de lineaire versneller weer.

⑤

Imager

Klik op Imager om de imagerinstellingen, de gantry of hoekring of
de monitoringinterval aan te passen. (Röntgenmonitoring en Tracking mogen niet geactiveerd zijn.)

Nr.
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Nr.

Onderdeel

Functie

Tolerance

Pas de radius aan van de weergegeven tolerantiecircels in de
beelden en de drempel in het afwijkingsvenster.

⑦

Automatic Beam Off

Wanneer dit is ingeschakeld wordt de bundel automatisch uitgeschakeld als het aantal ingestelde voorbeelden boven de tolerantiedrempel komt en weer aangezet als deze onder de tolerantiedrempel komt.

⑧

Weergave van het
ademhalingssignaal

Toont het actieve signaal van het ademhalingspatroon van de patiënt, zijn APM (ademhalingscycli per minuut) en de schaling van
de hoogte van het venster (niet in amplitude van het signaal) in
mm.

⑨

Afwijkingsvenster

Geeft de afwijking weer van de gedetecteerde doelpositie ten opzichte van de voorspelde positie in mm, de tolerantiedrempel en
een schaling van de hoogte van het venster.

⑩

Contrast

Hiermee kunnen de verkregen beelden worden aangepast voor
een verbeterde weergave.

⑪

Röntgenwindowinghistogrammen

Hiermee wordt de grijsverdeling van de röntgenbeelden aangepast om de zichtbaarheid te verbeteren (röntgenmonitoring mag
niet geactiveerd zijn).

⑥

IR-tracking scherm (markerloze Dynamic Tracking)

①

④
②
③

Afbeelding 90
Onderdeel

Functie

①

Beeldweergaven

Röntgenbeeldparen die zijn verkregen tijdens röntgenmonitoring.
De verkregen röntgenbeelden worden gecentreerd op de voorspelde doelpositie. Een draadkruis met stippellijnen verwijst naar
de voorspelde positie van het isocentrum.

②

Tolerance

Past de tolerantie aan zodat de drempel in het afwijkingsvenster
en een bijbehorende verwijde contourlijn van de trackingstructuur
in de beelden worden weergegeven.

Nr.
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Nr.
③

④

Onderdeel

Functie

Acquire Detection
Template

Klik op deze knop om een detectiesjabloon vast te leggen voor
behandelbundelhoeken wanneer er geen doelidentificatie werd
uitgevoerd.

Afwijkingsvenster

Geeft de afwijking weer van de gedetecteerde doelpositie ten opzichte van de voorspelde positie in mm, de tolerantiedrempel en
een schaling van de hoogte van het venster. De weergave van afwijkingen wordt alleen ingeschakeld als er een geldig detectiesjabloon beschikbaar is voor de huidige Ring-/Gantry-hoek.

Weergave van het ademhalingssignaal
Tijdens IR-trackingbehandeling omvat de weergave van het ademhalingssignaal een
referentiesignaal, gebaseerd op het ademhalingssignaal dat tijdens de vastlegging van de
fluoroscopische reeks werd verkregen, zodat wijzigingen in de ademhalingsbeweging van de
patiënt worden gedetecteerd. Het live ademhalingssignaal wordt overlapt met een groen gebied
om het maximum en minimum van het ademhalingssignaal zoals dit is verkregen tijdens de
acquisitie van de fluoroscopische reeks, aan te geven.
OPMERKING. Indien van toepassing bevat het ademhalingssignaal de
repositioneringsverschuiving (d.w.z. na de tafelverschuiving heeft het getoond
ademhalingssignaal dezelfde waarden als vóór de repositionering, tenzij het ademhalingspatroon
van de patiënt verandert).

Röntgenmonitoring inschakelen
Voordat de behandeling wordt gestart, vraagt ExacTrac Vero u tracking en röntgenmonitoring in
te schakelen door de betreffende optie te selecteren op uw lineaire versneller.
OPMERKING. Als de patiënt is gerepositioneerd, kunt u de bundel niet inschakelen tenzij u
monitoringröntgenbeelden hebt verkregen om de doelpositie te controleren.

Afbeelding 91

Scherm X-Ray Monitoring (implantaatgebaseerde Dynamic Tracking)
De verkregen röntgenbeelden worden weergegeven in de beeldweergaven. Verifieer de IRtracking door de weergegeven doelpositie, PTV en geïmplanteerde markers, omsloten door
tolerantiecirkels, te controleren om er zeker van te zijn dat de behandeling correct wordt
uitgevoerd:
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Afbeelding 92
U kunt de windowing en het contrast aanpassen zodra u minstens één paar met röntgenbeelden
hebt verkregen en de röntgenmonitoring is stopgezet (zie pagina 137). Om de set-up van de
röntgenimager aan te passen, druk op Imager (zie pagina 232).
OPMERKING. Alle verkregen fluoroscopische reeksen worden automatisch opgeslagen in de
patiëntgegevens.

Röntgenmonitoring (markerloze Dynamic Tracking)
De verkregen röntgenbeelden die zijn gecentreerd op de voorspelde doelpositie worden in de
beeldweergaven getoond. Een draadkruis met stippellijnen verwijst naar de voorspelde positie
van het isocentrum. Een contourlijn in de vorm van de trackingstructuur omringt de
trackingstructuur op een afstand die in de sectie Tolerance is gedefinieerd. Om er zeker van te
zijn dat de behandeling correct wordt uitgevoerd, kunt u de IR-tracking verifiëren door het
volgende te controleren:
• of de weergegeven doelpositie correct is;
• of de PTV of trackingstructuur (als er een andere structuur dan de PTV is gekozen op het
scherm Markerless Dynamic Tracking) binnen het gebied van de tolerantiecontourlijn valt.

Afbeelding 93
U kunt de windowing en het contrast aanpassen zodra u minstens één paar met röntgenbeelden
hebt verkregen en de röntgenmonitoring is stopgezet (zie pagina 137). Om de set-up van de
röntgenimager aan te passen, druk op Imager (zie pagina 232).
OPMERKING. Alle verkregen fluoroscopische reeksen worden automatisch opgeslagen in de
patiëntgegevens.

Tolerantiecirkels en afwijkingsvenster (implantaatgebaseerde workflow)
De geïmplanteerde markers worden weergegeven als oranje kruizen die zijn ingesloten door
oranje gestippelde tolerantiecirkels. De overlapte cirkels geven de tolerantie van de markerpositie
weer. De grootte van de tolerantiecirkels kan worden aangepast voordat de röntgenmonitoring is
gestart en wanneer de monitoring is gestopt.
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De radius van de tolerantiecirkels kan worden veranderd in stappen van 0,5 mm binnen de
limieten van 0,5 tot 8,0 mm. De standaardwaarde is ingesteld op 3 mm wanneer u het scherm IRtracking opent.
OPMERKING. Het gedetecteerde doel is zichtbaar in de beelden wanneer de detectie buiten de
tolerantiecirkels valt.

Afbeelding 94
Daarnaast wordt de afwijking van het voorspelde doel tot het gedetecteerde doel weergegeven in
het afwijkingsvenster. De tolerantiedrempel, gemarkeerd als een horizontale lijn komt overeen met
de tolerantiecirkels. De afwijkingswaarden worden bijgewerkt met de ingestelde
monitoringinterval. De markeringen verschijnen onder de drempel als de afwijking zich binnen de
tolerantie bevindt en boven de drempel en in een andere kleur buiten de tolerantie.

Tolerantielijn en afwijkingsvenster (markerloze workflow)
De trackingstructuur wordt weergegeven als een oranje contourlijn die wordt omsloten door een
oranje gestippelde tolerantielijn in de vorm van de trackingstructuur. De daar overheen geplaatste
tolerantielijn vertegenwoordigt de trackingtolerantie. De grootte van de tolerantielijn kan worden
aangepast terwijl röntgenmonitoring is uitgeschakeld.
De afstand van de tolerantielijn tot de trackingcontour kan in stappen van 0,5 mm worden
gewijzigd binnen de limieten van 0,5 tot 8,0 mm.
De standaardwaarde bij openen van het scherm IR-tracking is ingesteld op 3 mm.
OPMERKING. Naast de trackingcontour op de voorspelde positie wordt de trackingcontour alleen
weergegeven op de gedetecteerde positie wanneer de tolerantie voor afwijking wordt
overschreden.

Afbeelding 95
Daarnaast wordt de afwijking tussen de voorspelde doelpositie en de gedetecteerde doelpositie in
het afwijkingsvenster weergegeven. De tolerantiedrempel wordt weergegeven als een horizontale
lijn. De afwijkingswaarden worden bijgewerkt met de aangepaste monitoringinterval. De
markeringen verschijnen onder de drempel als de afwijking zich binnen de tolerantie bevindt en
boven de drempel en in een andere kleur buiten de tolerantie.
Als er geen geldig detectiesjabloon voor de huidige behandelbundelhoek is, is het niet mogelijk de
afwijking tussen voorspelde en gedetecteerde doelpositie te berekenen. In dat geval wordt het
afwijkingsvenster uitgeschakeld.

De nauwkeurigheid verifiëren (implantaatgebaseerde workflow)
Stappen
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1.

Pas de imagerinstellingen, het imagercontrast en windowing zo nodig aan.

2.

Pas de radius van de tolerantiecirkel aan naar het benodigde niveau in mm.
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Stappen

3.

Start de röntgenmonitoring en controleer dat:
• Korte markers: de geïmplanteerde markers in de röntgenbeelden zijn volledig omsloten
door de tolerantiecirkels.
• Lange markers: elk markereindpunt in het röntgenbeeld is volledig omsloten door de tolerantiecirkels.
Als dit niet het geval is, moet de waarde van de tolerantiecirkelradius opnieuw worden
overwogen en indien nodig aangepast, of moet de behandeling worden gestopt om de
positionering of de update van het 4D-model opnieuw uit te voeren.

De nauwkeurigheid verifiëren (markerloze workflow)
Stappen
1.

Pas de imagerinstellingen, het imagercontrast en windowing zo nodig aan.

2.

Pas de tolerantielijnafstand van de trackingstructuur aan tot het vereiste niveau in mm.

3.

Start de röntgenmonitoring en verifieer of de trackingstructuur die zichtbaar is in de röntgenbeelden overeenkomt met de overlay met trackingstructuur en tolerantielijn. Als dit
niet het geval is, overweeg dan:
• de behandelingsbestraling te onderbreken, indien ingeschakeld;
• het correlatiemodel bij te werken;
• de doellokalisatie te herhalen en het correlatiemodel opnieuw te bouwen;
• de tolerantie aan te passen.

Opmerkingen met betrekking tot de veiligheid (implantaatgebaseerde workflow)
Instrueer de patiënt om zo min mogelijk te bewegen zodat de straling precies plaatsvindt.
Blijf de voorspelde doelpositie controleren en indien mogelijk de gedetecteerde doelpositie
(wanneer deze zich buiten de tolerantie bevindt) in de vastgelegde röntgenbeelden.
Waarschuwing
Behandel de patiënt niet zonder verificatieröntgenbeelden te maken.
Waarschuwing
Controleer tijdens een behandeling met IR-tracking of de 3D-doelpositie wordt
weergegeven als het isocentrumkruis op de verkregen verificatieröntgenbeelden. De PTV
wordt weergegeven als een contour rond het isocentrum.
Waarschuwing
Verifieer de geïmplanteerde markerposities en de tolerantiecirkels die op de verkregen
röntgenbeelden worden weergegeven.

Opmerkingen met betrekking tot de veiligheid (markerloze workflow)
Verifieer de juiste positie van de trackingcontouroverlay op de bijbehorende structuur in de
röntgenbeelden voortdurend, met inbegrip van de toleranties die worden aangeduid door
de contourtolerantielijn.

Functie Automatic Beam Off
Indien ingeschakeld zal de functie Automatic Beam Off automatisch de behandelbundel na het
gedefinieerde aantal samples uitschakelen wanneer de afwijking van het voorspelde ten opzichte
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van de gedetecteerde doel groter is dan de ingestelde drempelwaarde. Als de afwijking wordt
verlaagd tot onder de drempel, gaat de behandelbundel automatisch weer aan.
OPMERKING. Automatic Beam Off is alleen beschikbaar als monitoring is ingeschakeld.
OPMERKING. (Voor implantaatgebaseerde Dynamic Tracking): Als de behandelmodaliteit een
conformele boog is, moet de bediener de gantry eerst verplaatsen en vervolgens de bundel
handmatig aanzetten via de operator console.

Instellingen voor fluoroscopische röntgen aanpassen
Voor het aanpassen van de imagerinstellingen, drukt u op Imager:

①
Afbeelding 96
Gebruik het Interval-draaivak ① om af te stellen hoe vaak röntgenverificatiebeelden worden
vastgelegd.
Zie pagina 208 voor meer informatie over dit scherm.

Beeldvormingsparameters vastleggen
Leg de beeldvormingsparameters vast voor dosiscontrole tijdens röntgenbeeldvorming. Een
voorbeeldformulier van een röntgenbeeldvormingsprotocol vindt u op pagina 336.

Opmerkingen met betrekking tot de veiligheid
Waarschuwing
Het is de verantwoordelijkheid van de bediener om te IR-tracking te controleren door het
bekijken van de röntgenbeelden, afwijkingsindictoren, en ademhalingssignaalconsistentie
en door handmatig de stralingsbundel indien nodig te stoppen, onafhankelijk van de
functie Automatic Beam Off.
Waarschuwing
Controleer tijdens IR-tracking de correcte patiëntpositie door de getoonde positieindicatoren en de verkregen röntgenbeelden te bekijken.
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Waarschuwing
Controleer tijdens IR-tracking de curve voor de ademhalingsbeweging van de patiënt om
de ademhaling van de patiënt te kunnen bewaken en zo veranderingen in het
ademhalingssignaal te kunnen waarnemen. Stop de bestraling in geval van een
onregelmatige ademhaling of grote afwijkingen van de referentie.
Waarschuwing
Gebruik imagerinstellingen (kV, mA en milliseconden) om röntgenbeelden te verkrijgen,
waarin de geïmplanteerde markers of de trackingstructuren redelijkerwijs zichtbaar zijn
wanneer geïmplanteerde markers worden gebruikt.
Waarschuwing
Gebruik de gantry- en ringhoek om beelden te verkrijgen, waarbij de geïmplanteerde
markers of de trackingstructuren redelijkerwijs zichtbaar zijn wanneer geïmplanteerde
markers worden gebruikt.

