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1 ALGEMENE INFORMATIE
1.1 Contactgegevens en juridische informatie

Support

Neem contact op met Brainlab support als u de informatie die u nodig heeft niet kunt vinden of als
u vragen of problemen heeft:

Regio Telefoon en fax E-mail

Verenigde Staten, Canada,
Centraal- en Zuid-Amerika

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

us.support@brainlab.com

Brazilië Tel. (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.com

VK Tel. +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Spanje Tel. +34 900 649 115

Frankrijk en Franstalige regio’s Tel. +33 800 676 030

Afrika, Azië, Australië, Europa
Tel. +49 89 991568 1044
Fax +49 89 991568 811

Japan
Tel. +81 3 3769 6900
Fax +81 3 3769 6901

Feedback

Ondanks zorgvuldige revisie van deze gebruikershandleiding kan deze fouten bevatten. Als u
suggesties voor verbetering heeft, kunt u contact met ons opnemen via
user.guides@brainlab.com.

Fabrikant

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Duitsland
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1.2 Juridische informatie

Auteursrecht

Deze handleiding bevat informatie die door auteursrecht wordt beschermd. Niets uit deze
handleiding mag worden verveelvoudigd of vertaald zonder uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van Brainlab.

Handelsmerken van Brainlab

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

Handelsmerken van andere bedrijven

• Bluetooth® is een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc.
• Meliseptol® is een gedeponeerd handelsmerk van B. Braun.
• Exact™ en TrueBeam™ zijn gedeponeerde handelsmerken van Varian Medical Systems, Inc.
• kVue™ en kVue Pro™ zijn handelsmerken van Qfix, VS.

Octrooi-informatie

Dit product kan onderworpen zijn aan een of meerdere octrooien of er kan een octrooiaanvraag
voor zijn ingediend. Voor aanvullende informatie raadpleeg: www.brainlab.com/patent.

CE-keurmerk

Het CE-keurmerk geeft aan dat het Brainlab-product voldoet aan de essentiële
vereisten van de Richtlijn 93/42/EEG van de Raad betreffende medische hulp-
middelen (de "MDD").
Volgens de principes die in de MDD zijn vastgelegd, zijn Frameless Radiosur-
gery Components Klasse I-producten.

Taalinformatie

Alle gebruikershandleidingen van Brainlab zijn oorspronkelijk geschreven in het Engels.

Instructies voor het afvoeren

Wanneer een medisch hulpmiddel het einde van zijn levensduur bereikt, moeten alle biologische
materialen/biologische gevaren van het hulpmiddel worden verwijderd en moet het hulpmiddel
veilig worden afgevoerd in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving.

Voer elektrische en elektronische apparatuur alleen af volgens de wettelijke regelge-
ving. Informatie over de richtlijn AEEA (Afgedankte Elektrische en Elektronische Appa-
ratuur) of over relatieve substanties die in de medische apparatuur aanwezig zouden
kunnen zijn, vindt u op de website:
www.brainlab.com/sustainability

Juridische informatie
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Productgerelateerde incidenten rapporteren

U bent verplicht elk ernstig incident dat mogelijk is opgetreden in relatie tot dit product te melden
aan Brainlab en, voor zover het binnen Europa is, aan de bevoegde nationale autoriteit voor
medische hulpmiddelen.

Verkoop in de VS

Dit product mag alleen worden aangeschaft door of in opdracht van een arts (wetgeving VS).

ALGEMENE INFORMATIE
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1.3 Beoogd gebruik
1.3.1 Gebruiksaanwijzingen

Robotics

Robotics is een apparaat dat wordt gebruikt om een slechte positionering qua rotatie (transversaal
en sagitaal) van de patiënt te compenseren bij gebruik van een lineaire versneller voor
stereotactische radiochirugische of radiotherapeutische procedures.

Onderdelen voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering

De onderdelen voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering zijn producten die worden gebruikt
voor fixatie, lokalisatie en herpositionering van:
• het hoofd en de nek van de patiënt;
• het hoofd, de nek en schouders van de patiënt.

Bij gebruik van een lineaire versneller voor stereotactische radiochirurgische/radiotherapeutische
procedures.

SRS QA-doelpointer zonder invasieve fixatiering

De SRS QA-doelpointer voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering wordt gebruikt voor
nauwkeurige verificatie van de positie van het isocentrum (Winston-Lutz-test). Dit is noodzakelijk
voor een exacte behandeling van de patiënt.

Beoogd publiek

Het is de bedoeling dat Robotics en de onderdelen voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering
worden:
• Bediend bij normaal gebruik onder de verantwoordelijkheid van adequaat gediplomeerde of

gekwalificeerde personen en bediend worden door personen die de vereiste vaardigheden voor
een bepaalde medische toepassing met bepaalde gespecificeerde klinische doeleinden
hebben.

• Onderhouden volgens de aanbevelingen die in dit document worden gegeven.
• Onderworpen aan regelmatige controles op gegarandeerde kwalitatieve prestaties en worden

gekalibreerd door gekwalificeerde personen.
• Gebruikt onder omgevingscondities en condities met betrekking tot de elektriciteitsnetvoeding

zoals gespecificeerd in dit document.

Beoogd gebruik
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1.3.2 Het systeem gebruiken

Zorgvuldig omgaan met de hardware

Waarschuwing
De hardware-onderdelen en accessoires bestaan uit nauwkeurige mechanische onderdelen
die met zorg moeten worden gehanteerd. Zelfs de geringste beschadiging van welk van
deze onderdelen dan ook, kan het hele apparaat onbruikbaar maken. Gebruik geen
systeemonderdelen die op enigerlei wijze verbogen, bekrast of beschadigd zijn of als een
van de delen los zit. Voorafgaand aan de behandeling moet de juiste werking van de
apparatuur worden gecontroleerd en getest.

Waarschuwing
De onderdelen voor Frameless Radiosurgery Components die in deze
gebruikershandleiding worden beschreven, zijn ongeschikt voor MR (volgens ASTM
F2503-05); bovendien mogen zij alleen worden gebruikt in combinatie met de aangegeven
beeldvormingsapparatuur. Dit geldt ook voor alle apparaten en onderdelen die niet van
metaal zijn gemaakt.

Waarschuwing
De apparaat mag niet worden gewijzigd.

Opslag

Tenzij anders aangegeven, moeten de Frameless Radiosurgery Components in een schone,
droge ruimte worden opgeslagen.

Reiniging

Als het verder niet wordt aangeduid, reinig de Frameless Radiosurgery Components dan
regelmatig met een droge, zachte doek. Verwijder hardnekkige vlekken met een licht bevochtigde
doek.

Plausibiliteitsbeoordeling

Waarschuwing
Beoordeel de plausibiliteit van alle informatie ingegeven in, en afkomstig van het systeem
voordat u de patiënt behandelt.

Eenheden

Alle eenheden in deze gebruikershandleiding zijn conform SI-standaarden.
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1.3.3 Over deze handleiding

De lezer

De handleiding is bedoeld als introductie- en referentiegids voor het effectieve en correcte gebruik
van het patiëntondersteuningssysteem van Brainlab. Deze handleiding is geschreven voor alle
leden van het klinische team die het patiëntondersteuningssysteem of delen daarvan
gebruiken. Deze handleiding moet zorgvuldig worden gelezen en u moet zich voor het gebruik
voldoende vertrouwd maken met het systeem.

Over deze handleiding
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1.4 Symbolen

Waarschuwingen

Waarschuwing
Waarschuwingen worden aangeduid met driehoekige waarschuwingssymbolen. Deze
bevatten veiligheidskritische informatie aangaande mogelijk letsel, overlijden of andere
ernstige gevolgen als gevolg van het (oneigenlijke) gebruik van het apparaat.

Aandachtspunten

Aandachtspunten worden aangeduid door middel van een cirkelvormig
voorzichtigheidssymbool. Deze bevatten belangrijke informatie over een mogelijke storing
of onjuiste werking van het apparaat, beschadiging van het apparaat of beschadiging van
eigendommen.

Opmerkingen

OPMERKING. Opmerkingen worden weergegeven in een schuin lettertype en bevatten
aanvullende handige tips. 

Symbolen op hardwarecomponenten

De volgende symbolen kunnen worden aangetroffen op het systeem.

Symbool Verklaring

Type B toegepast onderdeel
OPMERKING. Toegepaste onderdelen die normaal gesproken niet geleidend zijn en
onmiddellijk kunnen worden verwijderd van de patiënt. 

IPX0
Het product is geclassificeerd als IPX0 volgens IEC 60529:
Is niet afgeschermd tegen het binnendringen van vloeistoffen vast materiaal

2.5ATH

Plaats uitsluitend zekeringen* van het type:
• SIBA 79200 2,5 / markering: 2,5 A - 250 VAC T H

• Schurter SMD-SPT 2,5 / markering: 2,5 A - 250 VAC T H

Reserveonderdelen bij Brainlab beschikbaar onder art.nr.: RTM2 ELEKTRISCHE
OPZETACCESSOIRES/49775
* Zekering: IEC 60127-2/5 met een nominale waarde van 2,5 Ampères [2,5 A], ver-
tragingstijd [T] met een snelle zekering [F].

MR-onveilig
OPMERKING. Levert in alle MR-omgevingen gevaren op. 
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Symbool Verklaring

Gebruik de schakelaar om het hulpmiddel in de stand-bymodus te zetten

Klasse II medische apparatuur

Dit medische elektrisch apparaat maakt gebruik van een RF-zender voor zijn werk-
ing

Raadpleeg de instructies in handleiding/boekje

Verdrukkingsgevaar Handen uit de buurt houden

Niet op apparaat zitten

Niet op apparaat staan

Draai naar rechts om te vergrendelen

Aluminiumequivalent voor de Frameless SRS Universal CT Overlay en voor de
Frameless SRS Universal Couch Extension
(0,94 mm AI bij 100 kV)

Aluminiumequivalent voor de SRS-maskerbasis voor radiochirurgie zonder inva-
sieve fixatiering
(0,72 mm AI bij 100 kV)

Symbolen
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1.5 Compatibiliteit met medische apparatuur
1.5.1 Medische apparatuur van Brainlab

Compatibele medische apparatuur van Brainlab

De onderdelen voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering zijn compatibel met:

Brainlab-accessoires Opmerking

Imaging Couch Top Frameless Extension Frameless extension voor elk type imaging
couch tops

Ondersteuning voor radiochirurgische beeld-
vorming zonder invasieve fixatiering Overlay voor CT-scannertafel

Positioneringframe voor radiochirurgie zonder
invasieve fixatiering

Positioneringsframe gebruikt met het Exac-
Trac-systeem

De SRS QA-doelpointer voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering is compatibel met:

Brainlab-accessoires Opmerking

SRS-maskerbasis voor radiochirurgie zonder
invasieve fixatiering Koolstofbasis voor immobilisatie van de patiënt

De Robotics is compatibel met:

Brainlab-accessoires Opmerking

Imaging Couch Top (ICT) voor de Varian Exact Imaging Couch Top voor de Varian Exact be-
handeltafel

Imaging Couch Top (kort) voor de Varian Exact Korte Imaging Couch Top voor de Varian Exact
behandeltafel

Antislipmat Zorgt voor een comfortabele plaatsing van de
patiënt op de behandeltafel

Andere Brainlab-apparaten

Na publicatie van deze handleiding kan aanvullende apparatuur beschikbaar worden. Neem
contact op met de klantenservice van Brainlab als u vragen hebt over de compatibiliteit van
apparaten met de software van Brainlab.

Waarschuwing
Gebruik het patiëntondersteuningssysteem uitsluitend in combinatie met apparatuur en
reserveonderdelen die door Brainlab zijn gespecificeerd. Gebruik van niet goedgekeurde
instrumenten/reserveonderdelen kunnen een nadelige invloed hebben op de veiligheid
en/of werking van de medische apparatuur en de veiligheid van patiënt, gebruiker en/of
omgeving in gevaar brengen.
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1.5.2 Medische software van Brainlab

Bevoegdheid

Software mag alleen door bevoegde Brainlab-medewerkers op het Brainlab-systeem
worden geïnstalleerd. Installeer of verwijder geen software toepassingen.

Compatibele medische software van Brainlab

De Robotics is compatibel met:

Medische software van Brainlab

ExacTrac 6.0

De onderdelen voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering zijn compatibel met:

Medische software van Brainlab

BrainSCAN

iPlan RT 4.1 of hoger

ExacTrac 5.5 of hoger

Overige software van Brainlab

Als uw softwareversie anders is dan die hierboven zijn aangegeven, moet u contact opnemen met
de klantenservice van Brainlab voor uitleg over de compatibiliteit met apparaten van Brainlab.

Alleen medische software van Brainlab die door Brainlab is aangegeven, mag worden
geïnstalleerd op en worden gebruikt met het systeem.