Klinische gebruikershandleiding Rev. 1.1 ExacTrac Vero Ver. 3.6

233

Het 4D-correlatiemodel bijwerken

11.10 Het 4D-correlatiemodel bijwerken
Algemene informatie
Tijdens behandeling kan het ademhalingspatroon van de patiënt veranderen. Als dit gebeurt kunt
u het huidige correlatiemodel bijwerken met doelinformatie van de röntgenbeelden die zijn
vastgelegd tijdens monitoring.

Scherm Model Check (implantaatgebaseerde Dynamic Tracking)

②
①

③

④
⑤

Afbeelding 97
Nr.
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Onderdeel

Functie

①

Beeldweergaven

Röntgenbeelden links en rechts komen overeen met het tijdstip dat is gekozen in de tijdreeks of bewegingscurves van het
ademhalingssignaal.

②

IR-ademhalingssignaal

Het ademhalingssignaal van de patiënt dat is vastgelegd tijdens de fluoroscopische acquisitie en of monitoring.

③

Target Positions Curve: toont de posities van het doel als
gedetecteerd in de fluoroscopische reeks.
Curves ten opzichte van
Update Model Curve: toont posities van het doel als berehet ademhalingssignaal
kend door het correlatiemodel.
(weergegeven in laterale,
Previous Model: toont het correlatiemodel dat het laatst werd
longitudinale en verticale
gebruikt in IR-tracking.
richtingen)
U kunt een curve uit de weergave verwijderen door het betreffende selectievakje te deactiveren.

④

Statistieken die aantonen hoe dicht de curve van het correlaMean Absolute Deviation, tiemodel bij de doeldetectiecurve ligt.
Standard Deviation, Peak OPMERKING. Als Previous Model is geselecteerd worden
geen waarden weergegeven. In plaats daarvan wordt N/A
to Peak Motion
weergegeven.
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Nr.
⑤

Onderdeel

Functie

Kies of u de doelpositie naar het midden van het pan- en kanShift for Centered Pan/Tilt telbereik van de MHI-TM2000-gantrykop wilt verschuiven door
Range
de tafel te verplaatsen of dat u de tafel in de huidige positie
wilt laten staan.

Scherm Model Check (markerloze Dynamic Tracking)

①
②

⑤
③

④
Afbeelding 98
Nr.

Onderdeel

Functie

①

Distance to Contour

U kunt de afwijking schatten tussen de automatisch gedetecteerde trackingstructuur, aangeduid door de bijbehorende
contour, en de trackingstructuur die zichtbaar is in het röntgenbeeld door een overlaycontourlijn te activeren met de
vorm van de trackingstructuur. De vorm kan worden geschaald binnen een bereik van ±8,0 mm om de contourlijn
weer te geven op afstand van de contour van de trackingstructuur.

②

Target Positions Curve: toont de posities van het doel als
gedetecteerd in de fluoroscopische reeks.
Curves ten opzichte van
Correlation Model Curve: toont posities van het doel als behet ademhalingssignaal
rekend door het correlatiemodel.
(weergegeven in laterale,
Previous Model: toont het correlatiemodel dat het laatst werd
longitudinale en verticale
gebruikt in IR-tracking.
richtingen)
U kunt een curve uit de weergave verwijderen door het betreffende selectievakje te deactiveren.

③

Kies of u de doelpositie naar het midden van het pan- en kanShift for Centered Pan/Tilt telbereik van de MHI-TM2000-gantrykop wilt verschuiven door
Range
de tafel te verplaatsen of dat u de tafel in de huidige positie
wilt laten staan.

④

Settings
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Nr.

⑤

Onderdeel

Functie

Statistieken die aantonen hoe dicht de curve van het correlaMean Absolute Deviation, tiemodel bij de doeldetectiecurve ligt.
Standard Deviation, Peak OPMERKING. Als Previous Model is geselecteerd worden
geen waarden weergegeven. In plaats daarvan wordt N/A
to Peak Motion
weergegeven.

Het correlatiemodel bijwerken
Stappen

1.

Klik op Update in het scherm IR Tracking.
OPMERKING. De knop Update is alleen ingeschakeld wanneer monitoring en tracking
zijn gedeactiveerd.

2.

Verifieer in het scherm Model Update Check het bijgewerkte correlatiemodel in de bewegingscurven en met de statistische waarden. Zie pagina 218.

3.

Kies:
• Keep Position om direct door te gaan naar behandeling, of
• Reposition under Shift for Centered Pan/Tilt Range (om eerst een repositioneringsverschuiving uit te voeren).

4.

Klik op Apply om het bijgewerkte correlatiemodel te gebruiken.
Klik op Cancel om de update te annuleren en terug te keren naar de behandeling zonder
een update.

Een update is alleen mogelijk als er ten minste 30 beeldparen in totaal zijn vastgelegd in de
laatste 60 seconden van de monitoring/fluororeeks (met inbegrip van de fluororeeks die is
vastgelegd voor het 4D-model).
Waarschuwing
Sluit geen röntgenbeelden uit van slechts één cyclusfase van de ademhalingscurve van
een patiënt; dit kan leiden tot een ongeldig of eenzijdig correlatiemodel. Na het uitsluiten
van bepaalde röntgenbeelden zouden de resterende beelden gelijkmatig moeten zijn
verdeeld over de verkregen ademhalingsfasen van de patiënt. Ga in geval van onjuiste
resultaten terug naar de fluoroscopische beeldacquisitie of de
ademhalingssignaalacquisitie.
Waarschuwing
Voor implantaatgebaseerde Dynamic Tracking: u moet in ten minste vijf röntgenbeeldparen
controleren of de geïmplanteerde markers en doelen correct gelokaliseerd zijn. Omdat de
gedetecteerde doelposities worden gebruikt als inputgegevens voor het correlatiemodel,
moet het onderzoek zorgvuldig worden uitgevoerd. Als de geïmplanteerde markers en
doelen niet correct zijn gelokaliseerd, wijzig dan uw markerconfiguratie of ga terug naar
fluoroscopische beeldacquisitie of de ademhalingssignaalacquisitie.
Waarschuwing
Voor markerloze Dynamic Tracking: u moet in minstens vijf röntgenbeeldparen controleren
of de monitoringcontour en het doel correct zijn gelokaliseerd. Als de gelokaliseerde
doelposities worden gebruikt als invoergegevens voor het correlatiemodel, moet het
onderzoek zorgvuldig worden uitgevoerd. Als de monitoringcontour en doelen niet correct
zijn gelokaliseerd, herhaal dan de doelidentificatie, verifieer het doelvolume of leg een
nieuwe fluoroscopische reeks vast.
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11.11 Vastlegging van een nieuw detectiesjabloon voor
markerloze tracking
Algemene informatie
Aangezien het trackingsjabloon voor de voorspelde tumorbeweging alleen geldig is voor de
behandelbundelhoek waaronder de fluoroscopische beeldreeks voor doelidentificatie werd
vastgelegd, kan de vastlegging van een doeldetectiesjabloon worden herhaald voor elke
behandelbundelhoek. Als er geen update van het detectiesjabloon wordt uitgevoerd, is de
berekening van de afwijkingen tussen voorspelde en gedetecteerde tumorpositie op het scherm
IR Tracking uitgeschakeld.
De vastlegging van een nieuw doeldetectiesjabloon wordt uitgevoerd door de vastlegging van een
röntgenreeks met maximaal 10 röntgenbeeldparen en vervolgens een doelidentificatie en
lokalisatie op het scherm Target Identification.

Scherm Doelidentificatie Acquisitie van een nieuw detectiesjabloon

②

①

⑥
③

⑤

④
Afbeelding 99

Nr.
①
②

Onderdeel

Functie

Weergave van röntTijdens de acquisitie van de verkregen fluoroscopische reeks worgenbeeld links
den hier beeldenparen getoond. Het beeldpaar dat is gefuseerd, is
Weergave van rönt- gemarkeerd met de indicator Fused Image.
genbeeld rechts

③

Ademhalingssignaal

Toont het signaal van het ademhalingspatroon van de patiënt tijdens de vastlegging van de fluoroscopische beeldreeks. Een blauwe punt verwijst naar de positie van het gefuseerde beeldpaar in
het ademhalingspatroon.

④

Schaal

Toont de geschaalde hoogte van het venster (niet de amplitude van
het signaal).

⑤

Overlay Mode

Gebruik de overlayfuncties om de zichtbaarheid te verbeteren en de
juistheid van de fusie te verifiëren.
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Nr.

⑥

Onderdeel

Functie

Fusion

Voer een handmatige fusie en vervolgens (optioneel) een automatische fusie uit tussen de trackingstructuur-DRR en een fluoroscopisch beeldpaar.
Activeer Epipolar / Projection Constraint voor handmatige fusie
om mogelijke posities in een van de stereoröntgenbeelden te beperken tot die posities die overeenkomen met de reconstructievereisten van het andere röntgenbeeld.

Een nieuw doeldetectiesjabloon vastleggen
Stappen

238

1.

Klik op Acquire Detection Template in het scherm IR Tracking.

2.

Leg een fluoroscopische beeldreeks vast van ten minste twee beeldparen en druk op
Next in het scherm Fluoro Acquisition.
De knop Acquire Detection Template is alleen ingeschakeld wanneer monitoring en
tracking zijn gedeactiveerd.

3.

In het scherm Target Identification wordt de trackingstructuur van de DRR’s van het
doelvolume aanvankelijk overlapt op het röntgenbeeld op de positie die door het correlatiemodel wordt voorspeld. Verifieer de positie door de overlayfunties te gebruiken. Voer
indien nodig een handmatige fusie en/of een volgende automatische fusie uit.

4.

Klik op Apply om het bijgewerkte doeldetectiesjabloon te gebruiken.
Klik op Cancel om de update te annuleren en terug te keren naar de behandeling zonder
een nieuw detectiesjabloon.
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12 PATIËNTPOSITIONERING
MET ROBOTICS VERO
12.1

Introductie in Robotics Vero

Algemene informatie
Het systeem Robotics Vero compenseert afwijkingen in de rotatiepositie (lengte en breedte) 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 Robotics Vero 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.

Aanvullende informatie
Voor informatie over Robotics Vero raadpleegt u de Hardwarehandleiding, Robotics Vero.

Robotics Vero op de tafel bevestigd

Afbeelding 100
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Handmatige kanteling
Voor service en onderhoud kan Robotics Vero handmatig worden bewogen, bijv. om de
middenpositie in te stellen (zie pagina 250).

Veiligheidswaarschuwingen
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 Robotics als tool gebruikt (bijv. ExacTrac Vero).
Waarschuwing
Controleer altijd of Robotics Vero in de middenpositie (nulpositie) staat voorafgaand aan
een behandeling waarbij ExacTrac Vero niet wordt gebruikt (bijv. met behulp van een
waterpas).
Waarschuwing
Wanneer Robotics Vero wordt gebruikt om rotationele afwijkingen te corrigeren, kan de
patiënt reageren met een beweging die de gewenste beweging van Robotics tegengaat. Het
wordt aangeraden definitieve verificatie van de correcte positie na beweging van Robotics
Vero uit te voeren, met name bij zeer rotationele verschuivingen.
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12.2

Robotics Vero gebruiken

Algemene informatie
De onderhoudsvergrendelingen op het Robotics Vero-systeem moeten worden gedeactiveerd
voordat de Robotics Vero wordt gebruikt.
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12.2.1

Centreren

Algemene informatie
In de middenpositie staat de bovenplaat van Robotics Vero (en de Imaging Couch Top) op 0° in
het coördinatensysteem van de lineaire versneller. Deze positie moet worden ingesteld in het
dialoogvenster Manual Tilt, zie pagina 250.
Elke keer dat:
• de software opstart en afsluit
• een patiëntbestand wordt geopend of gesloten
controleert ExacTrac Vero of Robotics Vero in de middenpositie staat.
OPMERKING. De patiënt kan zich op het tafelblad bevinden tijdens het centreren van Robotics
Vero.
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Centreren tijdens het opstarten en afsluiten van software
ExacTrac Vero controleert tijdens elke opstart- of afsluitactie van de software of Robotics Vero in
de middenpositie staat. Indien nodig wordt u gevraagd Robotics Vero te centreren zodat het in
de nulpositie staat voor de volgende patiëntbehandeling.
Als Robotics Vero niet in de middenpositie staat, zijn de volgende stappen afhankelijk van het feit
of u Robotics Vero in de instellingen van Application heeft geactiveerd (zie pagina 64):
Robotics is geactiveerd in Application
Instellingen

Robotics is niet geactiveerd in de instellingen van Application
U wordt met een berichtvak geïnformeerd dat
Robotics Vero niet in de middenpositie staat:

De centreerprocedure start automatisch na enkele seconden:

Als u drukt op Yes, wordt Robotics Vero geactiveerd in de instellingen van Application. De
centreerprocedure wordt automatisch na enkele seconden gestart:

Activeer de beweging door op de betreffende
inschakelfunctie op de lineaire versneller te
drukken.

Activeer de beweging door op de betreffende
inschakelfunctie op de lineaire versneller te
drukken.

Als u drukt op No, wordt Robotics Vero niet
geactiveerd in de instellingen van Application
en wordt niet gecentreerd. Een berichtvak
waarschuwt u over het feit dat Robotics Vero
niet wordt gecentreerd:

Klinische gebruikershandleiding Rev. 1.1 ExacTrac Vero Ver. 3.6

243

Robotics Vero gebruiken

Centreren bij openen van een patiënt
Wanneer u een patiëntbestand opent, controleert ExacTrac Vero of u Robotics Vero wilt
gebruiken voor kanteluitlijning: de Robotics Enabled-instellingen moeten worden geactiveerd in
de instellingen van Application en de patiëntinstellingen.
Als er een inconsistentie worden gevonden, wordt het volgende berichtvak weergegeven:

Afbeelding 101
Opties

Beschrijving

Yes

Robotics Vero is geactiveerd in de instellingen van Application. U kunt Robotics Vero gebruiken voor kanteluitlijning.