Medische software van Brainlab
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1.5.3 Medische apparatuur van andere fabrikanten

Compatibele medische apparatuur van andere fabrikanten: Robotics

De Robotics is compatibel met:

Medisch apparaat Opmerking

Varian Exact-bank Behandeltafel, vervaardigd door Varian Oncology
Systems, CA, VSVarian TrueBeam-bank

RT-4551KVP alles-in-één tafelbladbasis-
frame (kVue Pro)

Vervangend tafelblad, geproduceerd door Qfix Sys-
tems, PA, VS

RT-4551KV1 kVue standaardinzetstuk

RT-4551KV2 kVue kort inzetstuk

RT-4551KV11 kVue Calypso-inzetstuk

RT-4551KV8 universeel kVue-tipinzetstuk

RT-4544KV kVue Access 360 borstinzet-
stuk, naar voren gebogen

RT-4551KV5 kVue DoseMax inzetstuk

iBeam evo tafelblad CA

Vervangend tafelblad, geproduceerd door Medical
Intelligence, Schwabmünchen, Duitsland

iBeam evo extensie zonder invasieve fixa-
tiering

iBeam evo extensie 415

Waarschuwing
Wanneer gewisseld wordt van een Exact-bank naar een TrueBeam-bank (of visa versa),
moet Robotics worden gemodificeerd. Deze verandering kan alleen door de klantenservice
van Brainlab worden uitgevoerd.

Compatibele medische apparatuur van andere fabrikanten: Frameless SRS CT Overlay

Frameless SRS CT Overlay is compatibel met:

Medisch apparaat Opmerking

CT scannertafel

Vlak CT-tafelblad (geen wiegvormige oppervlak-
ken) met:
• Bladbreedte tussen 500-550 mm.
• Het hoogteverschil tussen de bovenzijde van het

oppervlak van de beweegbare CT-tafel en de
stationaire afdekking over het CT-onderstel moet
minstens 19 mm zijn om een vrije beweging tij-
dens het opstellen mogelijk te maken.

OPMERKING. Moet zijn uitgerust met beugelsets specifiek voor het tafelblad. 

Compatibele medische apparatuur van andere fabrikanten: Frameless SRS Universal Couch Extension

Frameless SRS Universal Couch Extension is compatibel met*:

Medisch apparaat Opmerking

Varian IGRT tafelblad Tafelblad van derden, geproduceerd door Varian
Oncology Systems, CA, VS
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Medisch apparaat Opmerking

kVue-tafelblad (RT-4551) met:
• kVue kort inzetstuk (RT-4551KV2)

Vervangend tafelblad, geproduceerd door Qfix Sys-
tems, PA, VS

Calypso-compatibel kVue-tafelblad
(RT-4551KVCL-M en RT-451KVCL-V) met:
• kVue kort inzetstuk (RT-4551KV2)

Alles-in-één kVue-tafelblad (RT-4551KVP)
met:
• kVue kort inzetstuk (RT-4551KV2)

Universeel tafelblad (UCT LE) voor Varian
TrueBeam (MTIL6142) met:
• Kort, rechthoekig verlengstuk

(MTIL6669)

Vervangend tafelblad, geproduceerd door CIVCO,
Orange City, Iowa, VS

Universeel tafelblad (UCT LE) voor Sie-
mens TXT (MTIL6040) met:
• Varian-eindplaat (MTIL6667) of
• Kort, rechthoekig verlengstuk

(MTIL6669)

Universeel tafelblad (UCT LE) voor Sie-
mens ZXT (MTIL6041) met:
• Varian-eindplaat (MTIL6667) of
• Kort, rechthoekig verlengstuk

(MTIL6669)

Universeel tafelblad (UCT LE) voor Varian
Exact (MTIL6140) met:
• Varian-eindplaat (MTIL6667) of
• Kort, rechthoekig verlengstuk

(MTIL6669)

Universeel tafelblad (UCT LE) voor Elekta
(MTIL6240) met:
• Varian-eindplaat (MTIL6667) of
• Kort, rechthoekig verlengstuk

(MTIL6669)

OPMERKING. * Moet zijn uitgerust met beugelsets specifiek voor het tafelblad. 

Compatibele medische apparatuur van andere fabrikanten: SRS-maskerbasis voor radiochirurgie zonder
invasieve fixatiering

SRS-maskerbasis voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering is compatibel met:

Medisch apparaat Opmerking

iBeam evo extensie zonder invasieve fixa-
tiering

Extensie zonder invasieve fixatiering voor de
iBeam evo geproduceerd door Medical Intelligen-
ce, Schwabmünchen, Duitsland

Overige apparatuur van andere fabrikanten

Het patiëntondersteuningssysteem mag alleen worden gebruikt in combinatie met medische
apparatuur van andere fabrikanten die is goedgekeurd door Brainlab. Gebruik van combinaties
van medische hulpmiddelen die niet zijn goedgekeurd door Brainlab kunnen een nadelige invloed
hebben op de veiligheid en/of werking van het medische apparaat.

Medische apparatuur van andere fabrikanten
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1.6 Training

Brainlab-training

Voor een veilig en correct gebruik raadt Brainlab aan dat alle gebruikers vóór het in gebruik
nemen van het systeem deelnemen aan een trainingsprogramma dat door een Brainlab-
medewerker wordt verzorgd.

Verantwoordelijkheid

Dit systeem levert de arts alleen ondersteuning en kan tijdens het gebruik de ervaring en of
verantwoordelijkheid van de arts niet vervangen of overnemen. Het moet te allen tijde mogelijk
zijn dat de gebruiker de procedure voortzet zonder het systeem.
De systeemcomponenten en aanvullende instrumenten mogen uitsluitend door getraind medisch
personeel worden bediend.

ALGEMENE INFORMATIE
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1.7 Documentatie

Het lezen van gebruikershandleidingen

In deze handleiding wordt complexe medische software of medische hulpmiddelen omschreven
die met zorg moet worden gebruikt.
Het is daarom belangrijk dat alle gebruikers van het systeem, de instrumenten en software:
• deze handleiding zorgvuldig doorlezen alvorens de apparatuur te gebruiken;
• altijd toegang hebben tot deze handleiding.

Beschikbare gebruikershandleidingen

Gebruikershandleiding Inhoud

Klinische gebruikershandleiding, Exac-
Trac

• Patiëntenbehandeling met gebruikmaking van het
ExacTrac-systeem

• Gedetailleerde instructies voor de software

Hardwarehandleiding, Imaging Couch
Top

• Patiëntbehandeling met gebruikmaking van de Ima-
ging Couch Top en de extensies

Klinische gebruikershandleiding, iPlan
RT

• Behandelplanning met gebruikmaking van het iPlan
RT

• Gedetailleerde instructies voor de software

Documentatie
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2 CONFIGURATIES VAN DE
ONDERDELEN VAN HET
PATIËNTONDERSTEUNING
SSYSTEEM

2.1 Configuraties van onderdelen voor
radiochirurgie zonder invasieve fixatiering

Inleiding

Dit hoofdstuk bevat enkele voorbeelden van hoe de onderdelen van het Brainlab-
patiëntondersteuningssysteem kunnen worden geconfigureerd voor FRS-beeldvorming
(Frameless Radiosurgery, radiochirurgie zonder invasieve fixatiering) en behandeling.

Verwachte bruikbare levensduur

De verwachte bruikbare levensduur van de Frameless Radiosurgery Components is vijf jaar.
Beperking: de thermoplastische maskers zonder invasieve fixatiering zijn voor gebruik bij slechts
één patiënt.

Patiëntgroep

De patiëntgroep omvat elke medische conditie waarbij het gebruik van stralingstherapie
toepasselijk kan zijn voor behandeling van het hoofd en de nek.
Bestralingstherapie met de Frameless Radiosurgery Components kunnen worden toegepast
tijdens behandelingen van hoofd en nek, ongeacht de leeftijd van de patiënt.
Het gewicht van de patiënt mag meer dan 250 kg zijn (afhankelijk van het model CT en het model
behandeltafel).

Gebruiksvoorwaarden

De Frameless Radiosurgery Components kunnen worden gebruikt onder de volgende:
• omgevingscondities van de linac
• omgevingscondities voor CT en radiologie

CONFIGURATIES VAN DE ONDERDELEN VAN HET PATIËNTONDERSTEUNINGSSYSTEEM
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Voorbeeld van een set-up voor de behandeling

Afbeelding 1  

Configuraties van onderdelen voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering
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2.2 Configuraties voor FRS-beeldvorming
2.2.1 Beschikbaar configuraties voor beeldvorming met de Frameless SRS Universal

CT Overlay

Mogelijke configuraties voor beeldvorming

De mogelijke configuraties die hier worden getoond, bevatten niet elk onderdeel.

①

②

③

④

CONFIGURATIES VAN DE ONDERDELEN VAN HET PATIËNTONDERSTEUNINGSSYSTEEM
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⑤

Afbeelding 2  

Systeemonderdelen

Nr. Onderdeel

① Frameless SRS Universal CT Overlay

② SRS-maskerbasis voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering

③ Achterzijde van het masker

④ Frontale deel van het masker

⑤ SRS CT/Angio lokalisator en doel-positioner voor radiochirurgie zonder invasieve fixatie-
ring

Configuraties voor FRS-beeldvorming
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2.2.2 Beschikbare configuraties voor beeldvorming met de ondersteuning voor
radiochirurgische beeldvorming zonder invasieve fixatiering

Mogelijke configuraties voor beeldvorming

De ondersteuning voor beeldvorming en veelzijdige klemmen kunnen worden gebruikt als
alternatief voor de Frameless SRS CT Overlay. De mogelijke configuraties die hier worden
getoond, bevatten niet elk onderdeel.

③
②

④

⑤

⑥

①

②

Afbeelding 3  

Systeemonderdelen

Nr. Onderdeel

① Ondersteuning voor radiochirurgische beeldvorming zonder invasieve fixatiering

② Universele klem

CONFIGURATIES VAN DE ONDERDELEN VAN HET PATIËNTONDERSTEUNINGSSYSTEEM
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Nr. Onderdeel

③ SRS-maskerbasis voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering

④ Achterzijde van het masker

⑤ Frontale deel van het masker

⑥ SRS CT/Angio lokalisator en doel-positioner voor radiochirurgie zonder invasieve fixatie-
ring

Beschikbare configuraties voor beeldvorming met de ondersteuning voor radiochirurgische beeldvorming zonder invasieve fixatiering
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2.3 Configuraties voor FRS-behandeling
2.3.1 Beschikbare behandelingsconfiguraties met de ICT Frameless Extension

Mogelijke behandelingsconfiguraties

De mogelijke configuraties die hieronder worden getoond, bevatten niet elk onderdeel.

③

④

⑤

⑥

⑦

②
①

Afbeelding 4  

Systeemonderdelen

Nr. Onderdeel

① Imaging Couch Top Frameless Extension

② Imaging Couch Top

③ SRS-maskerbasis voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering

④ Achterzijde van het masker

⑤ Frontale deel van het masker

CONFIGURATIES VAN DE ONDERDELEN VAN HET PATIËNTONDERSTEUNINGSSYSTEEM
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Nr. Onderdeel

⑥ Positioneringframe voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering

⑦ Robotics gemonteerd tussen het onderstel van de tafel en de Imaging Couch Top

Configuraties voor FRS-behandeling
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2.3.2 Beschikbare behandelingsconfiguraties met Frameless SRS Universal Couch
Extension

Mogelijke behandelingsconfiguraties

De mogelijke configuraties die hieronder worden getoond, bevatten niet elk onderdeel.

①

②

③

④

⑤

Afbeelding 5  

Systeemonderdelen

Nr. Onderdeel

① Frameless SRS Universal Couch Extension

② SRS-maskerbasis voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering

③ Achterzijde van het masker

CONFIGURATIES VAN DE ONDERDELEN VAN HET PATIËNTONDERSTEUNINGSSYSTEEM
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Nr. Onderdeel

④ Frontale deel van het masker

⑤ Positioneringframe voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering

Beschikbare behandelingsconfiguraties met Frameless SRS Universal Couch Extension
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3 FRAMELESS
RADIOSURGERY
COMPONENTS

3.1 Beschikbare onderdelen

Algemene informatie

De onderdelen voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering van Brainlab kunnen worden
gebruikt voor behandelingen van hoofd en nek. De patiënt draagt een van de beschikbare SRS-
maskersets voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering (craniaal of uitgebreid) in plaats
van de invasieve stereotactische hoofdring. Het apparaat is geïndiceerd voor elke medische
conditie waarbij het gebruik van stereotactische stralingstherapie als veilig en effectief wordt
beschouwd. Het is bedoeld voor gebruik in combinatie met een patiëntpositioneringssysteem voor
beeldgeleide chirurgie, zoals ExacTrac.
Brainlab raadt aan vóór de behandeling een Winston-Lutz-test uit te voeren om de kwaliteit te
waarborgen.

Onderdelen voor CT-scans en angiografische röntgenbeeldvorming

Gebruik:
• Frameless SRS Universal CT Overlay, of
• Ondersteuning voor radiochirurgische beeldvorming zonder invasieve fixatiering en veelzijdige

klemmen
Met:
• SRS CT/Angio lokalisator en doel-positioner voor radiochirurgie zonder invasieve

fixatiering
• SRS-maskerbasis voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering
• Angio lokalisatorinzetstuk voor de SRS-maskerbasis voor radiochirurgie zonder

invasieve fixatiering

Onderdelen voor de behandeling

Gebruik:
• Brainlab Imaging Couch Top, inclusief Imaging Couch Top Frameless Extension, of
• Frameless SRS Universal Couch Extension

Met:
• Positioneringframe voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering

Onderdelen van het masker

• SRS-maskerbasis voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering
• Ondersteuningskussen voor SRS-masker zonder invasieve fixatiering

FRAMELESS RADIOSURGERY COMPONENTS
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• Toebehoren voor het SRS-masker voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering
• Uitgebreide SRS-maskerset voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering (1 pat.)
• Craniale SRS-maskerset voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering (1 pat.)
• Waterbad dat kan worden verwarmd tot 70 á 80 °C

QA-onderdelen

SRS QA-doelpointer zonder invasieve fixatiering

Opmerkingen met betrekking tot de veiligheid

Wees er alert op dat het antibotsingmodel van de linac mogelijk geen rekening houdt met extra
Brainlab-accessoires (bijv. de Frameless SRS Universal Couch Extension).

Waarschuwing
Controleer alvorens de patiënt te scannen of te behandelen dat er geen botsing is met de
patiënt of patiëntfixatieaccessoire en delen van de CT, linac of linac-accessoires (door
bijvoorbeeld een test van de geplande CT- en linac/-tafelbewegingen uit te voeren).

Waarschuwing
Gebruik de Frameless Radiosurgery Components niet als deze los zitten of een correcte
montage niet mogelijk is.

Beschikbare onderdelen
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3.2 Onderdelen voor CT-scans en angiografische
röntgenbeeldvorming

3.2.1 Frameless SRS Universal CT Overlay

Algemene informatie

De Frameless SRS Universal CT Overlay wordt gebruikt om het masker zonder invasieve
fixatiering goed vast te zetten tijdens CT-scans.
De Frameless SRS Universal CT Overlay mag alleen worden gebruikt voor gebruiksgevallen
zoals aangegeven in het beoogde gebruik.
U moet de Frameless SRS Universal CT Overlay op de tafel van de CT-scanner monteren om
een CT-scan te kunnen uitvoeren.
De aluminiumequivalent van de Frameless SRS Universal CT Overlay is 0,94 mm bij 100 kV.

Ondersteuningsonderdelen

De Frameless SRS Universal CT Overlay wordt aan de tafel van de CT-scanner bevestigd door
de geïntegreerde klem te sluiten.
De Frameless SRS Universal CT Overlay kan worden gebruikt voor scannertafels met een
breedte tussen 500 mm en 550 mm en die een even oppervlak hebben. Deze moet in eerste
instantie door Brainlab Support worden geplaatst.

Frameless SRS Universal CT Overlay

③

②

①

Afbeelding 6  

Nr. Onderdeel

① Stabilisatiepennen voor het plaatsen van de SRS-maskerbasis voor radiochirurgie
zonder invasieve fixatiering

② Laterale ondersteuning

③ Klem

FRAMELESS RADIOSURGERY COMPONENTS
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Opslag

De Frameless SRS Universal CT Overlay is aan het voeteneinde bedekt met rubber voor opslag
in een verticale positie.

Opmerkingen met betrekking tot de veiligheid

Waarschuwing
Zorg vóór het laden van de patiënt dat de Frameless SRS Universal CT Overlay middels de
klemmen van de overlay stevig wordt vastgezet op het CT-tafelblad.

Waarschuwing
Tijdens klinische toepassing mag de Frameless SRS Universal CT Overlay niet verder
overhangen dan de bovenzijde van de tafel.

Waarschuwing
U moet tijdens de beeldvorming vrij zicht hebben op de patiënt.

Waarschuwing
Alleen gebruiken op een vlak CT-tafelblad.

Waarschuwing
De uniform verdeelde belasting mag niet hoger zijn dan 250 kg of de maximale veilige
werkbelasting van de CT-tafel, welke lager is.

Waarschuwing
De Frameless SRS Universal CT Overlay is niet MR-veilig.

Waarschuwing
In het geval van wijzigingen aan het CT-tafelblad moet Brainlab worden gewaarschuwd om
ervoor te zorgen dat de Frameless SRS Universal CT Overlay die wordt gebruikt, nog
compatibel is.

Bewaar de Frameless SRS Universal CT Overlay in een rechtopstaande positie en hanteer
hem voorzichtig wanneer u hem op de grond plaatst.

Onderdelen voor CT-scans en angiografische röntgenbeeldvorming
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Waarschuwingslabels

Label Verklaring

Het gewicht van de patiënt mag
niet hoger zijn dan 250 kg, of de
maximale veilige werkbelasting van
het CT-tafelblad, gelijkmatig ver-
deeld over het CT-tafelblad. De CT
Overlay weegt 8 kg.
Laat de Frameless SRS Universal
CT Overlay niet buiten het CT-ta-
felblad uitsteken.

Gebruik de Frameless SRS Uni-
versal CT Overlay uitsluitend op
een vlak CT-tafelblad.

Gerelateerde links

Beoogd gebruik op pagina 10

De Frameless SRS Universal CT Overlay bevestigen

Stap

1. Open de geïntegreerde klem door de knop naar links te draaien zodat de klem goed op
de scannertafel past.

2. Plaats de Frameless SRS Universal CT Overlay op de scannertafel en lijn de zijkant
van de tafel uit met de laterale ondersteuning ②.

3. Draai de geïntegreerde klem ③ vast door de knop naar rechts te draaien zodat het goed
aan de tafel vastzit.

4. Controleer dat de CT-overlay is uitgelijnd op de longitudinale as van de scannertafel.

FRAMELESS RADIOSURGERY COMPONENTS
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3.2.2 Ondersteuning voor radiochirurgische beeldvorming zonder invasieve fixatiering

Algemene informatie

U moet de ondersteuning voor radiochirurgische beeldvorming zonder invasieve fixatiering
op de tafel van de CT-scanner monteren om een CT-scan te kunnen uitvoeren.

Ondersteuningsonderdelen

De ondersteuning voor beeldvorming wordt met twee universele klemmen aan de tafel van de CT-
scanner bevestigd, ze worden bij het voeteneinde en hoofdeinde van de ondersteuning voor
beeldvorming, vastgemaakt. Deze klemmen zorgen ervoor dat de ondersteuning voor
beeldvorming op elke horizontale scannertafel kan worden bevestigd, die tussen 380 mm en
540 mm breed is.

Ondersteuning voor radiochirurgische beeldvorming zonder invasieve fixatiering

④

①

②

③ ③

Afbeelding 7  

Nr. Onderdeel

① Stabilisatiepennen voor het plaatsen van de SRS-maskerbasis voor radiochirurgie
zonder invasieve fixatiering

② Schroefdraden voor geribbelde schroeven van de SRS-maskerbasis voor radiochirur-
gie zonder invasieve fixatiering

③ Boorgaten voor snelsluiters

④ Groeven voor de pennen van de universele klemmen

Ondersteuning voor radiochirurgische beeldvorming zonder invasieve fixatiering
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Universele klem

②①

Afbeelding 8  

Nr. Onderdeel

① Centrale pennen

② Knop

Gerelateerde links

Ondersteuning voor radiochirurgische beeldvorming zonder invasieve fixatiering op pagina 36

De ondersteuning voor radiochirurgische beeldvorming zonder invasieve fixatiering bevestigen

①

②

Afbeelding 9  

Stap

1. Plaats de ondersteuning voor radiochirurgische beeldvorming zonder invasieve
fixatiering op de scannertafel.

2. Draai de knop van de universele klem los zodat de klem goed op de scannertafel past.

FRAMELESS RADIOSURGERY COMPONENTS
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Stap

3. Bevestig een veelzijdige klem op het voeteneinde van de ondersteuning voor beeldvor-
ming ①. De twee centreerpennen van de veelzijdige klem moeten in de betreffende groe-
ven van de ondersteuning voor beeldvorming passen.

4. Maak de tweede universele klem ② vast op het hoofdeinde van de FRS-ondersteuning
voor beeldvorming, zoals hierboven wordt getoond. De twee centreerpennen van de uni-
versele klem moeten in de betreffende groeven van de ondersteuning voor beeldvorming
passen.

5. Controleer dat de ondersteuning voor beeldvorming is uitgelijnd op de longitudinale as
van de scannertafel.

Ondersteuning voor radiochirurgische beeldvorming zonder invasieve fixatiering

38 Hardwarehandleiding Rev. 2.4 Patiëntondersteuningssysteem



3.2.3 SRS CT/Angio lokalisator en doel-positioner voor radiochirurgie zonder
invasieve fixatiering

Algemene informatie

De SRS CT/Angio lokalisator en doel-positioner voor radiochirurgie zonder invasieve
fixatiering zorgt voor lokalisatie tijdens CT-scans en definieert een precies, stereotactisch,
driedimensionaal coördinatenframe binnen een schedelvolume. Een dergelijke lokalisatie is
noodzakelijk voor precieze radiochirurgie en stereotactische procedures. De SRS CT/Angio
lokalisator en doel-positioner voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering kan ook
worden gebruikt voor angiografische röntgenbeeldvorming.

CT-scans

De SRS CT/Angio lokalisator en doel-positioner voor radiochirurgie zonder invasieve
fixatiering is gemaakt van acrylglas en is links, recht en anterieur voorzien van zes ingebouwde
PVC-bevestigingsstangen. In axiale CT-beelden zijn de zes lokalisatorstangen zichtbaar als zes
indexmarkeringen die een geometrische matrix vormen voor het bepalen van de exacte positie
van een object binnen deze matrix.

Röntgenbeeldvorming

Drie roestvrijstalen sets kruisvormige hoekmarkeringen zijn geïntegreerd in de platen van de SRS
CT/Angio lokalisator en doel-positioner voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering. Als
vierde referentie wordt het Angio lokalisatorinzetstuk voor de SRS-maskerbasis voor
radiochirurgie zonder invasieve fixatiering gebruikt in combinatie met de SRS-maskerbasis
voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering.
In het geval van röntgenbeelden worden slechts twee hoekmarkeringen tegelijkertijd gebruikt voor
lokalisatie. Deze hoekmarkeringen voldoen aan de eisen voor plenaire projectie röntgen en
stereotactische lokalisatie in angiografie. Raadpleeg voor meer informatie over angiografische
röntgenbeeldvorming de Klinische gebruikershandleiding voor iPlan RT Image.

Opmerkingen met betrekking tot de veiligheid

Steriliseer de SRS CT/Angio lokalisator en doel-positioner voor radiochirurgie zonder
invasieve fixatiering nooit omdat deze hierdoor wordt beschadigd.

Waarschuwing
Gebruik altijd dezelfde SRS CT/Angio lokalisator en doel-positioner voor radiochirurgie
zonder invasieve fixatiering voor CT-scans en angiografische beeldverwerking.

Waarschuwing
De SRS CT/Angio lokalisator en doel-positioner voor radiochirurgie zonder invasieve
fixatiering mogen alleen worden gebruikt met het behandelplanningssysteem van Brainlab.

Waarschuwingslabels

Label Verklaring

Gebruik de SRS CT/Angio lokali-
sator en doel-positioner voor ra-
diochirurgie zonder invasieve
fixatiering alleen met het behan-
delplanningssysteem van Brainlab.

FRAMELESS RADIOSURGERY COMPONENTS
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Label Verklaring

Gebruik de SRS CT/Angio lokali-
sator en doel-positioner voor ra-
diochirurgie zonder invasieve
fixatiering niet voor het positione-
ren van de patiënt tijdens de be-
handeling. Voer de positionering
van de patiënt uit met de Exac-
Trac.
Deze waarschuwing is niet van in-
vloed op de lokalisatorfunctie van
het apparaat.

Gerelateerde links

Onderdelen voor het vormen van een patiëntmasker op pagina 56

De SRS CT/Angio lokalisator en doel-positioner voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering positioneren

Stap

1. Plaats de SRS CT/Angio lokalisator en doel-positioner voor radiochirurgie zonder
invasieve fixatiering op de SRS-maskerbasis voor radiochirurgie zonder invasieve
fixatiering.

2. De groeven ① in beide zijden van de SRS CT/Angio lokalisator en doel-positioner
voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering moeten op de snelle ontsluithendel
van de SRS-maskerbasis voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering worden
geplaatst.