No

Robotics Vero is niet geactiveerd in de instellingen van Application. U kunt
Robotics Vero niet gebruiken voor kanteluitlijning.

ExacTrac Vero controleert nu of Robotics Vero in de middenpositie staat. Is dit niet het geval,
dan verschijnt er een waarschuwingsmelding.

OPMERKING. Brainlab raadt aan de patiënt af te sluiten en Robotics Vero te centreren om
onjuiste patiëntuitlijningen te voorkomen.

Centreren bij afsluiten van een patiënt
Wanneer u een patiëntbestand afsluit, wordt Robotics Vero automatische gecentreerd als dit is
geactiveerd in de instellingen van Application. Als Robotics Vero is gedeactiveerd in de
instellingen van Application, gebeurt er niets.
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12.2.2

Homing

Algemene informatie
In de uitgangspositie liggen de boven- en onderplaten van Robotics Vero parallel (0°) aan elkaar.
Deze positie wordt ingesteld tijdens de installatie van Robotics Vero.

Homing uitvoeren
Robotics Vero controleert de uitgangspositie door een homingprocedure uit te voeren als bijv. de
onderhoudsontgrendelknop werd ingeschakeld.
Stappen
Het dialoogvenster Robotics Error toont dat de uitgangspositie moet worden gecontroleerd:

1.
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Stappen
Als u op Recover klikt, start de homingprocedure na enkele seconden en is geen verdere
interactie nodig. Dit kan tot 20 seconden duren om te voltooien. De volgende reeks berichten wordt getoond:

2.

Als u drukt op Discard, wordt Robotics Vero gedeactiveerd in de instellingen van Application. Er is geen homingprocedure uitgevoerd.
Waarschuwing
Zorg dat het tafelblad leeg is tijdens het uitvoeren van een homingprocedure.
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12.2.3

Automatische kantelhoekcorrectie

Algemene informatie
Nadat een rotatiecorrectie is bevestigd (zie pagina 141 en pagina 179), wordt u automatisch
gevraagd om rotationele afwijkingen te corrigeren met Robotics Vero.
Waarschuwing
Afhankelijk van de gewenste rotatiecorrectie kan een significante kanteling van het
tafelblad optreden tijdens positionering. Om te voorkomen dat patiënten van de tafel
vallen, moet u ervoor zorgen dat zij veilig gepositioneerd zijn en dat er geen onveilige
voorwerpen zoals handdoeken tussen de patiënt en het tafelblad liggen.
Waarschuwing
Tijdens patiëntbewegingen met Robotics Vero moet u een onbelemmerd zicht hebben op
de patiënt.

Waarschuwing voor botsingen
Stappen
Als de kantelhoek die moet worden gecorrigeerd in combinatie met een verticale verschuiving van de tafel de toegestane verticale ruimte tussen de patiënt en de gantrykop
overschrijdt, dan wordt de volgende waarschuwing weergeven op het scherm Shift Result (zie pagina 158 en pagina 189):
1.

2.

Zorg ervoor dat er geen kans is op botsingen tussen gantry en tafel.

3.

Druk op Finish om door te gaan.

Waarschuwing
Voordat u de automatische kantelcorrectie inschakelt, moet u zorgen dat er eventuele
botsing optreedt tussen de patiënt en de gantry of een ander voorwerp in de ruimte.

Kantelcorrectie uitvoeren
Stappen
1.

Schakel de automatische kantelhoek in door de betreffende functie op de lineaire versneller te activeren.
Robotics Vero regelt nu de kantelhoeken volgens de berekende correctiewaarden.

2.

Als de kantelhoeken zijn gecorrigeerd met behulp van Robotics Vero, laat het systeem
weten dat de patiëntpositie wordt gemiddeld. Als de positie van de patiënt door de software is gemiddeld, activeert u de betreffende inschakelfunctie op de lineaire versneller
om de berekende correctieverschuivingen toe te passen met de tafel en de ring. Dit wordt
gedaan door:
• de knoppen op de console buiten de behandelruimte in te schakelen;
• de betreffende functie op de handschakelaar in de behandelruimte in te schakelen.

Waarschuwing
De automatische kantelcorrectie moet worden ingeschakeld door de operator in de
behandelruimte als het niet zeker is of er een botsing kan optreden.
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Waarschuwing
Als de automatische beweging van Robotics Vero wordt ingeschakeld van buiten de
behandelruimte, dan moet dit altijd worden bewaakt met een videocamera die vanaf de
lateral zijde op de patiënt is gericht. Dit zorgt dat mogelijke botsingen op tijd kunnen
waargenomen en dat de automatische beweging kan worden gestopt.

Volgende stappen
Stappen
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1.

Maak aanvullende verificatiebeelden indien nodig (zie pagina 172 en pagina 193).

2.

Als de patiënt correct gepositioneerd is, kan de statische stralingsbehandeling of Dynamic
Tracking beginnen.
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12.2.4

Dialoogvenster Robotics Error

Foutberichtvenster
Als er een fout met Robotics Vero optreedt, dan verschijnt het dialoogvenster Robotics Error:

Afbeelding 102
Opties
Klik op Recover om de fout automatisch te verhelpen.
Als de fout niet kan worden verholpen, klik dan op Discard om Robotics Vero te deactiveren in
de instellingen van Application.

Fouten tijdens automatische kantelcorrectie
Stap
Als u op Recover hebt gedrukt om de fout Target position was not reached tijdens de automatische kantelcorrectie te verhelpen, dan raadt Brainlab aan een röntgen- of Cone Beam CT-verificatie uit te voeren na een geslaagde patiëntuitlijning.
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12.3

Handmatige kanteling

Algemene informatie
Gebruik het dialoogvenster Robotics Manual Tilt om de middenpositie in te stellen van Robotics
Vero.
Waarschuwing
Gebruik het dialoogvenster Handmatige kanteling niet om de rotationele hoeken voor de
patiëntbehandeling te compenseren!

Handmatige kanteling activeren
Stap
Om de handmatige kantelafstelling voor Robotics Vero, te activeren, selecteert u de juiste optie
in de onderhoudsmodus op het Operator Console van de lineaire versneller.

Dialoogvenster Handmatige kanteling

Afbeelding 103

Handmatige kanteling uitvoeren
Stappen
1.
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Klik op 1.0°, 0.5° of 0.1° om de stapjes te bepalen waarmee Robotics Vero verplaatst.
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Stappen
De beweging wordt automatische gestart wanneer een bewegingsknop wordt ingedrukt:
OPMERKING. De Rotational Offset toont de interne hoeken van Robotics Vero (offset
vanuit de Uitgangspositie) en moeten niet overeenkomen met de ruimtecoördinaten die
zijn gemeten met een waterpas.

2.

• Klik op Left of Right om een longitudinale kanteling/roll van het tafelblad in de bijbehorende richting uit te voeren.
• Klik op Up of Down om een laterale kanteling/pitch van het tafelblad in de bijbehorende
richting uit te voeren.
• Klik op Center om het tafelblad naar de middenpositie (nulpositie) te verplaatsen.
• Klik op Home om het tafelblad naar de uitgangspositie te verplaatsen waarbij de bovenen onderplaten van Robotics Vero parallel aan elkaar liggen.

3.

Klik op Stop om onmiddellijk elke beweging van Robotics Vero te stoppen.

4.

Door te klikken op Done wordt het dialoogveld Robotics Manual Tilt verlaten.

De middenpositie instellen
Stappen
1.

Plaats een waterpas op de tafel.

2.

Gebruik een waterpas om Robotics Vero in te stellen op de positie 0° in laterale en longitudinale richtingen.
OPMERKING. De Rotational Offset toont de interne hoeken van Robotics Vero (offset
vanuit de Uitgangspositie) en komt mogelijk niet overeen met de ruimtecoördinaten die
zijn gemeten met een waterpas.
Klik op Set as Center om de middenpositie op te slaan.
U wordt gevraagd of u de huidige positie in te stellen als de nieuwe middenpositie:

3.

Als u op Yes klikt, wordt u in een berichtvak gevraagd om Robotics Vero te centreren en
om de positie te controleren door middel van een waterpas.

4.
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Waarschuwing
Gebruik het dialoogvenster Handmatige kanteling niet om de rotationele hoeken voor de
patiëntbehandeling te compenseren.
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13 SYSTEEM AFSLUITEN
13.1

De software uitschakelen

Algemene informatie
Als de patiëntbehandeling voltooid is, kan de software uitgeschakeld worden.

Het patiëntbestand sluiten
Activeer de betreffende functie op de lineaire versneller om het huidige patiëntbestand te sluiten.
Bij het sluiten van een patiëntbestand controleert ExacTrac Vero of Robotics Vero in de
nulpositie staat (zie pagina 242).

De ExacTrac Vero-software afsluiten
Alvorens het systeem af te sluiten, moet u de ExacTrac Vero-software correct afsluiten.
Stappen
1.

Druk op Exit.
Er verschijnt een afsluitmelding.

2.

Bevestig de afsluitmelding met OK. De ExacTrac Vero-software wordt afgesloten.

De ExacTrac Vero Realtime-software afsluiten
De ExacTrac Vero Realtime-software wordt afgesloten tijdens het afsluitproces van het
Windows-besturingssysteem (zie pagina 254).

Veiligheidswaarschuwingen
Waarschuwing
Controleer altijd of Robotics Vero is ingesteld op de middenpositie bij het afsluiten van
ExacTrac Vero. Dit om ervoor te zorgen dat het tafelblade in een niet-gekantelde positie
staat voor behandelingen zonder ExacTrac Vero en/of Robotics Vero.
OPMERKING. Als het systeem wordt afgesloten voordat de software is afgesloten, kunnen er
gegevens verloren gaan.
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13.2

De hardware uitschakelen

De ExacTrac Vero-werkstations afsluiten
Alvorens de uit-knoppen op het ExacTrac Vero-bedieningspaneel te gebruiken, moet u het
Windows-besturingssysteem afsluiten op het ExacTrac Vero-werkstation (en op het ExacTrac
Vero Realtime-werkstation op afstand):
Stappen
Klik op de knop Start (Starten) op het bureaublad van het ExacTrac Vero-werkstation.
1.

Klik op Shut down (Afsluiten). Dit sluit alle geopende programma’s en sluit Windows op
het ExacTrac Vero-werkstation en het ExacTrac Vero Realtime-werkstation.

2.

Gebruik niet de knop Restart (Opnieuw opstarten). Dit sluit alle open programma’s, sluit
Windows op het (ExacTrac Vero-werkstation en het ExacTrac Vero Realtime-werkstation), maar start Windows alleen opnieuw op in het ExacTrac Vero-werkstation.
Sluit het ExacTrac Vero-werkstation minstens één keer per week.

Aanvullende opmerkingen over uitschakelen
De smeltzekering voor netvoedinginput kan in positie I (AAN) blijven en hoeft niet elke dag te
worden gereset.

Afbeelding 104
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14 PATIËNTGEGEVENS
BEOORDELEN
14.1

Tabblad Review / Replay

Het tabblad Review / Replay openen
Het tabblad Review / Replay is onderdeel van de Patient Manager en kan alleen worden
geopend vanaf het beginscherm (zie pagina 55) voordat een patiëntbestand is geopend, of nadat
het patiëntbestand is afgesloten op de lineaire versneller na de behandeling van de patiënt.
Stap
Klik op Patients op het beginscherm en open het tabblad Review / Replay.

Patiëntbehandelingen beoordelen
Optie

Beoordelingsmethode

Zie

Show Printout/Show
Summary

Toont pdf-bestanden met behandelingsgegevens

Pagina 257

Create Queue/Queue

Wachtrij voltooide patiëntbehandelingen voor beoordeling en goedkeuring

Pagina 261
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Optie

Beoordelingsmethode

Zie

Review en Replay

Beoordelen voltooide beeldfusies of voltooide behandelingsstappen opnieuw afspelen om röntgenbeeld en
Cone Beam CT-beeldnauwkeurigheid te verifiëren, bijvoorbeeld

Pagina 266
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14.2

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.

Een behandelingsrapport genereren
Stappen
1.

Selecteer Patients in het beginscherm.

2.

Selecteer in de bijbehorende kolommen op het tabblad Review / Replay het benodigde
patiëntbestand, het isocentrum en de behandelingsdatum.

3.

• Klik op Show Printout om een gedetailleerd behandelingsrapport te genereren.
• Klik op Show Summary om een samenvatting te genereren.

OPMERKING. Als het patiëntbestand open is, kunt u ook klikken op Settings, en vervolgens op
Print Preview.

Inhoud van het gedetailleerde rapport
Het gedetailleerde rapport bevat:
• Boven aan elke pagina in het behandelingsrapport: behandelingsdatum, plandatum,
patiëntnaam en -ID en het nummer en de naam van het isocentrum.
• In het gedeelte Procedures op de voorkant van elk behandelingsrapport worden specifieke
items opgesomd voor facturatiedoeleinden:
- IR-Based Stereotactic Positioning (Stereotactische positionering op IR-basis)
- Infrared Monitoring (Infraroodmonitoring)
- X-ray Correction (Röntgencorrectie)
- Cone Beam Correction (Cone Beam-correctie)
- Robotics Angle Correction (Robotics-hoekcorrectie)
- Ring angle Correction (Ringhoekcorrectie)
- Virtual Isocenter (Virtueel isocentrum)
- Dynamic Tracking Plan (Dynamic trackingplan)
- IGRT Skip (IGRT overslaan)
Afhankelijk van de stappen die worden uitgevoerd tijdens de behandeling komt bij een of
meerdere items in deze lijst een vinkje te staan. Aanvullende informatie zoals
correctieverschuivingen, röntgenbeelden en het dosisgebiedproduct worden geleverd. Voor de
Dynamic Tracking-behandeling worden bewegingsprofielen, correlatiemodelresultaten,
doelafwijking en gerelateerde statische informatie opgenomen.
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Gedetailleerd rapport
Voorbeeldpagina’s:

Afbeelding 105

Afbeelding 106
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Afbeelding 107

Inhoud van het samenvattingsrapport
Het samenvattingsrapport bevat:
• De eerste pagina bevat de behandelingsdatum, plandatum, patiëntnaam en -id, plandatum en
het isocentrum.
• Alle uitgevoerde correctieverschuivingen voor het geselecteerde isocentrum op basis van
röntgen of Cone Beam CT.
• Beelden en dosisgebiedproduct (optioneel).
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Samenvattingsrapport
Voorbeeldpagina:

Dosisgebiedproduct
Het dosisgebiedproduct kan worden berekend en afgedrukt in het gedetailleerde rapport en het
samenvattingsrapport, wanneer wettelijk verplicht of wanneer de klant hierom vraagt. Brainlab
service moet aanvullende systeemkalibraties en metingen uitvoeren.
Het dosisgebiedproduct wordt opgegeven in µGy*m². Het dosisgebiedproduct houdt geen
rekening met filtratie van het tafelblad of andere accessoires in het röntgenveld nadat rekening is
gehouden met de röntgenbuis en de patiëntbehuizing.
• Gedetailleerd rapport: er wordt rekening gehouden met alle beelden (waaronder Cone Beam
CT) die zijn genomen tijdens één behandelingsfractie voor het dosisgebiedproduct in het
gedetailleerde rapport.
• Samenvattingsrapport: er wordt rekening gehouden met beelden (waaronder Cone Beam CT)
die zijn genomen tijdens één behandelingsfractie voor het dosisgebiedproduct in het
samenvattingsrapport.
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14.3

Voltooide patiëntbehandelingen in een wachtrij
plaatsen voor beoordeling

Algemene informatie
U kunt voltooide patiëntbehandelingen in de wachtrij plaatsen voor beoordeling en goedkeuring.

Patiëntbehandelingen selecteren
Stappen
1.

Selecteer in het beginscherm Patients (voordat een patiëntbestand is geopend of nadat
het patiëntbestand is afgesloten op de lineaire versneller na de patiëntbehandeling).

2.

In de vervolgkeuzelijst linksboven van het tabblad Review / Replay, selecteert u de lokale brondirectory waar de gewenste patiëntgegevens zijn opgeslagen.

3.

Voer indien nodig een exacte woordcombinatie in het Filter-veld in zodat alleen patiënten
worden weergegeven die aan de specifieke criteria voldoen.
Selecteer het gewenste patiëntbestand uit de lijst patiëntbestanden links.
De informatie over de voltooide procedures, de scandatum en plandatum, en de beoordelingsstatus worden nu weergegeven voor de geselecteerde patiënt.

4.

Aanvullende informatie
Bijkomende informatie over de geselecteerde patiëntgegevens wordt getoond onderaan op het
scherm.

Afbeelding 108
• Geïmporteerde opmerkingen van het behandelingsplanningsysteem worden links getoond.
• In het veld rechts kunnen bijkomende opmerkingen worden ingevoerd en bevestigd met Save.

Klinische gebruikershandleiding Rev. 1.1 ExacTrac Vero Ver. 3.6

261

Voltooide patiëntbehandelingen in een wachtrij plaatsen voor beoordeling

Individuele behandelingen in een wachtrij plaatsen
Stap
Als de geselecteerde patiëntbehandeling een correctieverschuiving omvat, kunt u deze behandeling in een wachtrij voor beoordeling plaatsen door op Queue op het tabblad Review / Replay
te drukken.
De behandeling die in een wachtrij is geplaatst in het veld Queued Reviews wordt nu getoond
(zie pagina 263).

Meerdere behandelingen in een wachtrij plaatsen
Stappen
1.

Als u meerdere behandelingen aan de wachtrij wilt toevoegen, drukt u op Create Queue
op het tabblad Review / Replay.
U kunt dan de voltooide behandelingen filteren die aan de wachtrij zullen worden toegevoegd volgens datum, opslagpad of positioneringsinformatie.

2.

3.
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Als u op OK 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
berichtvenster met het aantal gevonden overeenstemmende behandelingen.
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Wachtrij behandelingsopties

Afbeelding 109
Opties
Klik op Remove om individuele behandelingen te wissen.
Klik op Remove All om alle behandelingen in de wachtrij te wissen.
Klik op Review List om alle behandelingen in de wachtrij te beoordelen (zie pagina 266).
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14.4

Wachtwoorden voor goedkeuring configureren

Algemene informatie
Als u beeldfusie wilt goedkeuren, bijv. voor factureringsdoeleinden, dan kan de netwerkbeheerder
van uw ziekenhuis bepaalde artsen configureren als geregistreerde gebruikers.

Wachtwoordinstellingen openen
Voor toegang tot de instellingen van het gebruikerswachtwoord, selecteert u in het beginscherm
Accounts (doe dit voordat een patiëntbestand is geopend of nadat het patiëntbestand is
afgesloten op de lineaire versneller na de patiëntbehandeling).

Dialoogvenster Gebruikers

Afbeelding 110

Een nieuwe gebruiker toevoegen
Stappen
1.

Druk op Add om de invoervelden in het veld Edit Account te activeren.

2.

In het veld Name voert u een gebruikersnaam in voor de arts die de beeldfusiegoedkeuring zal uitvoeren.

3.

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

4.

Voer in het voorziene veld uw beheerderswachtwoord in en druk op OK om de nieuwe
gebruiker toe te voegen aan de lijst Registered Users.

5.

Klik op Close om dit dialoogvenster te verlaten.

OPMERKING. Let goed op bij het invoeren van een wachtwoord, omdat deze hoofdlettergevoelig
zijn.
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Bijkomende configuratiefuncties
Zodra een gebruiker in de lijst is geselecteerd, kan deze gebruiker weer worden gewist met
Remove of kan het wachtwoord worden gewijzigd via Edit en de invoer van een nieuw
wachtwoord.
OPMERKING. Alleen de administrator van het ziekenhuis kan accounts toevoegen, wijzigen of
verwijderen. Het beheerdersaccount is vooraf geconfigureerd door de klantenservice van Brainlab
en kan niet worden gewist.

Behandelingsgoedkeuring uitvoeren
Goedkeuring van beeldfusie kan worden uitgevoerd:
• tijdens beeldfusie (zie Pagina 140), of
• tijdens het beoordelen van voltooide patiëntbehandelingen (zie pagina 266).
Wanneer een geregistreerde gebruiker beeldfusie goedkeurt in de software van ExacTrac Verosoftware, wordt de naam van deze gebruiker op de afdruk van de behandeling vermeld.
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14.5

Behandelingen beoordelen, opnieuw afspelen en
goedkeuren

Algemene informatie
U kunt de gegevens van de patiëntbehandeling beoordelen, behandelingsstappen opnieuw
afspelen en de behandeling goedkeuren.

Inloggen voor goedkeuring
Stappen
Om de behandelingen die u wilt beoordelen, goed te keuren, bijv. voor facturatiedoeleinden, drukt u op Log In rechtsboven in de tab Review / Replay.
1.

Meld u aan met de gebruikersnaam en het wachtwoord dat de netwerkbeheerder van het
ziekenhuis u verstrekt heeft (zie pagina 264).

2.

Correctiegegevens beoordelen
Stap
Om de verschuiving te beoordelen die is gebruikt om de patiënt voor behandeling te positioneren:
• drukt u op Review voor één enkele patiënt, of
• drukt u op Review List voor meerdere patiënten op het tabblad Review / Replay.
Gegevens die afkomstig zijn van de betreffende röntgen- of Cone Beam CT-correctie worden nu
weergegeven.
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Beeldfusie beoordelen (Röntgen)

Afbeelding 111

Beeldfusie beoordelen (Cone Beam CT)

Afbeelding 112
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14.5.1

Patiëntbehandeling goedkeuren

Gegevens goedkeuren
Stappen

1.

Gebruik de beeldoverlayfuncties (zie pagina 148 of pagina 183) om te controleren of de
fusie correct is.
Met Apply Shift kunt u de beeldverschuiving bekijken die tijdens de beeldfusie werd uitgevoerd.

2.

Als de verschuiving aanvaardbaar is vanuit klinisch oogpunt, klikt u op Approve Shift om
het te bevestigen.

3.

Druk op Next om de volgende behandeling te beoordelen en goed te keuren als u behandelingsrevisie hebt geactiveerd met de functie Review List.

4.

Druk op Done om terug te keren naar het tabblad Review / Replay.
Goedgekeurde patiëntbehandelingen worden nu weergegeven als beoordeeld, wanneer
geselecteerd in de patiëntlijst.

5.
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14.5.2

Patiëntbehandeling opnieuw afspelen

Patiëntpositionering opnieuw afspelen
Stappen

1.

Klik op Replay in het tabblad Review / Replay om de geselecteerde patiënt te laden en
de reeds voltooide positioneringsstappen weer te geven.
U kunt de patiëntgegevens bekijken en aanpassen als de behandelingen live werden uitgevoerd. U kunt het volgende controleren:
• De verkregen röntgen- of Cone Beam CT-beelden, de bijbehorende beeldfusie en de
resulterende correctieverschuiving.
• Geïmplanteerde markers op de locaties die tijdens de behandeling werden gebruikt.

2.

Druk op Next om in elk geval naar de volgende voltooide stap te gaan.

3.

Druk op Finish om terug te gaan naar het tabblad Review / Replay.

Modus opnieuw afspelen (Röntgen)

Afbeelding 113
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Modus opnieuw afspelen (Cone Beam CT)

Afbeelding 114
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14.6

Externe toegang tot live ExacTrac Verowerkstation

Algemene informatie
De optionele VNC-software die verkrijgbaar is met ExacTrac Vero 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 Vero-werkstation. De VNC-verbinding kan alleen
worden gebruikt om de beeldfusie te beoordelen en mag niet actief zijn als er andere handelingen
worden uitgevoerd.

Noodzakelijke voorwaarden
• Moderne netwerkinfrastructuur met minstens 100 Mbit/sec.
• Netwerktoegang vanaf een externe computer tot het ExacTrac Vero-werkstation (met inbegrip
van aangepaste firewall- en routinginstellingen).
• Standaardprocedure voor externe toegang tot live ExacTrac Vero-werkstation.
Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met uw netwerkbeheerder in het ziekenhuis
of met de klantenservice van Brainlab.

Eerste stappen voor de operator
Stappen
1.

Start ExacTrac Vero op de gebruikelijke manier op en ga door tot het beeldfusiescherm
wordt weergegeven.

2.

Informeer de betrokken arts dat de beeldfusie moet worden goedgekeurd.

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.
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Stappen
Druk in het nu weergegeven verbindingsscherm op het werkstation op afstand op Connect (Verbinden) om de verbindingsset-up te activeren.

2.

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 Vero-werkstation.

De verbinding op de ExacTrac bevestigen
Stappen
Het volgende bericht verschijnt dan op het werkstation van ExacTrac Vero:

1.

2.
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De operator van het werkstation van ExacTrac Vero moet nu drukken op Accept (Accepteren) om de arts toegang op afstand te verlenen tot het ExacTrac Vero-werkstation.
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Het aanmeldingswachtwoord invoeren
Stappen
Om het werkstation van ExacTrac Vero te verbinden vanaf het werkstation op afstand,
moet de arts in het nu weergegeven aanmeldingsvenster het VNC-wachtwoord invoeren
dat de beheerder van het ziekenhuis heeft toegekend.

1.

2.

Druk op Log On (Aanmelden) om de toegang tot het ExacTrac Vero-werkstation te activeren.

Weergave externe toegang
Op het externe werkstation wordt nu de volgende weergave getoond.

Afbeelding 115

Goedkeuring externe fusie uitvoeren
Stappen
1.

De arts kan nu op afstand de beeldfusie bekijken met de muis en het toetsenbord, en de
beeldfusie goedkeuren door op Approve te klikken (zie pagina 140).

2.

De operator van het werkstation van ExacTrac Vero kan ook handelingen verrichten in
het beeldfusiescherm met muis en toetsenbord.
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Opmerkingen met betrekking tot de veiligheid
Waarschuwing
Om toegang door onbevoegde gebruikers te vermijden, moet het ziekenhuis een proces
vastleggen voor het omgaan met fusiegoedkeuringen (bijv. een eerder telefoongesprek).
Waarschuwing
De VNC-software kan alleen gebruikt worden om beeldfusie te verrichten. Het is verboden
andere ExacTrac Vero-functies uit te voeren.
Waarschuwing
Na het bekijken en goedkeuren van de beeldfusie moet de arts de verbinding op afstand
sluiten zodat positionering met ExacTrac Vero 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 Vero gecontroleerd worden.
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15 PATIËNTGEGEVENS
IMPORTEREN, EXPORTEN
EN ER EEN BACK-UP VAN
MAKEN
15.1

Tabblad Import / Export

Het tabblad Import / Export openen
Het tabblad Import / Export is onderdeel van de Patient Manager en kan alleen worden geopend
vanaf het beginscherm voordat een patiëntbestand is geopend, of nadat het patiëntbestand is
afgesloten op de lineaire versneller na de behandeling van de patiënt.
Stap
Selecteer Patient Data in het beginscherm en open het tabblad Import / Export:

Opties voor importeren/exporteren
Optie

Methode

Zie

Import

Patiëntgegevens naar ExacTrac Vero importeren

Pagina 277
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Tabblad Import / Export
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Optie

Methode

Zie

Export

Patiëntgegevens als CSV-bestand of naar een R&Vsysteem exporteren

Pagina 279

Backup

Een back-up van patiëntgegevens maken en deze herstellen

Pagina 280
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15.2

Gegevens van een
behandelingsplanningsysteem importeren

Algemene informatie
Als u een behandelplan vanuit de iPlan RT Dose-planningssoftware van Brainlab wilt exporteren
voor in ExacTrac Vero, moet u de DICOM-export gebruiken die u hebt geconfigureerd voor
ExacTrac Vero in de wizard Exporteren of iPlan RT.
U kunt ook dosisinformatie in een apart bestand exporteren met behulp van de Dose Exportfunctie.
Volledige details vindt u in de iPlan RT Dose klinische gebruikershandleiding.
Zorg ervoor dat het juiste behandelplan naar ExacTrac Vero 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.

Gegevens importeren
Importeren van het behandelplan activeren:
Stap
Selecteer Patients.

Een behandelplan importeren
Stappen
1.

Selecteer in het dialoogvenster Patient Data het tabblad Import / Export.

2.

Boven het importveld rechts op het scherm selecteert u de optie iPlan Path uit de vervolgkeuzelijst.

3.

In de nu weergegeven patiëntenlijst selecteert u het vereiste behandelingsplan.