①

3. Duw beide handgrepen van de snelle ontsluithendel naar de vergrendelde positie die in
de SRS CT/Angio lokalisator en doel-positioner voor radiochirurgie zonder invasie-
ve fixatiering is gegraveerd.

Positie controleren

Brainlab raadt aan de positie te controleren met de SRS CT/Angio lokalisator en doel-
positioner voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering zodra de patiënt met de ExacTrac
is gepositioneerd.

Stap

1. Plaats de SRS CT/Angio lokalisator zonder invasieve fixatiering en doel-positioner
(met de afdruk van het planningsysteem bevestigd) boven het hoofd van de patiënt.

SRS CT/Angio lokalisator en doel-positioner voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering
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Stap

2. Controleer of het isocentrum dat op de afdruk is aangegeven, ruwweg overeenkomt met
de positie die wordt aangegeven door de ruimtelasers (plausibiliteitsbeoordeling).

3. Controleer of het lichtveld van de linac aangeeft dat het MLC-veld goed is ingesteld.

Waarschuwing
De SRS CT/Angio lokalisator en doel-positioner voor radiochirurgie zonder invasieve
fixatiering mogen alleen worden gebruikt voor een plausibiliteitsbeoordeling van de positie
van de patiënt. De uiteindelijke behandelingspositie moet altijd worden gebaseerd op de
beeld-gebaseerde correctie die is uitgevoerd met de ExacTrac.

FRAMELESS RADIOSURGERY COMPONENTS
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3.3 Onderdelen voor radiochirurgische therapie
zonder invasieve fixatiering

3.3.1 Brainlab Imaging Couch Top (ICT) voor Varian Exact

Algemene informatie

Om FRS-therapie te kunnen uitvoeren, moet de behandeltafel zijn voorzien van de Imaging
Couch Top voor Varian Exact van Brainlab.
Deze geeft ondersteuning aan de patiënt tijdens de bestralingstherapie of simulatie van de
bestralingstherapie. De Imaging Couch Top is van koolstofvezel met een uniek ontwerp waardoor
homogene dosisdistributie mogelijk is en verzwakking van de straal wordt beperkt. Voor informatie
over de Imaging Couch Top raadpleegt u de gebruikershandleiding van de Imaging Couch Top.

Onderdelen

①

Afbeelding 10  

Nr. Onderdeel

① Imaging Couch Top gemonteerd op de Varian Exact-behandeltafel.

Onderdelen voor radiochirurgische therapie zonder invasieve fixatiering
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3.3.2 Imaging Couch Top Frameless Extension

Algemene informatie

Voor niet-invasieve radiochirurgie moet de Imaging Couch Top voor Varian Exact van Brainlab
worden voorzien van de Imaging Couch Top Frameless Extension. Dit fixeert tijdens de
behandeling het hoofd en de nek van de patiënt. De Imaging Couch Top Frameless Extension
verlengt de Imaging Couch Top met 437 mm, waardoor behandeling in het supra-claviculaire
gebied mogelijk is. Voor informatie over de Imaging Couch Top Frameless Extension
raadpleegt u de gebruikershandleiding van de Imaging Couch Top.

Imaging Couch Top Frameless Extension

①

②

③ ③

④

Afbeelding 11  

Nr. Onderdeel

① Stabilisatiepennen voor het plaatsen van de SRS-maskerbasis voor radiochirurgie
zonder invasieve fixatiering

② Schroefdraden voor geribbelde schroeven van de SRS-maskerbasis voor radiochirur-
gie zonder invasieve fixatiering

③ Boorgaten voor snelsluiters

④ Mannelijke aansluitingen van de extensie

Gerelateerde links

Onderdelen voor radiochirurgische therapie zonder invasieve fixatiering op pagina 42

De Imaging Couch Top Frameless Extension goed passend maken

Stap

1. Beide hendels van de Imaging Couch Top staan in de ontgrendeld-positie.

2. Lijn de mannelijke aansluitingen van de extensie uit met de vrouwelijke aansluitingen van
het tafelblad en houd de extensie een beetje hoger dan het blad.

FRAMELESS RADIOSURGERY COMPONENTS
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Stap

3. Beweeg de extensie naar het tafelblad toe totdat de extensie aansluit.

4. Beweeg beide hendels naar de vergrendeld-positie.

Imaging Couch Top Frameless Extension
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3.3.3 Frameless SRS Universal Couch Extension

Algemene informatie

Voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering moet u de Frameless SRS Universal Couch
Extension op het behandelingstafelblad bevestigen (zie de compatibiliteitsmatrix voor
compatibele tafelbladen). De Frameless SRS Universal Couch Extension geeft tijdens de
behandeling steun aan het hoofd en de nek van de patiënt. De Frameless SRS Universal Couch
Extension verlengt het behandelingstafelblad met maximaal 460 mm, waardoor behandeling in
het supra-claviculaire gebied mogelijk is.
De Frameless SRS Universal Couch Extension mag alleen worden gebruikt voor
gebruiksgevallen zoals aangegeven in het beoogde gebruik.
De Frameless SRS Universal Couch Extension weegt 8 kg.

Opmerkingen met betrekking tot de veiligheid

Waarschuwing
Zorg bij het plaatsen van de patiënt dat de Frameless SRS Universal Couch Extension
stevig op het behandelingstafelblad wordt vastgezet met de klemmen van de overlay.

Waarschuwing
Laat het overhangende deel niet verder uitsteken dan de lijnmarkering op de Frameless
SRS Universal Couch Extension.

Waarschuwing
Zit of leun niet op het overhangende deel van de Frameless SRS Universal Couch
Extension.

Waarschuwing
U moet tijdens de behandeling vrij zicht hebben op de patiënt.

Waarschuwing
Als de behandeling door de Frameless SRS Universal Couch Extension plaatsvindt, kan de
huiddosis verhogen. De huiddosis verschilt op basis van de energie van de straal en het
voorgeschreven behandelplan. Zorg altijd dat de hoogte van de huiddosis binnen een
veilig bereik ligt alvorens te behandelen door de Frameless SRS Universal Couch
Extension. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot letsel bij de patiënt.

Waarschuwing
Bestralen door de Frameless SRS Universal Couch Extension zorgt voor een
dosisverzwakking, waar mogelijk geen rekening mee is gehouden tijdens de planning van
de behandeling! Verzwakking van de bestraling verschilt op basis van de energie van de
straal en de invoerhoek van de straal door de Frameless SRS Universal Couch Extension.

Waarschuwing
De Frameless SRS Universal Couch Extension is niet MR-veilig.

Waarschuwing
Wanneer wijzigingen worden aangebracht aan de CT of de behandeltafelbladen moet
Brainlab wordt gewaarschuwd om te zorgen dat de overlay voor de universele SRS CT-tafel
voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering of de Frameless SRS Universal Couch
Extension nog compatibel is.

Waarschuwing
Het positioneren van de patiënt moeten worden uitgevoerd met ExacTrac.

FRAMELESS RADIOSURGERY COMPONENTS
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Bewaar de Frameless SRS Universal Couch Extension in een rechtopstaande positie en
hanteer hem voorzichtig wanneer u hem op de grond plaatst.

Opslag

De Frameless SRS Universal Couch Extension is aan het voeteneinde bedekt met rubber voor
opslag in een verticale positie.

Onderdelen

②

①
③

Afbeelding 12  

Nr. Onderdeel

① Laterale ondersteuning (tafelblad-specifiek)

② Klem (tafelblad-specifiek)

③ Maximale grootte lijnmarkering

Gerelateerde links

Beoogd gebruik op pagina 10
Medische apparatuur van andere fabrikanten op pagina 17

Waarschuwingslabels voor het Varian IGRT-tafelblad

Label Verklaring

Gebruik de Frameless SRS Uni-
versal Couch Extension alleen
met het Varian IGRT-tafelblad.

Frameless SRS Universal Couch Extension
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Label Verklaring

Laat de Frameless SRS Universal
Couch Extension niet voorbij de
lijn uitsteken.

Voer de positionering van de pati-
ent altijd uit met de ExacTrac.

De toegestane maximale belasting
van het overhangende deel is
60 kg.

De toegestane maximumbelasting
voor de Frameless SRS Universal
Couch Extension is 192 kg indien
gemonteerd op het Varian IGRT-ta-
felblad.

De Frameless SRS Universal Couch Extension vastzetten op het Varian IGRT-tafelblad

Stap

1. Plaats de Frameless SRS Universal Couch Extension rechtstreeks op het ondersteu-
nende tafelblad. Lijn de laterale ondersteuning ① uit op de eerste rij indexeringsopenin-
gen langs de zijkant van het Varian IGRT-tafelblad. Hiermee kunt u de patiënt nauwkeurig
positioneren.

FRAMELESS RADIOSURGERY COMPONENTS

Hardwarehandleiding Rev. 2.4 Patiëntondersteuningssysteem 47



Stap

De maximale verlenging die is toegestaan voor de Frameless SRS Universal Couch Ex-
tension, is aangegeven met een lijn ③. Laat de Frameless SRS Universal Couch Ex-
tension achter het hoofdeinde van het behandelingstafelblad niet verder uitsteken dan
deze lijn.

2. Bevestig de Frameless SRS Universal Couch Extension door middel van het aandraai-
en van de klem ②.

3. Controleer of de Frameless SRS Universal Couch Extension in lijn is met de longitudi-
nale as van het behandelingstafelblad.

Waarschuwing
De toegestane maximumbelasting voor de Frameless SRS Universal Couch Extension is
192 kg indien gemonteerd op het Varian IGRT-tafelblad.

Waarschuwing
De toegestane maximale belasting van het overhangende deel is 60 kg.

Waarschuwingslabels voor het korte Qfix kVue-inzetstuk

Label Verklaring

Warning:
Only for use with 
Qfix kVue Short 
Insert!

Gebruik de Frameless SRS Uni-
versal Couch Extension alleen
met een kort Qfix kVue-inzetstuk.

Laat de Frameless SRS Universal
Couch Extension niet voorbij de
lijn uitsteken.

Voer de positionering van de pati-
ent altijd uit met de ExacTrac.

Frameless SRS Universal Couch Extension
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Label Verklaring

Bij montage op een Qfix kVue tafel-
blad met kort kVue-inzetstuk is de
maximale toegestane belasting op
het overhangende deel 60 kg.

Bij montage op een Qfix kVue-tafel-
blad met kort kVue-inzetstuk mag
219 kg of de maximale veilige
werkbelasting van de behande-
lingstafel, welke lager is, niet wor-
den overschreden. Verdeel de be-
lasting gelijkmatig.

De Frameless SRS Universal Couch Extension vastzetten op het Qfix kVue-tafelblad met kort kVue-inzetstuk

Stap

1. Plaats de Frameless SRS Universal Couch Extension rechtstreeks op het Qfix kVue-
tafelblad met gemonteerd kort kVue-inzetstuk. Lijn de laterale ondersteuning ① uit op de
tweede rij indexeringsopeningen langs de zijkant van het korte kVue-inzetstuk. Hiermee
kunt u de patiënt nauwkeurig positioneren.

De maximale verlenging die is toegestaan voor de Frameless SRS Universal Couch Ex-
tension, is aangegeven met een lijn ③. Laat de Frameless SRS Universal Couch Ex-
tension achter het hoofdeinde van het behandelingstafelblad niet verder uitsteken dan
deze lijn.

2. Bevestig de Frameless SRS Universal Couch Extension door middel van het aandraai-
en van de klem ②.

3. Controleer of de Frameless SRS Universal Couch Extension in lijn is met de longitudi-
nale as van het behandelingstafelblad.

FRAMELESS RADIOSURGERY COMPONENTS
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Bij gebruik in combinatie van een kVue-blad mag de Frameless SRS Universal Couch
Extension alleen worden gebruikt met een kort kVue-inzetstuk.

Waarschuwing
De uniform verdeelde belasting mag niet hoger zijn dan 219 kg of de maximale veilige
werkbelasting van de behandelingstafel, welke lager is.

Waarschuwing
De toegestane maximale belasting van het overhangende deel is 60 kg.

Waarschuwingslabels voor het Civco UCT LE-tafelblad

Label Verklaring

Gebruik de Frameless SRS Uni-
versal Couch Extension alleen
met het CIVCO UCT LE-tafelblad
met verlengstuk*.

Laat de Frameless SRS Universal
Couch Extension niet voorbij de
lijn uitsteken.

Voer de positionering van de pati-
ent altijd uit met de ExacTrac.

Bij montage op een CIVCO UCT
LE-tafelblad met verlengstuk* is de
maximale toegestane belasting op
het overhangende deel 55 kg.

Bij montage op een CIVCO UCT
LE-tafelblad met verlengstuk* mag
200 kg of de maximale veilige
werkbelasting van de behande-
lingstafel, welke lager is, niet wor-
den overschreden. Zorg voor een
evenredige verdeling.

* Zie de compatibiliteitsmatrix voor compatibele configuraties.