4.

Voer indien nodig een exacte woordcombinatie in het Filter-veld in zodat alleen patiënten
worden weergegeven die aan de specifieke criteria voldoen.

5.

Druk op Import om het geselecteerde behandelplan te importeren.
Zodra u de gegevensimportactie hebt bevestigd, verschijnt er automatisch een dosisinformatiebestand:

6.

Afbeelding 116
• Als u een dosisinformatiebestand wilt importeren dat vanuit iPlan RT Dose is geëxporteerd, dan selecteert u het betreffende bestand en druk op Open (Openen). Het geselecteerde dosisinformatiebestand kan alleen worden geïmporteerd als het consistent is
met het geselecteerde behandelplan (patiëntnaam, patiënt-ID en goedkeuringsdatum).
Als dit niet het geval is, verschijnt er een prompt om een ander dosisinformatiebestand
te selecteren.
• Als u het behandelplan wilt importeren dat u al had geselecteerd, dan drukt u op Cancel (Annuleren).
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Stappen

7.

• Een volgende systeemprompt bevestigt daarna de succesvolle import.
• Bevestig deze prompt met Yes om patiëntspecifieke Instellingen (Settings) voor de geimporteerde patiëntgegevens te bewerken (zie pagina 83).
OPMERKING. Als de DICOM-patiënt een DICOM RT importwaarschuwing bevat, verschijnt een DICOM-waarschuwingsvenster. Controleer elke getoonde waarschuwing.
Houd er rekening mee dat alle getoonde DICOM-waarschuwingen worden geaccepteerd
door op OK te drukken.

Waarschuwing
Zorg ervoor dat u geen vereiste patiëntgegevens overschrijft tijdens het importproces.
Verloren gegevens kunnen dan niet meer teruggevonden worden.
Waarschuwing
Zorg dat de isodosisgegevens en de behandelingsgegevens consistent zijn. Beide
bestanden moeten vanuit hetzelfde behandelplan worden geëxporteerd.
Waarschuwing
Na een geslaagde importconversie van beelden, contouren en isocentra moet u
controleren of de geconverteerde objecten goed geplaatst zijn.

Geïmporteerde gegevens beoordelen
Stappen

278

1.

Selecteer het plan in het importveld links van de Import / Export-tab en druk op View om
de Settings opnieuw te bekijken, zodat u kunt nagaan of u het juiste behandelingsplan
hebt geïmporteerd.

2.

U kunt opmerkingen uit de beoordeling die zijn geïmporteerd vanuit het behandelingsplanningsysteem (bijv. geplande dosis) ook bekijken op het tabblad Review / Replay tab
(zie pagina 255).

3.

U kunt patiëntgegevens die u niet meer nodig hebt, te allen tijde verwijderen door middel
van de functie Delete Patient.
OPMERKING. Verwijder patiëntgegevens uit de huidige behandelingsmap nadat de laatste behandelingsfractie is voltooid om verwarring tussen patiëntgegevens te vermijden.
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15.3

Patiëntgegevens exporteren

Exportopties
U kunt de volgende gegevensexports uitvoeren:
• R&V System: exporteer geselecteerde behandelingsgegevens naar uw Record and Verify
systeem.
• Summary CSV File: dit maakt een samenvattend bestand aan van de voltooide
patiëntbehandeling.

Een export uitvoeren
Stappen
1.

Selecteer in het beginscherm Patient Data (voordat een patiëntbestand is geopend of nadat het patiëntbestand is afgesloten op de lineaire versneller na de patiëntbehandeling).

2.

In de vervolgkeuzelijst linksboven van het tabblad Import / Export, selecteert u de lokale
brondirectory waar de gewenste patiëntgegevens zijn opgeslagen.

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.

Druk op Summary CSV File om een overeenkomstige behandelingssamenvatting te exporteren. Zodra de export is voltooid, verschijnt er een systeemprompt met het lokale bestandspad waar het CSV-bestand naar is geëxporteerd.
Druk op R&V System om de export naar uw Record and Verify systeem te beginnen.
Voor een R&V-export wordt een dialoogvenster weergegeven.

6.

Bepaal welke gegevens u wilt exporteren en druk op OK. Een systeemprompt laat u weten wanneer de export is voltooid.
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15.4

Back-up maken van patiëntgegevens

Algemene informatie
U kunt een back-up maken van behandelingsgegevens naar een externe map en deze, indien
nodig, later weer herstellen. U kunt de gegevens ook anonimiseren voor extra beveiliging.

Back-uppen van behandelplan

Afbeelding 117

Een behandelplan back-uppen
Stappen
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1.

Selecteer in het beginscherm Patients (voordat een patiëntbestand is geopend of nadat
het patiëntbestand is afgesloten op de lineaire versneller na de patiëntbehandeling).

2.

Selecteer Backup in de vervolgkeuzelijst rechts van het tabblad Import / Export.

3.

In de vervolgkeuzelijst linksboven van het tabblad Import / Export, selecteert u de lokale
brondirectory waar de gewenste patiëntgegevens zijn opgeslagen.

4.

Voer indien nodig een exacte woordcombinatie in het Filter-veld in zodat alleen patiënten
worden weergegeven die aan de specifieke criteria voldoen.

5.

Selecteer het gewenste patiëntbestand uit de lijst patiëntbestanden links.

6.

Zorg ervoor dat u het juiste behandelplan selecteert door te drukken op View om de patientinstellingen opnieuw te bekijken.

7.

Druk op Backup >> om een back-up te maken van het behandelplan.

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.

9.

Gebruik om verwarring te vermijden Delete Patient om patiëntgegevens uit de lijst van
patiëntbestanden links op het scherm na back-up te verwijderen.
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Patiëntgegevens herstellen
Als u geback-upte gegevens wilt herstellen, selecteert u het juiste bestand uit de back-uplijst
rechts op het scherm en drukt u op << Restore.

Geanonimiseerde patiëntbestanden creëren
De functie Anonymize maakt een kopie van een geselecteerd patiëntbestand waaruit de
patiëntnaam en -ID worden verwijderd, bijv. voor testdoeleinden.
Stappen
1.

In de vervolgkeuzelijst linksboven van het tabblad Import / Export (zie pagina 275), selecteert u de lokale bronmap 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.

4.

Zorg ervoor dat u het juiste behandelplan selecteert door te drukken op View om de patientinstellingen opnieuw te bekijken.

5.

Druk op Anonymize om patiëntnaam en -ID uit het behandelingsplan te verwijderen.
Voer een nieuwe naam en ID in het dialoogvenster in om de eigenlijke identiteit van de
patiënt te maskeren.

6.

7.

Bevestig uw invoeren met Ok.
De succesvolle anonimisering wordt dan bevestigd door een systeemprompt. Het geanonimiseerde bestand wordt toegevoegd aan de lijst back-upbestanden.

OPMERKING. ExacTrac Vero anonimiseert alleen de gegevens die het heeft gecreëerd en in de
map met patiëntgegevens heeft opgeslagen. ExacTrac Vero anonimiseert geen gegevens die
handmatig in de patiëntmap zijn geplaatst.
OPMERKING. Voor behandelingen met Dynamic Tracking worden fluoroscopische reeksen
bijgesloten in het geanonimiseerde bestand.
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Aanvullende informatie
Aanvullende opmerkingen over de geselecteerde patiëntgegevens (zoals geïmporteerd vanuit het
behandelingsplanningsysteem) worden onder aan het scherm getoond.

Afbeelding 118
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16 SYSTEEMONDERHOUD
16.1

Algemene richtlijnen voor inspectie

Algemene informatie
Teneinde de systeemveiligheid te kunnen garanderen, zijn maandelijkse en jaarlijkse inspecties
noodzakelijk.

Interval
Het ExacTrac Vero-systeem moet regelmatig onderhouden en geïnspecteerd worden om de
werking en de veiligheid te garanderen.
Interval

Uitgevoerd door

Maandelijks

Bevoegd klinisch personeel

Jaarlijks

Klantenservice van Brainlab of door Brainlab bevoegde onderhoudsmonteurs in alle landen behalve Japan

Jaarlijks

Vertegenwoordiger van Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. bevoegd door Brainlab, voor systemen in Japan

Waarschuwing
De klant is er verantwoordelijk voor dat er minstens één per jaar een elektrische
veiligheidscontrole volgens IEC 62353:2007 wordt uitgevoerd.

Bevoegde personen
Alleen Brainlab en/of bevoegde partners zijn bevoegd het systeem en de apparatuur te repareren.
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 vijf jaar onderhoud aan haar systeemonderdelen. Tijdens deze periode
worden zowel reserveronderdelen als ondersteuning geboden.
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16.1.1

Jaarlijkse controlevereisten

Bevoegde personen
Alleen de klantenservice van Brainlab of door Brainlab bevoegde onderhoudsmonteurs (voor
systemen in alle landen behalve Japan) of door Brainlab bevoegde vertegenwoordigers van
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (voor systemen in Japan) zijn bevoegd om jaarlijkse inspecties
uit te voeren.

Regeling
• Als er een onderhoudscontract is gekocht, voert Brainlab (voor systemen in alle landen behalve
Japan) of Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (voor systemen in Japan) automatisch de jaarlijkse
inspectie uit.
• Als u geen onderhoudscontract hebt, kunt u contact opnemen met de klantenservice van
Brainlab (voor systemen in alle landen behalve Japan) of met Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
(voor systemen in Japan) om een afspraak te maken voor de inspectie. Zie pagina 9.

Omvang
Deze inspecties omvatten alle onderdelen en functies en de items die worden beschreven onder
de Veiligheidstechnische inspectie (STI), pagina 287.

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.

Controles door Brainlab-personeel
Als er geen bevoegde persoon aanwezig is op de locatie van de cliënt, zal een Brainlab-specialist
de inspectie 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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16.1.2

Testdocumentatie

Algemene informatie
Overeenkomstig de norm IEC 62353:2007 adviseert Brainlab alle metingen in te voeren voor
vergelijkingsdoeleinden. Bij significante afwijkingen vergeleken met vroegere metingen is het
optreden van een systeemfaling 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
• Serienummer en exacte systeembeschrijving (versie)
• Naam van de monteur die de test uitvoert
• Testbeschrijving en resultaten van:
- Visuele test
- Weerstandstest beschermende aarding
- Lekstroomtest
- Functionaliteitstest
- Vergrendelingstest
• Totale evaluatie
• Datum en handtekening
Sla alle afdrukken op en noteer de hoogste (gevaarlijkste) elektrische impedantie in het
testprotocol.
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16.1.3

Maandelijkse en jaarlijkse inspectietests

Maandelijkse inspecties
Uit te voeren door bevoegd klinisch personeel:
• Visuele inspectie
• Aardlekschakelaartest

Jaarlijkse inspecties
Alleen de klantenservice van Brainlab of door Brainlab bevoegde onderhoudsmonteurs (voor
systemen in alle landen behalve Japan), of door Brainlab bevoegde vertegenwoordigers van
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (voor systemen in Japan) zijn bevoegd om jaarlijkse inspecties
uit te voeren.
Veiligheidstechnische inspectie (STI, Safety Technical Inspection):
• Visuele inspectie
• Controle van de elektrische veiligheidsmetingen:
- Weerstandstest beschermende aarding
- Lekstroomtest
• Functionele tests
- Functionaliteitstest ExacTrac Vero-kast (incl. aardlekschakelaartest)
- Vergrendelingstest
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16.1.4

Veiligheidstechnische inspectie (STI)

Regelgevende onderbouwing
Het bevoegde personeel moet regelmatige elektrische veiligheidstests uitvoeren volgens IEC
62353:2007 aangaande medisch-elektrische apparatuur - Periodiek testen en testen na reparatie
van medisch-elektrische apparatuur. Deze tests omvatten de volgende onderdelen:
• Visuele inspectie
• PE-weerstandstest
• Lekstroomtest
• Aardlekschakelaartest
• Functionaliteitstest
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.

Tests
Test

Zie

Visuele inspectie

Pagina 288

Controle van de elektrische veiligheidsmetingen:
• Weerstandstest beschermende aarding
• Lekstroomtest

Pagina 291
Pagina 293

Functionele tests:
• Functionaliteitstest computerkast (incl. aardlekschakelaartest)
• Vergrendelingstest

Pagina 295
Pagina 296
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Visuele inspectietests (maandelijks en STI)

16.2

Visuele inspectietests (maandelijks en STI)

Algemene informatie
Voordat verdere inspecties worden uitgevoerd:
• moet u om veiligheidsredenen een kwaliteitsvalidatie uitvoeren van de aansluitingen en
bedrading van alle potentiaalvereffeningsgeleiders in het systeem;
• moet u controleren dat alle waarschuwingslabels aanwezig, leesbaar en niet beschadigd zijn.

Algemene informatie
Te controleren onderdelen
• Infraroodcamera
• Plafondmonitorarm/Monitor in behandelruimte
• Computerkast (vooral het ExacTrac Vero-bedieningspaneel)
Controleer alle aansluitingen om te garanderen dat deze niet zijn losgeraakt.
Controleer alle equipotentiaalbedrading om te garanderen dat deze niet versleten of beschadigd
is, vooral als deze bedrading blootgesteld wordt aan mechanische belasting, bijv. in de
plafondmonitorarm.

Inspecties
Controleer de volgende onderdelen eenmaal per maand:
Onderdeel

Inspectie

Bekabeling

Voer een visuele controle (verdraaiingen, scheuren) uit van alle toegankelijke kabels en connectoren van ExacTrac Vero.

Monitor en camera

Voer een visuele controle uit van de mechanische fixatie zonder afspelen, functionaliteit.

Behuizing

Voer een visuele controle uit van de mechanische onderdelen.

Labeling

Leesbaarheid.