Frameless SRS Universal Couch Extension
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De Frameless SRS Universal Couch Extension vastzetten op het CIVCO universele tafelblad (UCT LE) met
gemonteerd verlengstuk

Stap

1. Plaats de Frameless SRS Universal Couch Extension rechtstreeks op het CIVCO uni-
versele tafelblad (UCT LE) met gemonteerd verlengstuk*. Lijn de laterale ondersteuning
① uit op de derde rij indexeringspennen langs de zijkant van het verlengstuk*. Hiermee
kunt u de patiënt nauwkeurig positioneren.

De maximale verlenging die is toegestaan voor de Frameless SRS Universal Couch Ex-
tension, is aangegeven met een lijn ③. Laat de Frameless SRS Universal Couch Ex-
tension achter het hoofdeinde van het behandelingstafelblad niet verder uitsteken dan
deze lijn.

2. Bevestig de Frameless SRS Universal Couch Extension door middel van het aandraai-
en van de klem ②.

3. Controleer of de Frameless SRS Universal Couch Extension in lijn is met de longitudi-
nale as van het behandelingstafelblad.

* Zie de compatibiliteitsmatrix voor compatibele configuraties.
De Frameless SRS Universal Couch Extension mag uitsluitend worden gebruikt in combinatie
met CIVCO-tafelbladen en verlengstukken die in de compatibiliteitsmatrix staan vermeld.

Waarschuwing
De uniform verdeelde belasting mag niet hoger zijn dan 200 kg en de maximale veilige
werkbelasting van de behandelingstafel mag niet worden overschreden.

Waarschuwing
De toegestane maximale belasting van het overhangende deel is 55 kg.

FRAMELESS RADIOSURGERY COMPONENTS
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3.3.4 Dosimetrische eigenschappen van de Frameless SRS Universal Couch
Extension/SRS Universal CT Overlay

Dosimetrische eigenschappen door Monte Carlo

De onderstaande dosimetrische eigenschappen voor de Frameless SRS Universal Couch
Extension/SRS Universal CT Overlay zijn bepaald door middel van Monte Carlo-simulatie en
zijn bevestigd door middel van klinische metingen.

6 MV 15 MV

Verzwakking 2,4% 1,9%

Waterequivalent 6 mm 7 mm

Oppervlaktedosis in relatie tot Dmax ~100% ~90%

Ontwerp

De Brainlab Frameless SRS Universal Couch Extension en de Frameless SRS Universal CT
Overlay zijn ontworpen als een koolstofvezeloverlay met sandwichvorm voor, respectievelijk,
behandeltafels of CT-tafels. Deze ontwerpaanpak zorgt door de homogene constructie voor een
merkbaar verbeterde beeldvormingskwaliteit vergeleken met overlays met meerdere
bevestigingskenmerken en een niet-homogeen ontwerp. Bovendien is hij geoptimaliseerd voor
een hoge stabiliteit om verzakking van de patiënt te minimaliseren.
Deze sandwichvorm veroorzaakt een hogere dosisverzwakking (vergeleken met bijv.
tennisracketgebieden). Upstream bundelinterferentie met materiaal zorgt voor een toename van
de dosis op kleine diepten en voor een afname van het dosismaximum. Als gevolg hiervan treedt
een, in vergelijking, merkbaar verhoogde huiddosis op.
Zelfs zeer dunne vaste inzetstukken van koolstofvezel hebben een merkbaar effect op de
huiddosis van maximaal 70% van de relatieve oppervlaktedosis. Dit gedrag is gelijk voor
verschillende geavanceerde immobilisatieonderdelen.

Huiddosis

Het huiddosiseffect is afhankelijk van de energie van de straal en de invoerhoek van de straal
door het tafelblad. Door de homogene constructie moeten schuine stralen door meer
koolstofvezelmateriaal doordringen.
De toename van de opbouw vraagt om een zorgvuldige evaluatie van de toenemende kans op
een huidreactie bij het introduceren van nieuwe behandelingen met verstoorde stralen. Hiermee
moet rekening worden gehouden door de gebruiker voor de betreffende aanpassing van
behandelingstechnieken, anders is het waarschijnlijker dat er huidreacties zullen optreden.
Om de toename van de huiddosis weer te geven, laten de onderstaande afbeeldingen
dieptedosisdistributies zien in een fantoom die bestaat uit overlaymateriaallagen en water. De
overlay is 2,5 cm dik en bestaat uit twee buitenlagen van koolstofvezel met een plastic
schuimkern. Het waterfantoom (de patiënt vormen) start bij een diepte van 5 cm. In elke
afbeelding worden drie curves geplot. De stippellijn in de dieptedosis voor een bepaald aantal
monitoreenheden in het fantoom die wordt bestraald door de Frameless SRS Universal Couch
Extension. De vaste lijn wordt berekend in het fantoom waarbij de tafelbladlagen worden
vervangen door lucht. De stippellijn simuleert de dieptedosisdistributie via water, waarbij de
overlay wordt vervangen. De curves zijn berekend door middel van Monte Carlo voor een
fotonstraal van 6 MV en 15 MV.
De vaste lijnen tonen de situatie waarbij de straal de patiënt direct raakt. Ze tonen
dosisopbouweffect op het wateroppervlak (patiënt). Dit is omdat de dosis wordt afgezet door
secundaire elektronen, niet door de primaire fotons. Aan het oppervlak is het aantal elektronen
klein, wat leidt tot een lage dosis. Dieper in het fantoom neemt het aantal elektronen toe, wat een
toename van de energiedepositie en een dosistoename tot gevolg heeft. Elektronenevenwicht
wordt bereikt bij het dosismaximum. Omdat het aantal elektronen bij hogere energieën hoger is,
ligt de locatie van de maximale dosis voor hogere energieën dieper. De situatie verandert als de
straal door de overlay gaat voordat de patiënt wordt geraakt (stippellijnen). Hier ontstaat een groot
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aantal secundaire elektronen door de relatief hoge dichtheid van het koolstofvezelmateriaal. Deze
elektronen raken het patiëntoppervlak wat al aan het oppervlak tot hoge doses leidt.
Om complicaties met de huid uit te sluiten, moet over het algemeen worden vermeden de patiënt
door de overlay te behandelen. Als dit niet mogelijk is, houdt dan er dan rekening mee dat de
meeste planningssystemen het tafelbladeffect niet kunnen vormen, omdat deze aannemen dat er
lucht is voor het patiëntoppervlak. Daarom moet de berekende dosisdistributie dicht bij het
tafelblad zeer zorgvuldig worden gecontroleerd.
Het effect kan tijdens een experiment worden gecontroleerd middels een fantoom dat bestaat uit
PMMA-slabs. Plaats het fantoom boven op de overlay en voer twee experimenten uit. Plaats de
detector (bijv. film) tijdens het eerste experiment boven op het fantoom en bestraal het fantoom
(inclusief de film) met een anterieure straal van boven af en een bepaald aantal monitoreenheden.
Meet de filmdosis. Plaats de film tijdens het tweede experiment onder het fantoom (tussen
fantoom en overlay) en bestraal het fantoom met een posterieure straal van onder af (tussen
fantoom en overlay) met hetzelfde aantal monitoreenheden als tijdens het eerste experiment.
Meet de dosis. Het ratio tussen de twee dosiswaarden geven een schatting van de toename van
de huiddosis door de overlay.

Dosiseigenschappen voor een 6 MV fotonstraal

Afbeelding 13  
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Dosiseigenschappen voor een 15 MV fotonstraal

Afbeelding 14  

Gerelateerde links

Dosimetrische eigenschappen van de Frameless SRS Universal Couch Extension/SRS Universal
CT Overlay op pagina 52
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3.3.5 Positioneringframe voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering

Positioneringframe voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering

Het positioneringframe voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering wordt gebruikt voor
pre-positionering en positionering van de patiënt met ExacTrac. Raadpleeg, voor meer informatie
over de behandelprocedure met het positioneringframe voor radiochirurgie zonder invasieve
fixatiering en ExacTrac, de klinische gebruikershandleiding, ExacTrac.

Afbeelding 15  
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3.4 Onderdelen voor het vormen van een
patiëntmasker

3.4.1 SRS-maskerbasis voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering

Algemene informatie

De SRS-maskerbasis voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering bestaat uit:
• Een SRS-maskerbasis van koolstofvezel voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering
• Een zwart inzetstuk voor de SRS-maskerbasis voor radiochirurgie zonder invasieve

fixatiering
Het biedt fixatie-ondersteuning voor de SRS CT/Angio lokalisator en doel-positioner voor
radiochirurgie zonder invasieve fixatiering en voor het positioneringframe voor
radiochirurgie zonder invasieve fixatiering.

Procedure Gebruik

Beeldvorming
Sluit de SRS-maskerbasis voor radiochirurgie zonder invasieve
fixatiering aan op de Frameless SRS Universal CT Overlay of op
de ondersteuning voor beeldvorming.

Behandeling
Sluit de SRS-maskerbasis voor radiochirurgie zonder invasieve
fixatiering aan op de Frameless SRS Universal Couch Extensi-
on of op de ICT Frameless Extension.

De SRS-maskerbasis voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering zorgt voor een veilige
en nauwkeurige positionering van de patiënt met behulp van het tafelblad.
Het aluminiumequivalent van de SRS-maskerbasis voor radiochirurgie zonder invasieve
fixatiering is 0,72 mm Al bij 100 kV.

Inzetstuk voor de maskerbasis

De SRS-maskerbasis voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering heeft een zwart
inzetstuk voor de SRS-maskerbasis voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering. Deze
kan in de inkeping in de onderzijde van de SRS-maskerbasis voor radiochirurgie zonder
invasieve fixatiering worden geklemd. Deze wordt verwijderd door deze er van onderaf uit te
duwen. Er kunnen twee inzetstukken op de SRS-maskerbasis voor radiochirurgie zonder
invasieve fixatiering worden bevestigd:
• Gebruik het zwarte inzetstuk tijdens de behandeling en de CT-scan.
• Gebruik het witte Angio lokalisatorinzetstuk voor de SRS-maskerbasis voor

radiochirurgie zonder invasieve fixatiering voor angiografische röntgenbeeldvorming.

Waarschuwing
Gebruik de SRS-maskerbasis voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering niet zonder
inzetstuk; dit kan een incorrecte dosiscalculatie tot gevolg hebben.

Steriliseer het Angio lokalisatorinzetstuk voor de SRS-maskerbasis voor radiochirurgie
zonder invasieve fixatiering nooit, omdat dit hierdoor wordt beschadigd.

Onderdelen voor het vormen van een patiëntmasker
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SRS-maskerbasis voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering met zwart inzetstuk

③

①

②

Afbeelding 16  

Nr. Onderdeel

① Boorgaten (uitlijnen met stabilisatiepinnen van interfaceonderdelen)

② Snelle ontsluithendel

③ Boorgat voor geribbelde duimschroef

Inzetstuk voor de SRS-maskerbasis voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering (zwart)

Afbeelding 17  
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Angio lokalisatorinzetstuk voor de SRS-maskerbasis voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering (wit)

Afbeelding 18  

Buig het Angio lokalisatorinzetstuk voor de SRS-maskerbasis voor radiochirurgie zonder
invasieve fixatiering niet.

Gerelateerde links

Onderdelen voor CT-scans en angiografische röntgenbeeldvorming op pagina 33
Ondersteuning voor radiochirurgische beeldvorming zonder invasieve fixatiering op pagina 36
Onderdelen voor het vormen van een patiëntmasker op pagina 56
Toebehoren voor het SRS-masker voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering op pagina 61

De SRS-maskerbasis voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering op de Frameless SRS Universal CT
Overlay passen

Stap

1. Positioneer de SRS-maskerbasis voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering op
het hoofdeinde van de Frameless SRS Universal CT Overlay.

2. Plaats de SRS-maskerbasis voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering op de
overlay, zodat de twee stabilisatiepennen aan het hoofdeinde van de Frameless SRS
Universal CT Overlay in de twee gaten aan het hoofdeinde van de SRS-maskerbasis
voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering passen.

3. Gebruik de twee geribbelde duimschroeven van het toebehoren voor het SRS-masker
voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering om de SRS-maskerbasis voor radi-
ochirurgie zonder invasieve fixatiering op de Frameless SRS Universal CT Overlay
te bevestigen.

De SRS-maskerbasis voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering op de ondersteuning voor
radiochirurgische beeldvorming zonder invasieve fixatiering plaatsen

Stap

1. Positioneer de SRS-maskerbasis voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering op
het hoofdeinde van de ondersteuning voor radiochirurgische beeldvorming zonder
invasieve fixatiering.