Labeling
Controleer of alle markeringen, labels en labeling duidelijk zichtbaar en niet beschadigd zijn,
zoals:
Onderdeel

Label

Computerkast

ExacTrac Vero typelabel

Voedingskast in de behandelruimte

Waarschuwingslabel

Voedingskast in de bedieningsruimte

Waarschuwingslabel

Behuizing
Controleer de integriteit van alle mechanische onderdelen, zoals onder andere:
• Alle relevante accessoires zijn bij elkaar.
• Alle benodigde documentatie, zoals de gebruikershandleiding.
• De ventilatieopeningen worden niet afgesloten door andere onderdelen.
• Alle schroeven zijn aangedraaid en zitten niet los.
• De IR-camera is niet los.
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16.3

Aardlekschakelaartest (maandelijks en STI)

Regelgevende onderbouwing
Er bestaan op dit moment geen internationaal geharmoniseerde normen die de vereisten en
gebruikelijke procedures reguleren voor herhaalde testen en proeven voorafgaand aan het
opstarten van medische elektrische toestellen of systemen.
Wel wordt de norm IEC 62353:2007 "Periodiek testen en testen na reparatie van medischelektrische apparatuur" hier gehanteerd als basis voor een correcte systeeminstallatie en
daaropvolgende onderhoudsproeven.

Voordat u begint
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 119

De aardlekschakelaar testen
Stappen
1.

Druk in het transformatiepaneel, op de tekstknop ① gelabeled T.

2.

Zorg ervoor dat het uitgangsvermogen onmiddellijk wegvalt en dat de SYSTEM OFF knop
niet langer brandt.
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16.4

STI: Controle van de elektrische veiligheid

Testvoorwaarden
Na installatie mag ExacTrac Vero niet losgekoppeld worden van de netvoeding of van het
equipotentiaalnetwerk.
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 sterkteproef en lekstroomtest 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 (bijv. LINEAIRE VERSNELLER) in de behandelingsruimte dit
punt ook als referentie gebruiken.
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16.4.1

STI: Weerstandstest beschermende aarding

Wat is een PE sterkteproef?
Tijdens een PE sterkteproef 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
volgens IEC 62353.

Metingswaarden
• De grenswaarde bedraagt 0,2 Ω voor de aanvangstest en voor herhalingstests. Als de
elektrische impedantie tussen het referentiepunt en bijvoorbeeld ExacTrac Vero boven het
vastgestelde niveau stijgt, moet het verminderd worden.
• Het meettoestel dat wordt gebruikt voor de aanvangstest en voor de herhalingstest moet
200 mA wisselstroom naar 500 mΩ kunnen opvoeren. De spanning van het open circuit mag
niet hoger zijn dan 24 V.

Een PE sterkteproef 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.
• 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 van maximaal 25 A wisselstroom te voeden
in het PE-net en dan de spanningsval te meten. De elektrische impedantie wordt dan
berekend door:

3.

U Measured
R = ------------------------I Test

Meetpunten
De meetpunten voor de PE sterkteproef (zie pagina) ziet u hieronder. Verdere meetpunten kunnen
bepaald worden naar behoefte.

③

①

②
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Nr.

Onderdeel

Voorbeeldmeetpunt

①

Camera
systeem

Aansluitschroef potentiaalvereffenaar
OPMERKING. Verwijder de kappen voor toegang tot de PE
schroef.

②

Aanraakmonitor aan plafond

Handgreep

Computerkast

Aansluitschroef van de potentiaalvereffenaar op de voordeur
OPMERKING. Als de 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.

③

Voorbeeldprotocol
Een voorbeeldproefprotocol wordt hieronder weergegeven:
Meetpunt (MP)

ITestnetstroom

UTestspanning

Elektrische impedantie (Ω)

IR-camera
(Meetpunt 1)
Monitor
(Meetpunt 2)
Computerkast
(Meetpunt 3)
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16.4.2

STI: Lekstroomtest

Wat is een lekstroomtest?
Een lekstroomtest wordt gebruikt om na te gaan of niet-geaarde onderdelen in de nabijheid van
de patiënt voldoende geïsoleerd zijn. Bij ExacTrac Vero 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 zowel gelijkstroom- als wisselstroommetingen worden verricht. Gebruik
hiervoor een meetinstrument zoals een gekalibreerde multimeter en stel dit in op de betreffende
modus:
Modus

Grenswaarden (nabijheid patiënt)

Grenswaarden (kastbehuizing)

Wisselstroom

100 μA

100 μA

Gelijkstroom

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
hoofdstukken in de IEC 60601-1-norm voor gedetailleerde informatie over het verrichten van
lekstroomproeven.

Voorbeeldprotocol
Een voorbeeldproefprotocol wordt hieronder weergegeven:
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MP

Stroomtype

Monitor

Camera

Wisselstroom
Hendel PE
Gelijkstroom
Wisselstroom
Monitor
Gelijkstroom
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16.4.3

STI: Functionaliteitsproeven

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 ExacTrac Vero in. Tijdens de tests wordt ExacTrac Vero
herhaaldelijk uit- en weer ingeschakeld. Brainlab raadt aan om de werkstations uitgeschakeld te
laten door de tuimelschakelaar op de netvoeding van het werkstation in de O-positie te zetten.

De functietest van de computerkast uitvoeren
Stappen
1.

Ga na of de SYSTEM OFF knop de systeemonderdelen uitschakelt.

2.

Ga na of de aardlekschakelaar wordt uitgeschakeld als de testknop met label T wordt ingedrukt (zie pagina 289).

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.

Stel de temperatuursensor in op 10 °C (laagste temperatuur) en controleer of de waaiers
bovenop de computerkast alle vier zijn ingeschakeld.

5.

Stel de temperatuursensor opnieuw in op 35 °C.
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16.4.4

STI: Vergrendelingstest

Doel van de inspectie
Deze test omvat de verbindingslijn (ILK) van het ExacTrac Vero elektronische rack, die de
kritische bedieningssignalen voor de werking van de ExacTrac Vero weergeeft. Deze wordt
aangeduid met diagnostische led-lampjes op het ET VILK inzetstuk met het label EMO.

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.

Inspectievereisten
Het kan zo zijn dat de fout alleen zichtbaar is in één van de twee beoogde geldige posities. Beide
moeten worden gecontroleerd.
• Status actief-tests:
Als de fout optreedt tijdens een bedoelde activering van een verbinding, kunt u de fout herkennen
wanneer u probeert de bijbehorende functie te gebruiken, aangezien deze niet langer beschikbaar
is. Deze inspectie garandeert dat alle ILK’s zijn gecontroleerd.
• 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.

ILK-inspectie en documentatie
Voer de test uit zoals in de onderstaande tabellen wordt beschreven en noteer GESLAAGD of
MISLUKT in beide resultaatkolommen. De ILK-inspectie geldt als geslaagd als alle van
toepassing zijnde tests in de resultaatkolom van de tabellen hieronder geslaagd zijn.

ILK-tests van het ExacTrac Vero elektronische rack
De onderstaande test kunnen worden uitgevoerd aan de voorzijde van het ExacTrac Vero
elektronische rack door een connector in de het ET VILK inzetstuk te steken.
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LED

Naam ILK

EMO

EMO

Deactiveringstest Resultaat:
Led uit

Activeringstest

Koppel de groene
connector los

Sluit de groene
connector aan

Resultaat: Led
groen

Klinische gebruikershandleiding Rev. 1.1 ExacTrac Vero Ver. 3.6

SYSTEEMONDERHOUD

16.5

Beschadigde apparatuur hanteren

16.5.1

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 9).
• Bevestig een vermelding "NIET GEBRUIKEN" op de apparatuur zodat ze niet per ongeluk
wordt gebruikt.
Als u apparatuur blijft gebruiken die tijdens een controle defect bleek, riskeert u letsel toe te
brengen aan de patiënt.
Als de scheidingstransformator slecht functioneert, is alleen gekwalificeerd personeel bevoegd om
fouten op te sporen.
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Beschadigde apparatuur hanteren

16.5.2

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
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Brainlab Logistikzentrum
Marsstr. 6a
85551 Kirchheim-Heimstetten
Duitsland

Brainlab Inc.
RMA. Dept.
3 Westbrook Corporate Center
Suite 400
Westchester, IL 60154
VS

Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
Hiroshima Machinery Works
4-6-22 Kan-on-shin-machi
Nishi-ku
Hiroshima 733-8553
Japan

Brainlab Ltd.
RMA Dept.
8/F
100 Queen’s Road Central
Hong Kong
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16.6

ExacTrac Vero-netwerkintegratie (IEC 80001)

IEC 80001 samenvatting - Vero-systeem

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 60601-1:2006.
Deze is van toepassing op de volgende Brainlab-systeemrevisies of hoger:
• ExacTrac Vero 3.2
Het Vero-systeem biedt ondersteuning voor de volgende functies, waarnaar wordt verwezen in:
• a) DICOM push
• b) Gedeeld netwerkmappen
• c) VNC externe toegang
• d) Videostreaming
1. Doel van de aansluiting op het IT-netwerk
Behandelingsplanningsystemen kunnen behandelplannen naar het Vero-systeem sturen. Het
Vero-systeem kan medische beeldgegevens en behandelrapporten naar Ziekenhuis PACS/
Modaliteit sturen.
2. Vereiste eigenschappen van het IT-netwerk
Het Vero-systeem verzendt medische beeldgegevens tussen systemen in het ziekenhuisnetwerk,
zoals doorgaans PACS, modaliteiten en bestandsopslagsystemen. De gemiddelde grootte van
een medische beeldendataset die wordt verzonden via het netwerk, is 100-500 MB.
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3. Vereiste IT-netwerkconfiguratie
Het Vero-netwerk wordt door middel van een firewall volledig gescheiden gehouden van het
ziekenhuisnetwerk. De firewall wordt geconfigureerd tijdens de installatie en alle communicatie die
door deze interface wordt gestuurd wordt op beperkende wijze beheerd.
4. Technische specificaties van de netwerkverbinding, inclusief de
beveiligingsspecificaties
Het Vero-systeem omvat de volgende netwerkverbindingen:
4.1. Fysieke aansluiting op het Vero-systeem
Het systeem is verbonden met het IT-netwerk via een 10/100/1000 Base-T-verbinding (Ethernet).
Aanbevolgen minimumsnelheid is 100 MBit.
4.2. Logische verbinding tussen behandelingsplanning- en R&V-server (functie a)
• Protocol: DICOM Push/TCP/IP
• Poort: 104
4.3. Logische verbinding tussen behandelingsplanning en ExacTrac Vero (functie b)
• Protocol: SMB/Gedeelde netwerkmap, TCP/IP, UDP/IP
• Poort: 135-139, 445
4.4. Logic-verbinding tussen de Imager-server en PACS/modaliteit (functie a)
• Protocol: DICOM Push/TCP/IP
• Poort: 104
4.5. Logic-verbinding tussen ExacTrac Vero en PACS/modaliteit (functie b)
• Protocol: SMB/Gedeelde netwerkmap, TCP/IP, UDP/IP
• Poort: 135-139, 445
4.6. Logische verbinding tussen firewall en clientcomputers, bijv. behandelingsplanning
(optionele functie c)
• Protocol: VNC/TCP
• Poort: 5900
4.7. Logische verbinding tussen toezichtcamera’s en clientcomputers (optionele functie d)
• Protocol: TCP
• Poort: 80
5. Gevaarlijke situatie als gevolg van een IT-netwerkstoring
Een storing in de IT-netwerkverbinding kan ervoor zorgen dat de behandeling niet kan worden
voortgezet. Dit kan resulteren in onnodige kV-beeldvorming van de patiënt.
6. Technische beschrijvingen en technische handleidingen
De volgende documenten zijn op verzoek verkrijgbaar:
6.1. Pre-installatiehandleiding
6.2. FDA- en CE-verklaringen
6.3. DICOM-conformiteitsverklaringen: http://www.brainlab.com/dicom
7. Aanbevolen productconfiguraties
Het Vero-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.
8. Bekende incompatibiliteiten en beperkingen
Het Vero-systeem vraagt om een netwerk dat IPv4 ondersteunt en niet compatibel is met IPv6.
9. Corrigerende acties en terugroepacties met betrekking tot het product
Brainlab zal elke klant informeren over eventuele bekende abnormaliteiten.
10. Kennisgevingen over cyberbeveiliging
Brainlab zal elke klant informeren over bekende cyberbeveiligingsproblemen en bijbehorende
software-updates aanbieden.
11. Algemene informatie op grond van IEC 60601-1 3e editie, § 14.13 (aansluiting van PEMS
door middel van NETWERK/GEGEVENSKOPPELING met andere apparatuur)
Het Vero-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:
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• 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
Neem contact op met de klantenservice van Brainlab voor meer informatie.
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16.6.1

Virusscanner

Algemene informatie
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.

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.

Geteste virusscanners
Het systeem is getest met de volgende virusscanners:
• Anti-Virus 2014TM (Kaspersky Lab)
• G-Data TotalProtection 2014TM (G Data Software AG)
• Avira Antivirus FreeTM (Avira Operations GmbH & Co. KG)
• Avira Antivirus ProfessionalTM (Avira Operations GmbH & Co. KG)
• Bitdefender Anitivirus PlusTM (Bitdefender)
• F-Secure Anti-Virus 2014TM (F-Secure)

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 Vero wordt gebruikt.
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 Vero, met name tijdens de
behandeling.
Alleen netwerkscans zijn toegestaan als zij invloed hebben op andere communicatietaken,
waaronder het laden/opslaan van patiëntgegevens.

Configuratie
Brainlab raadt aan de antivirussoftware zodanig te configureren dat de volgende onderdelen niet
worden gewijzigd:
• D:\Brainlab
• G:\Data

302

Klinische gebruikershandleiding Rev. 1.1 ExacTrac Vero Ver. 3.6

PROBLEMEN MET EXACTRAC VERO OPLOSSEN

17 PROBLEMEN MET
EXACTRAC VERO
OPLOSSEN
17.1

Automatische beeldfusie voor röntgenbeelden
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:
• Het maximale fusiebereik aanpassen
• De doelgebieden voor de röntgenbeelden bepalen
• De LUT-waarde van de DRR-berekening veranderen
• Handmatige fusie gebruiken om een startwaarde te definiëren voor de automatische fusie

Klinische gebruikershandleiding Rev. 1.1 ExacTrac Vero Ver. 3.6

303

Automatische beeldfusie voor röntgenbeelden verbeteren

17.1.1

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 stap 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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17.1.2

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 120
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 wervelkolom

Afbeelding 121
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 122
Hier zijn hoofdhuid en schedelrand uitgesloten om automatische fusienauwkeurigheid te
vergroten.
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17.1.3

Handmatige fusie gebruiken om een startpunt 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.