Onderdelen voor het vormen van een patiëntmasker
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Stap

2. Plaats de SRS-maskerbasis voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering op de
ondersteuning voor radiochirurgische beeldvorming zonder invasieve fixatiering,
zodat de twee stabilisatiepennen aan het hoofdeinde van de ondersteuning voor radio-
chirurgische beeldvorming zonder invasieve fixatiering in de twee gaten aan het
hoofdeinde van de SRS-maskerbasis voor radiochirurgie zonder invasieve fixatie-
ring passen.

3. Gebruik de twee geribbelde duimschroeven van het toebehoren voor het SRS-masker
voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering om de SRS-maskerbasis voor radi-
ochirurgie zonder invasieve fixatiering op de ondersteuning voor radiochirurgische
beeldvorming zonder invasieve fixatiering te bevestigen.
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3.4.2 Ondersteuningskussen voor SRS-masker zonder invasieve fixatiering

Ondersteuningskussen voor SRS-masker zonder invasieve fixatiering

Het ondersteuningskussen voor SRS-masker zonder invasieve fixatiering helpt bij het
vormen van een masker voor de patiënt. Tijdens de procedure om de mal te vormen, wordt het
ondersteuningskussen voor SRS-masker zonder invasieve fixatiering gebruikt om het
achterhoofd van de patiënt in de juiste positie te plaatsen.

Afbeelding 19  

Ondersteuningskussen voor SRS-masker zonder invasieve fixatiering
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3.4.3 Toebehoren voor het SRS-masker voor radiochirurgie zonder invasieve
fixatiering

Algemene informatie

Het toebehoren voor het SRS-masker voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering wordt
gebruikt om een patiëntmasker de vorm te geven.

Inhoud

①

②

④⑤ ③

Afbeelding 20  

Nr. Onderdeel

① Klemmen voor het SRS-masker zonder invasieve fixatiering van verschillende hoog-
ten 

② Verbindingsschroeven voor de SRS-maskerbasis voor radiochirurgie zonder invasie-
ve fixatiering

③ Reserveonderdelen

④ Geribbelde duimschroeven

⑤ Afstandhouders voor het SRS-masker zonder invasieve fixatiering van verschillende
diktes 
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3.4.4 Uitgebreide SRS-maskerset voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering (1
pat.)

Algemene informatie

De uitgebreide SRS-maskerset voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering (1 pat.) biedt
gewaarborgde fixatie van het hoofd, de nek en schouder van de patiënt. De set stelt de patiënt in
staat te ademen zonder beperkingen en garandeert een hoge reproduceerbaarheid van de positie
van de patiënt tijdens een gefractioneerde behandeling. Deze maskerset is dun genoeg om
dosisopbouw op het oppervlak van de huid van de patiënt te vermijden.

Inhoud

①

②

③

④

⑤

Afbeelding 21  

Nr. Onderdeel

① Frontale deel van het masker

② Centrale deel van het masker

③ Achterzijde van het masker

④ Pakket met losse kogeltjes

⑤ Ondersteuningsstrip voor gebit

Gaasmateriaal (niet afgebeeld)

Waarschuwing
Noteer de afmeting van de gebruikte afstandhouders, de afmeting van de gebruikte
klemmen en de naam van de patiënt en bevestig deze informatie aan het masker.

Uitgebreide SRS-maskerset voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering (1 pat.)
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3.4.5 Craniale SRS-maskerset voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering (1 pat.)

Algemene informatie

De craniale SRS-maskerset voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering (1 pat.) biedt
gewaarborgde fixatie van het hoofd en de nek van de patiënt. De set stelt de patiënt in staat te
ademen zonder beperkingen en garandeert een hoge reproduceerbaarheid van de positie van de
patiënt tijdens een gefractioneerde behandeling. Deze maskerset is dun genoeg om dosisopbouw
op het oppervlak van de huid van de patiënt te vermijden.

Inhoud

Afbeelding 22  

Nr. Onderdeel

① Frontale deel van het masker

② Centrale deel van het masker

③ Achterzijde van het masker

④ Pakket met losse kogeltjes

⑤ Ondersteuningsstrip voor gebit

Gaasmateriaal (niet afgebeeld)

Waarschuwing
Noteer de afmeting van de gebruikte afstandhouders, de afmeting van de gebruikte
klemmen en de naam van de patiënt en bevestig deze informatie aan het masker.
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3.5 De uitgebreide SRS-maskerset voor
radiochirurgie zonder invasieve fixatiering (1
pat.) vormen

Algemene informatie

Brainlab raadt aan patiënten te behandelen met de uitgebreide SRS-maskerset voor
radiochirurgie zonder invasieve fixatiering (1 pat.). U kunt de patiënt echter ook behandelen
met de craniale SRS-maskerset voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering (1 pat.),
afhankelijk van de benodigde behandeling.

Opmerkingen met betrekking tot de veiligheid

Elke maskerset wordt niet-steriel geleverd en is bestemd voor gebruik bij één patiënt. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met de klantenondersteuning van Brainlab.

Waarschuwing
De dikte van het materiaal verschilt afhankelijk van de afmeting van het hoofd van de
patiënt en de vaardigheid van de technicus in het maken van een gelijkmatig uitgerekt
masker. De soortelijke massa is ongeveer 1,15 g/cm3 bij kamertemperatuur en 1,06 g/cm3

bij lichaamstemperatuur, waardoor het in feite gelijkwaardig is aan weefsel. Behandeling
door 3,2 mm materiaal met minder dan 6 MeV kan worden voltooid zonder significante
bestraling van de huid. Als de behandeling wordt uitgevoerd met statische velden in plaats
van de convergerende bogen, dan raadt Brainlab aan de dubbellaagse delen van het
masker met het straalpad te vermijden indien er irritatie van de huid optreedt.

Waarschuwing
Gebruik altijd dezelfde uitgebreide SRS-maskerset voor radiochirurgie zonder invasieve
fixatiering (1 pat.) voor CT, scans, angiografische beeldverwerking en patiëntpositionering.

Gerelateerde links

De craniale SRS-maskerset voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering (1 pat.) vormen op
pagina 71

De uitgebreide SRS-maskerset voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering (1 pat.) vormen
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3.5.1 De uitgebreide SRS-maskerset voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering (1
pat.) voorbereiden

Benodigde items

De volgende items zijn nodig voor het vormen van een uitgebreide SRS-maskerset voor
radiochirurgie zonder invasieve fixatiering (1 pat.):
• Een waterbad dat is verwarmd tot een temperatuur van 70 °C-80 °C. Stel de materialen van

het masker niet bloot aan temperaturen die hoger zijn dan dat.
• Een pakket met de uitgebreide SRS-maskerset voor radiochirurgie zonder invasieve

fixatiering (1 pat.).
• Klemmen en afstandhouders van het toebehoren voor het SRS-masker voor radiochirurgie

zonder invasieve fixatiering.

Afbeelding 23  

Gerelateerde links

Uitgebreide SRS-maskerset voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering (1 pat.) op pagina 62
Toebehoren voor het SRS-masker voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering op pagina 61
De uitgebreide SRS-maskerset voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering (1 pat.)
voorbereiden op pagina 65

Voorbereiding voor het vormen van het masker

Stap

1. Patiënten moeten voorafgaand aan de procedure alle items van hun hoofd verwijderen
(toupet, kunstgebit, hoorapparaat, oorbellen, neus- en lipringen, etc.).

2. Bevestig de SRS-maskerbasis voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering op de
Frameless SRS Universal CT Overlay/de ondersteuning voor radiochirurgische
beeldvorming zonder invasieve fixatiering, met behulp van de geribbelde duimschroe-
ven.

3. Zorg ervoor dat het zwarte inzetstuk voor de SRS-maskerbasis voor radiochirurgie
zonder invasieve fixatiering op de SRS-maskerbasis voor radiochirurgie zonder in-
vasieve fixatiering wordt bevestigd.

De patiënt positioneren

Stap

1. Plaats het hoofd van de patiënt in de SRS-maskerbasis voor radiochirurgie zonder in-
vasieve fixatiering en op het ondersteuningskussen voor SRS-masker voor radio-
chirurgie zonder invasieve fixatiering.
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Stap

2. Ten slotte wordt de patiënt dusdanig gepositioneerd dat de SRS-maskerbasis voor radi-
ochirurgie zonder invasieve fixatiering nabij de schouders van de patiënt ligt en het
achterhoofd comfortabel op het ondersteuningskussen voor SRS-masker voor radio-
chirurgie zonder invasieve fixatiering rust.

De uitgebreide SRS-maskerset voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering (1 pat.) voorbereiden
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3.5.2 De uitgebreide SRS-maskerset voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering (1
pat.) vormen

Voordat u begint

Dek het haar van de patiënt af met plastic folie, omdat het materiaal na activering aan
oppervlakken kan blijven kleven.

Opmerkingen met betrekking tot de veiligheid

Test de temperatuur van het verzachte materiaal van het masker voor patiëntcomfort.

Waarschuwing
Het materiaal van het masker kan een lichte irritatie veroorzaken bij patiënten met een
gevoelige huid. Bovendien moeten huidbeschadigingen of open wonden op het gezicht van
de patiënt worden afgedekt met een plastic folie of geschikt verband voordat het masker
kan worden gevormd.

Waarschuwing
Als de temperatuur van het masker te hoog is, kan de patiënt huidirritatie of brandwonden
oplopen.

Uitharden van het masker

De duur van het uithardingproces is afhankelijk van de temperatuur en vochtigheid waarbij het
masker is gevormd. 
Geef het materiaal genoeg tijd om volledig uit te harden om te voorkomen dat het masker krimpt.
Het materiaal is niet meer flexibel zodra het volledig wit en opaak is. Laat het masker minstens 30
minuten uitharden.

Bewaar het masker bij kamertemperatuur en verwarm het niet opnieuw tot een temperatuur
van meer dan 40 °C.

De uitgebreide SRS-maskerset voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering (1 pat.) reinigen

Reinig het masker periodiek met een droge, zachte doek. Verwijder hardnekkige vlekken met een
licht bevochtigde doek. Bewaar de maskers op een koele, droge plaats en stel de maskers niet
bloot aan zonlicht, open vuur of andere warmtebronnen.

Gebruik geen heet water (> 30 °C), bijtende ontsmettingsmiddelen, ultrasone reinigers, etc.
om de Brainlab uitgebreide SRS-maskerset voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering
(1 pat.) te reinigen. Deze maskers kunnen door stoomsterilisatie onherstelbaar worden
beschadigd.

De achterzijde van het masker vormen

Stap

1. Plaats de achterzijde van het masker in het verwarmde waterbad totdat het volledig door-
zichtig is (40-60 seconden).

2. Verwijder de achterzijde van het masker uit het waterbad en schud het resterende water
er voorzichtig af.

3. Controleer of de temperatuur van het masker comfortabel is voor de patiënt.

4. Til het hoofd van de patiënt op en bevestig de achterzijde van het masker op de SRS-
maskerbasis voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering.
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Stap

5. Laat het hoofd van de patiënt op het masker neerdalen.

6. Vorm het materiaal voorzichtig om de contouren van het hoofd van de patiënt terwijl het
materiaal van het masker hard wordt.

Afbeelding 24  

Het centrale deel van het masker vormen

Stap

1. Plaats het centrale deel van het masker in het waterbad. Het kan wat langer duren voor-
dat dit doorzichtig wordt.

2. Plaats de 2 mm afstandhouders op de SRS-maskerbasis voor radiochirurgie zonder
invasieve fixatiering. Zorg ervoor dat de inkepingen zich aan de buitenzijde bevinden.

3. Verwijder het doorzichtige masker uit het bad en schud het resterende water er voorzich-
tig af.

4. Controleer of de temperatuur van het masker comfortabel is voor de patiënt.

5. Plaats de solide strip net boven de wenkbrauwen van de patiënt.

6. De strip met de drie gaten wordt onder de neus van de patiënt geplaatst, waarbij de kin
van de patiënt goed wordt omsloten maar met voldoende ruimte voor de mond van de pa-
tiënt.

7. Monteer het centrale deel van het masker op de SRS-maskerbasis voor radiochirurgie
zonder invasieve fixatiering en zet het masker vast met behulp van de 2 mm modelle-
ringklemmen.

8. Vorm de strips voorzichtig rond de contouren van het gezicht van de patiënt terwijl het
materiaal van het masker hard wordt.

Afbeelding 25  

De uitgebreide SRS-maskerset voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering (1 pat.) vormen
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De neusbrug vormen

Stap

1. Plaats de losse korrels op het gaasmateriaal dat met het uitgebreide SRS-maskerset
voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering (1 pat.) is meegeleverd en plaats de-
ze in het waterbad.

2. Nadat de korrels doorzichtig zijn geworden, rolt u deze in uw hand tot een t-vorm.

3. Plaats de t-vorm op de neusbrug van de patiënt en duw deze in de richting van de strip
op het voorhoofd en omlaag in de richting van de ogen, tot op een afstand van 3 mm.

4. Voor de beste verbinding moet het centrale deel van het masker tijdens het vormen nog
doorzichtig zijn.

5. Laat zowel het centrale deel van het masker als de neusbrug volledig uitharden.

Het frontale deel van het masker vormen

Voor het beste resultaat moet het masker worden geplaatst door twee personen die elk aan een
zijde van de patiënt staan.

Stap

1. Plaats het frontale deel van het masker in het waterbad totdat het doorzichtig is.

2. Verwijder de klemmen van het SRS-maskerbasis voor radiochirurgie zonder invasie-
ve fixatiering.

3. Verwijder het masker uit het waterbad en schud het resterende water er voorzichtig af.

4. Controleer of de temperatuur van het masker comfortabel is voor de patiënt.

5. Trek het masker over het gezicht van de patiënt. Begin met het smalle deel in het midden
van het masker dat op de kin is geplaatst en ga verder met het vormen van het masker
naar het voorhoofd van de patiënt. Plaats de craniale laterale staven op de SRS-masker-
basis voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering.

6. Zet de 2 mm klemmen op elke zijde van de SRS-maskerbasis voor radiochirurgie zon-
der invasieve fixatiering.

7. Trek het masker over de schouder van de patiënt en bevestig de laterale staven op:

• Frameless SRS Universal CT Overlay of
• Ondersteuning voor radiochirurgische beeldvorming zonder invasieve fixatie-

ring
door de snelsluiters in te drukken ①.

8. Vorm het masker voorzichtig aan de contouren van het gezicht en de schouders van de
patiënt terwijl het materiaal van het masker uithardt.

9. Laat het masker minstens 30 minuten uitharden.
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①

Afbeelding 26  

OPMERKING. Het materiaal van het masker kan aan synthetische stoffen kleven tijdens het
vormen van het frontale deel van het masker. Dek de schouders van de patiënt af als de patiënt
synthetische stoffen draagt. 

Het masker verwijderen

Stap

1. Open de snelsluiters als het masker volledig is uitgehard.

2. Verwijder alle klemmen.

3. Verwijder het frontale en centrale deel van het masker voorzichtig.

Het masker strakker en losser maken

Het masker kan desgewenst strakker worden gemaakt:

Stap

1. Verwijder de 2 mm klemmen, het frontale en het centrale deel van het masker.

2. Vervang de 2 mm afstandhouders door 1 mm afstandhouders.

3. Plaats de maskers terug in de eerdere positie en zet ze vast met behulp van de 1 mm
klemmen.

4. Als het masker zelfs nog strakker moet worden, verwijder de 1 mm afstandhouders en
vervang de klemmen door de klemmen zonder markering.

De uitgebreide SRS-maskerset voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering (1 pat.) vormen
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3.6 De craniale SRS-maskerset voor radiochirurgie
zonder invasieve fixatiering (1 pat.) vormen

Algemene informatie

Brainlab raadt aan patiënten te behandelen met de uitgebreide SRS-maskerset voor
radiochirurgie zonder invasieve fixatiering (1 pat.). U kunt de patiënt echter ook behandelen
met de craniale SRS-maskerset voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering (1 pat.),
afhankelijk van de benodigde behandeling.

Opmerkingen met betrekking tot de veiligheid

Elke maskerset wordt niet-steriel geleverd en is bestemd voor gebruik bij één patiënt. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met de klantenondersteuning van Brainlab.

Waarschuwing
De dikte van het materiaal verschilt afhankelijk van de afmeting van het hoofd van de
patiënt en de vaardigheid van de technicus in het maken van een gelijkmatig uitgerekt
masker. De soortelijke massa is ongeveer 1,15 g/cm3 bij kamertemperatuur en 1,06 g/cm3

bij lichaamstemperatuur, waardoor het in feite gelijkwaardig is aan weefsel. Behandeling
door 3,2 mm materiaal met minder dan 6 MeV kan worden voltooid zonder significante
bestraling van de huid. Als de behandeling wordt uitgevoerd met statische velden in plaats
van de convergerende bogen, dan moeten de dubbellaagse delen van het masker met het
straalpad worden vermeden indien er irritatie van de huid optreedt.

Waarschuwing
Gebruik altijd dezelfde craniale SRS-maskerset voor radiochirurgie zonder invasieve
fixatiering (1 pat.) voor CT, scans, angiografische beeldverwerking en patiëntpositionering.
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3.6.1 De craniale SRS-maskerset voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering (1
pat.) voorbereiden

Benodigde items

De volgende items zijn nodig voor het vormen van een craniale SRS-maskerset voor
radiochirurgie zonder invasieve fixatiering (1 pat.):
• Waterbad verwarmd tot 70 °C-80 °C. Stel de materialen van het masker niet bloot aan

temperaturen die hoger zijn dan dat.
• Een pakket met de craniale SRS-maskerset voor radiochirurgie zonder invasieve

fixatiering (1 pat.).
• Bovendien zijn klemmen en afstandhouders van het toebehoren voor het SRS-masker voor

radiochirurgie zonder invasieve fixatiering nodig. Aangeraden wordt alle klemmen en
afstandhouders klaar te hebben liggen, voordat u begint.

Afbeelding 27  

Gerelateerde links

Craniale SRS-maskerset voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering (1 pat.) op pagina 63
Toebehoren voor het SRS-masker voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering op pagina 61

Voorbereiding voor het vormen van het masker

Stap

1. Patiënten moeten voorafgaand aan de procedure alle items van hun hoofd verwijderen
(toupet, kunstgebit, hoorapparaat, oorbellen, neus- en lipringen, etc.).

2. Bevestig de SRS-maskerbasis voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering op
de:
• Frameless SRS Universal CT Overlay of
• Ondersteuning voor radiochirurgische beeldvorming zonder invasieve fixatie-

ring
met behulp van de geribbelde duimschroeven.

3. Zorg ervoor dat het zwarte inzetstuk voor de SRS-maskerbasis voor radiochirurgie
zonder invasieve fixatiering op de SRS-maskerbasis voor radiochirurgie zonder in-
vasieve fixatiering wordt bevestigd.

De craniale SRS-maskerset voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering (1 pat.) voorbereiden
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De patiënt positioneren

Stap

1. Plaats het hoofd van de patiënt in de SRS-maskerbasis voor radiochirurgie zonder in-
vasieve fixatiering en op het ondersteuningskussen voor SRS-masker voor radio-
chirurgie zonder invasieve fixatiering.

2. Ten slotte, plaats de patiënt dusdanig dat de SRS-maskerbasis voor radiochirurgie
zonder invasieve fixatiering rond de schouders van de patiënt ligt en het achterhoofd
comfortabel op het ondersteuningskussen voor SRS-masker voor radiochirurgie
zonder invasieve fixatiering rust.
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3.6.2 De craniale SRS-maskerset voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering (1
pat.) vormen

Voordat u begint

Dek het haar van de patiënt af met plastic folie, omdat het materiaal van het masker na activering
aan oppervlakken kan kleven.

Opmerkingen met betrekking tot de veiligheid

Test de temperatuur van het verzachte materiaal van het masker voor patiëntcomfort.

Waarschuwing
Het materiaal van het masker kan een lichte irritatie veroorzaken bij patiënten met een
gevoelige huid. Bovendien moeten huidbeschadigingen of open wonden op het gezicht van
de patiënt worden afgedekt met een plastic folie of geschikt verband voordat het masker
kan worden gevormd.

Waarschuwing
Als de temperatuur van het masker te hoog is, kan de patiënt huidirritatie of brandwonden
oplopen.

Uitharden van het masker

De duur van het uithardingproces is met name afhankelijk van de temperatuur en vochtigheid
waarbij het masker is gevormd.
Geef het materiaal genoeg tijd om volledig uit te harden om te voorkomen dat het masker krimpt.
Het materiaal is niet meer flexibel zodra het volledig wit en opaak is. Laat het masker minstens 30
minuten uitharden.

Bewaar het masker bij kamertemperatuur en verwarm het niet opnieuw tot een temperatuur
van meer dan 40 °C.

De craniale SRS-maskerset voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering (1 pat.) reinigen

Reinig het masker periodiek met een droge en zachte doek. Verwijder hardnekkige vlekken met
een licht bevochtigde doek. Bewaar de maskers op een koele en droge plaats en stel de maskers
niet bloot aan zonlicht, open vuur of andere warmtebronnen.

Gebruik geen heet water (> 30 °C), bijtende ontsmettingsmiddelen, ultrasone reinigers, etc.
om de craniale SRS-maskerset voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering (1 pat.) te
reinigen. Deze maskers kunnen door stoomsterilisatie onherstelbaar worden beschadigd.

De achterzijde van het masker vormen

Stap

1. Plaats de achterzijde van het masker in het verwarmde waterbad totdat het volledig door-
zichtig is (40-60 seconden).

2. Verwijder de achterzijde van het masker uit het waterbad en schud het resterende water
er voorzichtig af.

3. Controleer of de temperatuur van het masker comfortabel is voor de patiënt.

4. Til het hoofd van de patiënt op en bevestig de achterzijde van het masker op de SRS-
maskerbasis voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering.

5. Laat het hoofd van de patiënt op het masker neerdalen.

De craniale SRS-maskerset voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering (1 pat.) vormen
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Stap

6. Vorm het materiaal voorzichtig om de contouren van het hoofd van de patiënt terwijl het
materiaal van het masker hard wordt.

Afbeelding 28  

Het centrale deel van het masker vormen

Stap

1. Plaats het centrale deel van het masker in het verwarmde waterbad. Het kan wat langer
duren voordat dit doorzichtig wordt.

2. Plaats de 2 mm afstandhouders op de SRS-maskerbasis voor radiochirurgie zonder
invasieve fixatiering en zorg er daarbij voor dat de inkepingen zich aan de buitenzijde
bevinden.

3. Verwijder het doorzichtige masker uit het bad en schud het resterende water er voorzich-
tig af.

4. Controleer of de temperatuur van het masker comfortabel is voor de patiënt.

5. Plaats de solide strip net boven de wenkbrauwen van de patiënt.

6. De strip met drie gaten wordt onder de neus van de patiënt geplaatst, dichtbij de kin van
de patiënt, maar met voldoende ruimte voor de mond van de patiënt.

7. Monteer het centrale deel van het masker op de SRS-maskerbasis voor radiochirurgie
zonder invasieve fixatiering en zet het masker vast met behulp van de 2 mm modelle-
ringklemmen.

8. Vorm de strips voorzichtig rond de contouren van het gezicht van de patiënt terwijl het
materiaal van het masker hard wordt.

Afbeelding 29  

FRAMELESS RADIOSURGERY COMPONENTS
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De neusbrug vormen

Stap

1. Plaats de losse korrels op het gaasmateriaal dat met de craniale SRS-maskerset voor
radiochirurgie zonder invasieve fixatiering (1 pat.) is meegeleverd en plaats deze in
het verwarmde waterbad.

2. Nadat de korrels doorzichtig zijn geworden, rolt u deze in uw hand tot een t-vorm.

3. Plaats de t-vorm op de neusbrug van de patiënt en duw deze in de richting van de strip
op het voorhoofd en omlaag in de richting van de ogen, tot op een afstand van 3 mm.

4. Voor de beste verbinding moet het centrale deel van het masker tijdens het vormen nog
doorzichtig zijn.

5. Laat zowel het centrale deel van het masker als de neusbrug volledig uitharden.

Het frontale deel van het masker vormen

Stap

1. Plaats het frontale deel van het masker in het verwarmde waterbad totdat het doorzichtig
is.

2. Verwijder tijdens het wachten de klemmen waarmee het centrale deel van het masker is
bevestigd.

3. Neem het frontale deel van het masker uit het waterbad en leg deze op een handdoek om
te drogen.

4. Controleer of de temperatuur van het masker comfortabel is voor de patiënt.

5. Ga achter het hoofd van de patiënt staan en rek het frontale deel van het masker voor-
zichtig op.

6. Trek het masker over het gezicht van de patiënt; begin bij het smalle uiteinde bij de kin,
vervolgens over de neus en eindig bij het voorhoofd van de patiënt.

7. Zet de 2 mm klemmen op elke zijde van de SRS-maskerbasis voor radiochirurgie zon-
der invasieve fixatiering.

8. Vorm het masker voorzichtig om de contouren van het gezicht van de patiënt terwijl het
materiaal van het frontale deel van het masker hard wordt.

Afbeelding 30  

De craniale SRS-maskerset voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering (1 pat.) vormen
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Het masker verwijderen

Stap

1. Verwijder alle klemmen zodra het masker volledig is uitgehard.

2. Verwijder het frontale en centrale deel van het masker voorzichtig.

Het masker strakker maken

Stap

1. Verwijder de 2 mm klemmen, het frontale en het centrale deel van het masker.

2. Vervang de 2 mm afstandhouders door 1 mm afstandhouders; plaats beide maskerdelen
terug en bevestig deze met de 1 mm klemmen.