Handmatige fusie gebruiken
Selecteer de handmatige fusie en sleep de DRR’s naar een positie waar zij het beste
overeenkomen met de overlapte röntgenbeelden. Als u nu een automatische beeldfusie start,
zoekt de fusie alleen naar een match in de buurt van de startwaarde die via manuele fusie werd
bepaald.
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17.2

Automatische beeldfusie voor Cone Beam CT
verbeteren

Algemene informatie
In het geval dat de automatische beeldfusie voor Cone Beam CT (CBCT) mislukt, kunt u het
fusieresultaat op twee manieren verbeteren:
• Bepaal een doelgebied voor de Cone Beam CT-beelden
• Gebruik handmatige fusie om een startwaarde te definiëren voor de automatische fusie

Een doelgebied voor Cone Beam CT-beelden vastleggen
Doelgebieden (ROI) worden gebruikt om delen van de beelden uit te sluiten die niet in
aanmerking mogen worden genomen door het automatische fusiealgoritme. Voor Cone Beam CTfusie kunt u een vak binnen de CBCT-dataset definiëren door de rechthoeken in de drie
weergaven (axiaal, coronaal en sagittaal) aan te passen. Dit vak wordt gebruikt voor de
beeldfusie. Alle gebieden buiten dit vak worden verwijderd. Bijvoorbeeld, het uitsluiten van
structuren die mobiel zijn ten opzichte van het isocentrum, leidt tot een hogere nauwkeurigheid bij
het isocentrum.

Afbeelding 123

Handmatige fusie gebruiken om een startwaarde te bepalen voor automatische fusie
Als automatische fusie niet leidt tot een correcte anatomische overeenkomst, dan kan het
algoritme mogelijk geen onderscheid maken tussen twee gelijksoortige structuren. Dit kan
gebeuren in casussen van thorax of wervelkolom, waar de afzonderlijke wervels of ribben er
hetzelfde kunnen uitzien. Als de automatische beeldfusie bijvoorbeeld door een wervel is
uitgeschakeld, kunt u handmatige fusie gebruiken om een startwaarde te bepalen voor de
automatische fusie.
• Selecteer de handmatige fusie en sleep de CT naar een positie waar de reconstructies in de
verschillende richtingen overeenkomen met de overlapte CBCT-beelden.
• Als u nu een automatische beeldfusie activeert, zoekt de fusie alleen naar een match in de
buurt van de startwaarde die via manuele fusie werd bepaald.

308

Klinische gebruikershandleiding Rev. 1.1 ExacTrac Vero Ver. 3.6

PROBLEMEN MET EXACTRAC VERO OPLOSSEN

17.3

Foutenopsporing automatische markerdetectie

Foutdetectie
Als de automatische markerdetectie mislukt, wordt een melding weergegeven. Hierin staat advies
om mogelijke oorzaken van de fout weg te nemen. Als het detectiealgoritme niet voldoende
markers kan identificeren in een stereo-röntgenpaar, dient u te controleren of:
• De imagerinstellingen zijn aangepast voor geoptimaliseerde markerzichtbaarheid.
• De toegepaste ring- en gantryhoek resulteert in markerocclusie.
• Alle markers zich binnen het zichtveld van de imager bevinden.
Als voldoende markers zijn geïdentificeerd, maar de markers niet kunnen worden gematcht met
de posities zoals gedefinieerd in de DRR controleert u of:
• De markerposities in de DRR nauwkeurig zijn gedefinieerd
• De markers zijn gemigreerd sinds CT-beeldvorming

Handmatige uitlijning
Als automatische markerdetectie mislukt tijdens röntgencorrectie of -verificatie, dan kunt u de
markers handmatig uitlijnen.
Deze optie bestaat niet voor markerdetectie in een fluoroscopische reeks voor Dynamic Tracking.

Contrast en windowing
Het aanpassen van contrast en windowing heeft geen effect op het detecteren van implantaten.
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17.4

Foutenopsporing detectie van
infraroodlichaamsmarkers

Algemene informatie
Dubbelzinnigheden kunnen optreden met Brainlab’s ExacTrac Vero-patiëntpositioneringssyteem
vanwege onnauwkeurige markerplaatsing. Dit deel geeft uitleg over de basis van het algoritme dat
ExacTrac Vero 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 Vero kan dubbelzinnigheden in lichaamsmarkerdetectie oplossen door de zichtbare
markers te vergelijken met de CT-setreferentie (als markers in de CT-set beschikbaar zijn). Deze
methode werkt alleen zolang als ExacTrac Vero de patiënt kan herkennen. Als ExacTrac Vero de
patiënt niet langer kan herkennen, omdat het markerconfiguratie zeer afwijkt van de CT-referentie,
kunnen dubbelzinnigheden niet langer worden opgelost.
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17.4.1

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 allemaal het Focuspunt zoals getoond in onderstaande afbeelding
(Afbeelding 123).

Acquisitie van markersignalen

①
③

②

④

Afbeelding 124
Nr.

Onderdeel

①

Marker

②

Focuspunt van camera

③

Projectie van markers op camera CCD-chip

④

Infraroodcamera

De positie berekenen
ExacTrac Vero berekent de positie van de markers in 3D door rekening te houden met het
focuspunt van beide cameralenzen. Een camera 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 het brandpunt (Afbeelding 125). Een afzonderlijke camera verschaft talrijke mogelijke
markerposities langs de virtuele lijn.
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Mogelijke markerposities (bepaald door één camera)

Afbeelding 125

De 3D-positie van de marker berekenen
De tweede ExacTrac Vero-camera bepaalt de resterende vrijheidsgraad op het punt waar de
twee virtuele lijnen elkaar snijden. Zo kan de exacte 3D-positie van een marker worden berekend
(Afbeelding 126).

Twee cameralenzen bepalen de goed omlijnde positie van de marker in 3D

Afbeelding 126

Nauwkeurigheid verbeteren
ExacTrac Vero 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
constellaties 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 126).
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Dubbelzinnige markerposities

①
②

Afbeelding 127
Nr.

Beschrijving

①

Daadwerkelijke markerpositie

②

Alternatieve positie met gelijksoortige acquisitiegegevens
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17.4.2

Automatisch oplossen van dubbelzinnigheden

Posities vergelijken
ExacTrac Vero 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. look-up table (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 markerconfiguratie zonder dubbelzinnigheden op te slaan zoals het
door het camerasysteem is gedetecteerd, bijv. tijdens de initiële patiëntinstellingen op een
simulator.
De automatische softwareroutine verwerpt alle berekende markerposities die niet overeenkomen
met de opzoektabel (LUT) (Afbeelding 128). De meeste mogelijke dubbelzinnigheden worden op
deze manier automatisch opgelost.

Eliminatieprocedure

①

②

Afbeelding 128
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
Dubbelzinnigheden kunnen voorkomen vanwege symmetrische markerpositionering (Afbeelding
129).
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①

Afbeelding 129
Nr.

Beschrijving

①

Exacte rotatie niet op unieke wijze gedefinieerd

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 130
Nr.
①

Beschrijving
Geen uitlijning mogelijk

Plaats de "statische" markers nauwgezet en zorgvuldig. Kies zoveel mogelijk onbeweeglijke delen
van de huid voor het plaatsen van de markers.

Dubbelzinnigheden door verborgen/onzichtbare markers
•
•
•
•
•

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. bij
prostaatpatiënten met markers aangebracht op de thorax.

①

Afbeelding 131
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②

Afbeelding 132
Nr.

316

Beschrijving

①

Markers verborgen door het lichaam van de patiënt

②

Een marker verborgen door een andere marker
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17.5

Problemen van markerloze Dynamic Tracking
oplossen

Algemene informatie
Als automatische detectie mislukt voor correlatiemodelopbouw van een nieuw detectiesjabloon,
dan kunnen de volgende opties de detectie van de trackingstructuur verbeteren:
Opties
Herhaal de doelidentificatiestap door:
• de DDR-instellingen van het VOI te wijzigen in de Markerless DT;
• de lokalisatie van de trackingstructuur in het referentieröntgenbeeldpaar te verzekeren en
waar nodig aanpassingen aan te brengen;
• een andere röntgenbeeldpaar te selecteren voor de fusie.
Acquisitie van een nieuwe röntgenbeeldreeks met gewijzigde imagerinstellingen voor geoptimaliseerde zichtbaarheid van weke delen.
Het doel is in alle gevallen om de overeenkomstigheid van de trackingstructuurcontour in het
gefuseerde referentieröntgenbeeld dat wordt geselecteerd voor doelidentificatie met het VOI
DRR, te verbeteren.

VOI DRR instellingen optimaliseren in het tabblad Markerloze DT
De representatie van de trackingstructuur in het DRR kan worden geoptimaliseerd door gebruik te
maken van een geschikte vooraf gedefinieerde trackingcontour en door de LUT-waarde van het
DRR te wijzigen.

De lokalisatie van de trackingstructuur in een referentieröntgenbeeldpaar optimaliseren
De systematische detectiefout is afhankelijk van de nauwkeurigheid van de fusie. Verder kan de
patrooncreatie mislukken als de nauwkeurigheid van de fusie te laag is. De nauwkeurigheid van
de fusie kan worden verbeterd door de lokalisatie van de trackingstructuur handmatig te
optimaliseren en/of automatische fusie te gebruiken.

Een geselecteerd referentieröntgenbeeldpaar te optimaliseren
De trackingstructuur in het referentieröntgenbeeldpaar dat is geselecteerd voor doelidentificatie
moet representatief zijn (voor alle ademhalingsfasen) en moet duidelijk zichtbaar zijn in beide
beelden. Bovendien is het gunstig als er geen andere sterke contouren in de buurt van de
trackingstructuurcontour voorkomen. Het detectieresultaat wordt verbeterd door een geschikt
referentieröntgenbeeldpaar te selecteren.
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18 BIJLAGE
18.1

Systeempictogrammen

OK

Als dit pictogram wordt getoond, bevindt de patiënt zich in de geplande behandelingspositie en zijn alle positioneringsfasen succesvol beëindigd.

Waarschuwing

Dit pictogram verschijnt met tekst in waarschuwingsberichten.

Verminderde nauwkeurigheid

Dit pictogram geeft een verminderde positioneringsnauwkeurigheid aan.
De grenswaarden voor lichaamsmarkers kunnen aangepast worden in de
patiëntinstellingen (zie pagina 93). Er gelden standaardwaarden voor de
positioneringsframes (zie pagina 127).

Lage nauwkeurigheid

Dit pictogram geeft onvoldoende positioneringsnauwkeurigheid aan. De
grenswaarden voor lichaamsmarkers kunnen aangepast worden in de patiëntinstellingen (zie pagina 93). Er gelden standaardwaarden voor de
positioneringsframes (zie pagina 127).
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Lichaamsmarkers

Dit pictogram verschijnt tijdens de selectie van het referentiesysteem als er
lichaamsmarkers zijn geselecteerd (zie pagina 130).

Lichaamsmarkers detecteren

ExacTrac Vero detecteert nu de lichaamsmarkers binnen het zichtveld van
de infraroodcamera.

Positioneringsframe zonder invasieve fixatiering

Tijdens craniale behandelingen zonder invasieve fixatiering (zie pagina
120) vereist ExacTrac Vero een Positioneringsframe voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering dat gelokaliseerd moet worden.

Positioneringsframe zonder invasieve fixatiering gelokaliseerd

ExacTrac Vero heeft het positioneringframe voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering gevonden dat nodig is voor craniale behandelingen.

Positioneringsframe

Tijdens extracraniale behandelingen (zie pagina 123), vereist ExacTrac
Vero een ET-positioneringsframe en ET-positioneringarm die moet
worden gelokaliseerd.

Positioneringsframe gelokaliseerd

ExacTrac Vero heeft het positioneringsframe gelokaliseerd dat nodig is
voor extracraniale behandelingen.
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18.2

Isocentrumkalibratie

Algemene informatie
De positie van het isocentrum van de lineaire versneller is de basis voor alle ExacTrac Veroberekeningen. 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
positioneringslasers. Vanaf dit punt kent het systeem de exacte geometrische uitlijning van de
lineaire versneller en de patiënttafel ten opzichte van het infraroodcamerasysteem.
Tijdens de isocentrumkalibratie moeten de assen van de tafelverplaatsing ook worden
gekalibreerd om er zeker van te zijn dat de patiënt kan worden uitgelijnd met de benodigde
precisie. Om deze reden moet de tafel langs elke as worden bewogen om de overeenkomstige
richtingen te bepalen.
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18.3

Doellokalisatie op basis van geïmplanteerde
markers

18.3.1

Overzicht

Algemene informatie
Er worden geïmplanteerde radiopake ijkmarkers gebruikt om de patiëntpositionering voor
radiotherapeutische behandelingen mogelijk te maken voor delen van het lichaam waarvoor
beweging van het doel door verschuiving van inwendige organen waarschijnlijk is.
Geïmplanteerde markers kunnen worden gebruikt voor statische behandelingen en
behandelingen met Dynamic Tracking. De geïmplanteerde markers worden gebruikt als surrogaat
van het doel om het werkelijke doelgebied te kunnen lokaliseren.
Doellokalisatie op basis van implantaten bestaat uit 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
overeenkomen 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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18.3.2

Reconstructie van de locatie van de geïmplanteerde markers

Algemene informatie
ExacTrac Vero voert de volgende 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 "meest waarschijnlijke" ijkmarkerposities worden uit elk van de twee beelden geëxtraheerd.
• De 2D-markerposities zoals vastgesteld in de röntgenbeelden zijn omgekeerd geprojecteerd in
de 3D-ruimte. Het algoritme verifieert de intersectie van de twee projectielijnen binnen een
bepaalde tolerantie en calculeert een 3D-positie.
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 verwijderd en alleen de echte markers blijven over.

Identificatie van 2D-markerpositie
Flat Panel 2
Flat Panel 1
Implanted Marker
(u2ideal, v2ideal)

Implanted Marker
(u1ideal, v1ideal)

Implanted Marker
(x1ideal, y1ideal, z1ideal)
Tube 2

Tube 1

Afbeelding 133
Voor het algoritme voor identificatie van de marker op het röntgenbeeld is kennis nodig afkomstig
van de markers zoals gepland in de CT-dataset rekening houdend met:
In de CT-dataset worden de 3D-coördinaten van alle geïmplanteerde markers gedefinieerd (xi
ideal, yi ideal, zi ideal). Samen met de projectieparameters die tijdens de kalibratieprocedure werden
bepaald, worden deze gedefinieerde 3D-markers geprojecteerd op het oppervlak van elk vlak
beeldscherm. Het resultaat van deze projectie is één 2D-marker (ui ideal, vi ideal) op elk vlak
beeldscherm.
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De 3D-positie van de marker 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 134
Na vaststelling van de 2D-markerkandidaten, worden deze 2D-markerposities omgekeerd
geprojecteerd in de 3D-ruimte. Als de afstand tussen beide projectielijnen een bepaalde limiet niet
overschrijdt, wordt het middenpunt geaccepteerd als 3D-markerkandidaat (xi real, yi real, zi real).
De tolerantie is nodig door de potentiële wazige röntgenbeelden of niet perfecte kalibratie.
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18.3.3

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 of Dynamic
Tracking.
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 of incorrecte tracking 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 Vero 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 het systeem 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 135
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 marker 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 136

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.
Voer voor de tweede optie een handmatige fusie uit: 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 door Shift Pattern te
deselecteren.

Zwaartepuntmatch
Het zwaartepuntmatching-algoritme is de methode voor het matchen van geïmplanteerde markers
voor Dynamic Tracking in 4D-modelleren en behandeling. Het wordt ook gebruikt voor
positionering en verificatie van alle markerpatronen die bestaan uit niet meer dan één 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. In dit
geval kan de zwaartepuntmatch succesvol zijn vanwege de hogere matchtoleranties, met name
door de maximum rotationele afwijking van 30° tussen de markerpatronen die zijn gedefinieerd in
CT en zijn gedetecteerd in het röntgenbeeld, vergeleken met 10° voor een isometrische match.
Het systeem plaatst het markerpatroon van de röntgenbeelden over de markers die in het CTbeeld 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, mislukt de
zwaartepuntmatch.
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
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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.
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 Vero voert de volgende 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 Vero 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 verwijderd en alleen de echte markers blijven over.
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18.4

Geïmplanteerde markermatch

Algemene informatie
Om de patiëntpositie te corrigeren met behulp van geïmplanteerde markers moeten twee
coördinaten bekend zijn; de ideale positie van de geïmplanteerde markers en hun huidige positie.
De ideale positie kan verkregen worden door de geïmplanteerde markers op te sporen in de CTgegevensset. De huidige positie bevindt zich in de röntgenbeelden, zoals in de vorige paragraaf
omschreven. De noodzakelijke omzetting tussen beide sets markers kan nu bepaald worden. Met
behulp van deze informatie kan de patiëntpositie gecorrigeerd worden op basis van
geïmplanteerde markers, respectievelijk op een orgaan of op de laesie.
Deze correctie kan uitgevoerd worden door ofwel:
• een isometrische match van beide markersets, ofwel
• een match van het zwaartepunt van de set.

Isometrische match
De isometrische match is de standaardmethode van het systeem om geïmplanteerde markers te
matchen en wordt toegepast op alle markerpatronen die uit drie of meer markers bestaan. 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. Als een marker na de
poging tot matchen nog altijd te ver verwijderd is van zijn tegenhanger, mislukt de fusie. Dit is
meestal een gevolg van een slechte patroonconfiguratie. Als een marker bijvoorbeeld te ver is
afgeweken is het markerpatroon verstoord.
De kwaliteit van deze markermatch wordt voorgesteld als de effectieve waarde van alle
afwijkingen tussen alle markers die voor deze match worden gebruikt. Hoe lager deze waarde,
hoe beter de match van de twee markerconfiguraties. Hogere waarden kunnen op een vervorming
of vertekening in het huidige markerconfiguratie wijzen.

Zwaartepuntmatch
Als maar één of twee markers beschikbaar zijn, biedt het systeem aan om het zwaartepunt van de
markerpatronen te matchen. Het resultaat is dat alleen translaties beschikbaar zijn omdat rotaties
niet kunnen worden berekend uit een enkele 3D-informatie. Bovendien kan de fout, veroorzaakt
door een verandering in een enkele markerpositie, niet gedetecteerd worden en leidt dit dus tot
een onjuist resultaat. Als bijvoorbeeld één marker is verplaatst, verschuift het zwaartepunt in
dezelfde richting. De correctieverschuiving is dus gebaseerd op de verschuiving van de marker en
niet op de beweging van een orgaan. Deze optie moet dus altijd voorzichtig worden uitgevoerd.
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.
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18.5

Automatische markerdetectie

Algemene informatie
ExacTrac Vero voert de volgende stappen uit om geïmplanteerde ijkmarkers te detecteren tijdens
de röntgencorrectie en -verificatie:
• 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 "meest waarschijnlijke" ijkmarkerposities worden uit elk van de twee 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 Vero 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 verwijderd en alleen de echte markers blijven over.
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18.6

Beeldfusie (Röntgen - DRR)

Algemene informatie
Twee röntgenbeelden van een geprepositioneerde (bijv. via lichaamsmarkers) patiënt worden
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 opstelling van de patiënt worden
uitgevoerd, zodat na de aanpassing twee nieuwe röntgenbeelden matchen met de DRR’s. Voor
een voorbeeld van niet overeenkomende röntgenbeelden en DRR’s, zie hieronder. Raadpleeg de
overlapte beelden rechts.
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.

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)

DRR (buis 1)

Röntgen + DRR (1)

Röntgen (buis 2)

DRR (buis 2)

Röntgen + DRR (2)

ExacTrac Vero moet vervolgens een (automatische) matching uitvoeren van de
corresponderende röntgen- en DRR-beelden.
Voor elk beeldpaar 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.
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Afbeelding 137 toont de respons van de similariteitsmeting voor verschillende verschuivingen.
Een hoog maximum wijst op de correcte matchingpositie.
Similariteit voor verschillende 2D-verschuivingen:

Afbeelding 137
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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18.7

Beeldfusie (CT - Cone Beam CT)

Algemene informatie
Er moet een Cone Beam CT-dataset van een geprepositioneerde patiënt beschikbaar zijn. In deze
gegevensset 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 CTplanningsgegevens 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 gegevensset, 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 308.
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18.8

Wekedelentrackingalgoritme

Röntgenacquisitie
Kies de juiste energie-instellingen voor een optimaal contrast van de trackingstructuur. Het
resultaat van onderbelichting kan bijvoorbeeld zijn dat een rib die de trackingstructuur doorsnijdt
het snijvlak volledig verbergt. De contour van de trackingstructuur moet volledig zichtbaar zijn,
ondanks hinderlijke structuren.

Creatie DRR
Om een redelijk patroon te krijgen moet de DRR, gecreëerd in het scherm Markerless DT,
grofweg de trackingstructuur vertegenwoordigen, d.w.z. dat de buitenste DRR-contour, welke de
weefsel-DRR-pixels scheidt van zwarte DRR-pixels, de zichtbare contour van de trackingstructuur
in het röntgenbeeld moet benaderen. Het gedefinieerde doelvolume moet zo veel mogelijk andere
structuren uitsluiten. De trackingstructuur mag slechts één enkele structuur bevatten. Als het meer
structuren bevat, wordt de grootste structuur beschouwd als trackingstructuur. Daarnaast moeten
de DRR-instellingen worden ingesteld op waarden die de buitenste DRR-contour nog verder
optimaliseren.

Target Identification
In het scherm Target Identification is het belangrijk het paar DRR’s zo goed mogelijk uit te lijnen
met het geselecteerde referentieröntgenbeeldpaar. De nauwkeurigheid van deze identificatiestap
is direct van invloed op de trackingresultaten.

Wekedelentracking
Het trackingalgoritme berekent een trackingpatroon voor de linker- en rechterimager op basis van
de DRR van het volume met de trackingstructuur (VOI DRR) en de gefuseerde
referentieröntgenbeelden. De startcontour voor de patroonberekening is de contour van de
trackingstructuur in de VOI DRR. Deze contour is aangepast aan de contour van de bijbehorende
structuur in het gefuseerde röntgenbeeld. Omdat de contouraanpassing is beperkt tot diverse
pixels, moet de trackingstructuurcontour er gelijkwaardig uitzien in het röntgenbeeld en in de
DRR. In tegenstelling tot sjablonen, die uitsluitend worden gegenereerd vanuit DRR’s, maakt deze
aanpak gebruik van actuele informatie van het weefsel zoals het wordt vastgesteld in het
röntgenbeeld en wordt rekening gehouden met verschillen van weefselvisualisatie tussen DRRen röntgenbeelden. Aan de andere kant, zoals bij DRR-sjablonen, bevat het sjabloon met deze
aanpak uitsluitend de trackingstructuur en geen andere anatomische structuren zoals het geval
zou zijn bij puur röntgengebaseerde sjablonen.
Voor de patroonberekening en voor tracking worden de röntgenbeelden vooraf verwerkt door
middel van een contrastversterkingsfilter gevolgd door een randdetectiealgoritme. Aanpassingen
door de gebruiker met betrekking tot beeldkwaliteit zijn niet van invloed op de detectie, omdat de
oorspronkelijke röntgenbeelden worden verstrekt als input voor het trackingalgoritme. Het
randdetectiealgoritme vereist echter dat het overgrote deel van de trackingstructuur duidelijk
begrensd is en dat de contour zichtbaar is in het röntgenbeeld.
Voor succesvolle tracking van een gehele beeldreeks moeten de trackingpatronen representatief
zijn van het overgrote deel van de beelden in de reeks, d.w.z significante door beweging
geïnitieerde vormwijzigingen of rotaties van de trackingstructuur mogen niet optreden tijdens de
beeldacquisitie.
De patronen worden gebruikt om het doel voor elke imager te volgen met behulp van
sjabloonmatching waarbij het patroon als sjabloon dient. Het resultaat is een similariteitskaart
waarop de similariteit van het sjabloon met de omgeving van een bepaalde positie in het
röntgenbeeld wordt uitgedrukt. De definitieve gedetecteerde positie van het trackingpatroon is het
3D-punt met de beste gecombineerde similariteit voor beide imagers.
De gedetecteerde positie wordt gecontroleerd voor plausibiliteit door de similariteit met het
patroon te evalueren. Voor correlatiemodelopbouw wordt het gedetecteerde doeltraject verder
geanalyseerd op uitschieters. Als alle controles zijn geslaagd, wordt een succesvol
trackingresultaat aan de toepassing gemeld.
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18.9

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.

CT-gegevens
Tijdens diagnostische CT-beeldvorming wordt dichtheidsinformatie geëvalueerd in internationale
hounsfieldeenheden (HU) met een schaal van -1.024 tot 3.071. Op deze schaal is 0 water (1,0 g/
cm3) en -1.000 lucht. Tijdens neurologische CT-scanning wordt meestal een niveau van 40 HU en
een breedte van 100 HU gebruikt om hersenweefsel te contrasteren.
Parameters voor windowing:

Afbeelding 138
• 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.

Cone Beam CT
In tegenstelling tot een diagnostische CT-dataset is de grijsverspreiding van de Cone Beam CTdataset tijdens de gegevensimport niet gebaseerd op de hounsfield-waarden. In dit geval wordt
een standaardwaarde voor windowing aangeraden die is gebaseerd op de gemiddelde waarde en
de standaardafwijking van de grijsverdeling van de gegevensset. Deze standaard toepassing van
windowing kan door de gebruiker worden gewijzigd.
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18.10 Protocol voor röntgenbeeldvorming (voorbeeld)
Algemene informatie
Als documentatie van het dosisgebiedproduct voor de beeldvormingsdosis niet beschikbaar is in
het behandelingsrapport, dan kunt u de beeldvormingsdosis documenteren met dit
röntgenbeeldvormingsprotocol.

Moet door operator worden ingevuld
Behandelingsdatum:
Plandatum:
Naam patiënt:
Patiënt-id:
Isocentrum:
☐ N.v.t.

Röntgencorrectie
Imager 1
Nr.

[kV]

Imager 2
[mA]

[ms]

[kV]

[mA]

[ms]
☐ N.v.t.

Cone beam correctie
Imager 1
Nr.

[kV]

Imager 2
[mA]

[ms]

[kV]

[mA]

[ms]
☐ N.v.t.

Röntgenverificaties
Imager 1
Nr.

[kV]

Imager 2
[mA]

[ms]

[kV]

[mA]

[ms]

☐ N.v.t.

Cone beam-verificaties
Imager 1
Nr.

[kV]

Imager 2
[mA]

[ms]

[kV]

[mA]

☐ N.v.t.

Fluoroscopische reeksen 4D-modelleren
Imager 1
Nr.

[kV]

Imager 2
[mA]

[ms]

[kV]

Acquisitietijd
[mA]

[ms]

Nr.
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[kV]

Imager 2
[mA]

[ms]

[kV]

[s]

☐ N.v.t.

Fluoroscopische reeksen behandeling met Dynamic Tracking
Imager 1

[ms]

Interval
[mA]

[ms]

[s]
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Datum:
Handtekening operator:
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18.11 Licentie-informatie van derden
Algemene informatie
ExacTrac Vero is bedrijfseigen software en is beschermd door copyright. Naast de ExacTrac
Vero-software en de ExacTrac Vero Realtime-software, beschikken de ExacTrac Verowerkstations ook over software die is gelicentieerd onder de algemene voorwaarden van de
onderstaande aanvullende licenties.

Info-ZIP
Dit product omvat software die is ontwikkeld door Info-ZIP. De volledige voorwaarden van de InfoZIP-licentie zouden permanent beschikbaar moeten zijn op ftp://ftp.info-zip.org/pub/infozip/
license.html en een kopie op http://www.info-zip.org/pub/infozip/license.html.

GNU General Public License
Dit product omvat onder GNU General Public License gelicentieerde software.
De bedrijfseigen software en de vrije software worden gebruikt in overeenkomst met de "mere
aggregation"-clausule die de GNU GPL voorschrijft. De gratis software wordt gebruikt om de
output van de afdrukgegevens in pdf-formaat te kunnen aanbieden.
De volledige voorwaarden van de GNU General Public License staan hier: http://www.gnu.org/
licenses/gpl-2.0.html.
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