3. Als het masker nog strakker moet worden gemaakt, herhaalt u de bovenstaande procedu-
re en verwijdert u de 1 mm afstandhouders en bijbehorende klemmen.

Het masker losser maken

Vergroot de afmeting van de afstandhouders door gebruik te maken van 2 mm afstandhouders,
als het masker te strak is:

Stap

1. Verwijder de 2 mm klemmen, het frontale en het centrale deel van het masker.

2. Vervang de 2 mm afstandhouders door 3 mm afstandhouders.

3. Plaats beide maskerdelen terug en bevestig deze met de 3 mm klemmen.

4. Als het masker nog minder strak moet worden gemaakt, herhaalt u de procedure en ver-
vangt u de 3 mm afstandhouders door de 4 mm afstandhouders en de 3 mm klemmen
door de 4 mm klemmen.

FRAMELESS RADIOSURGERY COMPONENTS
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4 PROCEDURES VOOR
BEELDVORMING EN
BEHANDELING

4.1 Medische beeldvorming met Brainlab FRS-
onderdelen

4.1.1 CT-scans

Algemene informatie

De Frameless SRS Universal CT Overlay of de ondersteuning voor radiochirurgische
beeldvorming zonder invasieve fixatiering moet op de tafel van de CT-scanner worden
gemonteerd om een CT-scan te kunnen uitvoeren.

Patiënt voorbereid voor CT-scan

De uitgebreide SRS-maskerset voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering (1 pat.) die
geplaatst is op de SRS-maskerbasis voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering:

②①

Afbeelding 31  

Nr. Onderdeel

① Snelle ontsluithendel

② Snelsluiters
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Gerelateerde links

Onderdelen voor CT-scans en angiografische röntgenbeeldvorming op pagina 33
Ondersteuning voor radiochirurgische beeldvorming zonder invasieve fixatiering op pagina 36
Onderdelen voor het vormen van een patiëntmasker op pagina 56
De uitgebreide SRS-maskerset voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering (1 pat.) vormen op
pagina 64

De opnamen maken

Stap

1. Bevestig de Frameless SRS Universal CT Overlay of de ondersteuning voor radio-
chirurgische beeldvorming zonder invasieve fixatiering op de scannertafel.

2. Controleer dat de overlay of de ondersteuning voor radiochirurgische beeldvorming zon-
der invasieve fixatiering is uitgelijnd op de longitudinale as van de scannertafel.

3. Plaats de SRS-maskerbasis voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering op het
hoofdeinde.

4. Maak een masker voor de patiënt.

5. Plaats de SRS-maskerbasis voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering (waarbij
de patiënt en het masker goed worden geplaatst).

6. Bevestig de SRS CT/Angio lokalisator en doel-positioner voor radiochirurgie zonder
invasieve fixatiering op de SRS-maskerbasis voor radiochirurgie zonder invasieve
fixatiering en zet beide handgrepen van de snelle ontsluithendel in de vergrendeld-posi-
tie.

7. Zodra de SRS CT/Angio lokalisator en doel-positioner voor radiochirurgie zonder
invasieve fixatiering in de juiste positie op de SRS-maskerbasis voor radiochirurgie
zonder invasieve fixatiering bevestigd is, kan met de vereiste scan van de patiënt wor-
den doorgegaan.

Medische beeldvorming met Brainlab FRS-onderdelen
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4.1.2 Angiografische röntgenopnamen maken

Algemene informatie

Eén sagitale en één coronale opname van de schedel zijn vereist voor het maken van de
röntgenopnamen en de lokalisatie. Raadpleeg voor meer informatie de Klinische
gebruikershandleiding voor iPlan RT Image.
Het aluminiumequivalent van de SRS-maskerbasis voor radiochirurgie zonder invasieve
fixatiering is 0,72 mm Al bij 100 kV.

Opmerkingen met betrekking tot de veiligheid

Waarschuwing
Door het stereotactische immobilisatieonderdeel als referentie te gebruiken, worden de
angiografische en CT-opnamen aan elkaar gerelateerd. Houd er rekening mee dat mogelijke
verschillen wat betreft de positie van het hoofd van de patiënt in relatie tot het
immobilisatieonderdeel voor CT en angio ook in aanmerking moeten worden genomen
tijdens het planningsproces van de behandeling. Dit is met name belangrijk als een
maskersysteem wordt gebruikt in plaats van een invasief positioneringframe. Het is
belangrijk om te begrijpen dat onnauwkeurige registratie ook van toepassing is als de
patiënt later met een niet-invasieve methode wordt gepositioneerd (zoals ExacTrac of
andere non-invasieve positioneringsmethoden).

Het witte inzetstuk er inzetten

Opnameresultaten

Op beide opnamen moeten de sets kruisvormige roestvrijstalen hoekmarkeringen volledig
zichtbaar zijn. Ook de hoeken van de vierkanten moeten volledig zichtbaar zijn in het projectieveld
van het röntgenbeeld.

Gerelateerde links

Onderdelen voor het vormen van een patiëntmasker op pagina 56

PROCEDURES VOOR BEELDVORMING EN BEHANDELING
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Voordat u begint

Het zwarte inzetstuk voor de SRS-maskerbasis voor radiochirurgie zonder invasieve
fixatiering moet worden vervangen door het witte Angio lokalisatorinzetstuk voor de SRS-
maskerbasis voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering.

Stap

1. Druk het zwarte inzetstuk er vanaf de onderkant uit.

2. Lijn het witte inzetstuk uit met de inkeping en druk het inzetstuk van bovenaf omlaag tot-
dat dit op zijn plaats klikt.

De opnamen maken

Stap

1. Positioneer de SRS-maskerbasis voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering
(waarbij de patiënt en het masker correct op de Frameless SRS Universal CT
Overlay/de ondersteuning voor radiochirurgische beeldvorming zonder invasieve
fixatiering wordt geplaatst).

2. Bevestig de SRS CT/Angio lokalisator en doel-positioner voor radiochirurgie zonder
invasieve fixatiering op de SRS-maskerbasis voor radiochirurgie zonder invasieve
fixatiering, en vergrendel deze.

3. Maak de vereiste röntgenopnamen.

Angiografische röntgenopnamen maken
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4.2 Patiënten behandelen met Brainlab FRS-
onderdelen

Algemene informatie

U kunt de onderdelen voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering van Brainlab gebruiken voor
patiënten die met de Brainlab SRS CT/Angio lokalisator en doel-positioner voor
radiochirurgie zonder invasieve fixatiering zijn gescand. Deze onderdelen maken het mogelijk
de nauwkeurigheid van gelokaliseerde datasets te combineren met de precieze beeldgestuurde
instelling van het ExacTrac-systeem.
Omdat het ExacTrac-systeem gelokaliseerde patiëntgegevens kan lezen, geëxporteerd vanuit
BrainSCAN of iPlan RT Image, hoeft de patiënt de stereotactische hoofdring niet te dragen
tijdens de behandeling. Het maskersysteem is non-invasief voor de patiënt.
Voor details van de behandeling middels niet-invasieve radiochirurgie met ExacTrac raadpleegt u
de Klinische gebruikershandleiding, ExacTrac.

Patiënt voorbereid voor behandeling

Afbeelding 32  

Gerelateerde links

Imaging Couch Top Frameless Extension op pagina 43
Frameless SRS Universal Couch Extension op pagina 45
De uitgebreide SRS-maskerset voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering (1 pat.) vormen op
pagina 64

De patiënt positioneren

Stap

1. Bevestig de Imaging Couch Top Frameless Extension of de Frameless SRS Univer-
sal Couch Extension op het tafelblad. Dit fixeert tijdens de behandeling het hoofd en de
nek van de patiënt.

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

PROCEDURES VOOR BEELDVORMING EN BEHANDELING
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Stap

3. Plaats de patiënt op de achterzijde van het masker en bevestig het centrale en frontale
deel van het masker met behulp van afstandhouders en klemmen uit het toebehoren
voor het SRS-masker voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering.

4. Monteer het positioneringframe voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering op
de SRS-maskerbasis voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering en draai het
vast met de snelle ontsluitgrendel. 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.

5. De patiënt is nu klaar om te worden gepositioneerd voor de radiotherapie die van toepas-
sing is. Voor meer informatie over het vooraf positioneren van de patiënt met het positio-
neringframe voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering, raadpleegt u de Klini-
sche gebruikershandleiding, ExacTrac.

Patiënten behandelen met Brainlab FRS-onderdelen
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5 KWALITEITSBEWAKING
5.1 SRS QA-doelpointer zonder invasieve

fixatiering

Algemene informatie

Door de hoge eisen die radiotherapie/radiochirurgie zonder invasieve fixatiering stelt aan de
geometrische en dosimetrische accuraatheid, is hier een speciaal kwaliteitsbewakingsprogramma
voor nodig.
Brainlab adviseert om een Winston-Lutz-kwaliteitsbewakingstest uit te voeren met behulp van de
SRS QA doelpointer zonder invasieve fixatiering. Dit hogeprecisieapparaat biedt de
mogelijkheid kwaliteitscontroles uit te voeren met zowel een doelpointer met ingebouwde bol als
een Lightfield-pointer. De doelpointerbol en de Lightfield-pointerbol hebben dezelfde maat
(diameter 5 mm) en positie.

SRS QA-doelpointer zonder invasieve fixatiering

①

②

③

Afbeelding 33  

Nr. Onderdeel

① Houder voor SRS QA-doelpointer zonder invasieve fixatiering

② Lightfield-pointer

③ Doelpointer

KWALITEITSBEWAKING

Hardwarehandleiding Rev. 2.4 Patiëntondersteuningssysteem 85



Opmerkingen met betrekking tot de veiligheid

Waarschuwing
Gebruik de SRS QA-doelpointer zonder invasieve fixatiering niet als delen van het apparaat
zijn gevallen of beschadigd.

SRS QA-doelpointer zonder invasieve fixatiering
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5.2 De doelpointer monteren

Gerelateerde links

SRS QA-doelpointer zonder invasieve fixatiering op pagina 85

De SRS QA-doelpointer zonder invasieve fixatiering monteren

Stap

1. Druk gelijktijdig de geveerde knoppen op beide zijden van het apparaat in.

2. Lijn de SRS QA-doelpointer zonder invasieve fixatiering met de knoppen nog inge-
drukt uit met de pinnen op de SRS-maskerbasis voor radiochirurgie zonder invasieve
fixatiering en druk deze omlaag totdat de houder van de SRS QA-doelpointer zonder
invasieve fixatiering gelijk loopt met de SRS-maskerbasis voor radiochirurgie zonder
invasieve fixatiering.

3. Laat de knoppen los voor fixatie op de SRS-maskerbasis voor radiochirurgie zonder
invasieve fixatiering.

4. Scharnier de doelpointer of de Lightfield-pointer (met de witte beschermkap nog op
zijn plaats) op de houder voor de SRS QA-doelpointer zonder invasieve fixatiering.

5. Zet de pointer vast door de rode borgschroef ① te draaien. Dit zorgt voor een definitieve
en unieke positie.

①

②③

6. Alleen Lightfield-pointer: Verwijder de beschermkap voorzichtig.

7. Gebruik de behandeltafelbewegingen om de punt van de pointer dichtbij het isocentrum
te brengen, zoals door de ruimtelasers of de lightfield wordt aangegeven.

8. Pas de hoekpunt aan door de kantelinstellingschroef ② te draaien.

9. Pas de hoogte van de pointer aan (finetuning) door de hoogte-instellingschroef ③ te
draaien.

10. Gebruik de behandeltafelbewegingen voor een longitudinale of laterale aanpassing.

OPMERKING. Verwijder de beschermkap van de Lightfield-pointer niet voordat de pointer goed
is gemonteerd op de houder voor de SRS QA-doelpointer zonder invasieve fixatiering en de
SRS-maskerbasis voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering om beschadiging van de
gevoelige pointerpunt te vermijden. 

KWALITEITSBEWAKING
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5.3 Een Winston-Lutz-test uitvoeren met de
doelpointer

Algemene informatie

Brainlab adviseert het gebruik van een 7,5 mm collimator, omdat de wolfraambol in de doelpointer
een diameter van 5 mm heeft.
De bol genereert een niet-bestraald gebied op de film. Deze projectie van de wolfraambol moet
altijd volledig binnen het belichte filmgebied liggen voor elke gantry- en tafelpositie.

QA-set-up

Afbeelding 34  

Opmerkingen met betrekking tot de veiligheid

Waarschuwing
De Winston-Lutz test moet worden verricht vóór het opstellen van de patiënt. Indien de
Winston-Lutz test een onacceptabele afwijking aangeeft, door een mechanische fout in het
uitlijnen, moet hiermee rekening worden gehouden, bv. bij de behandelplanning.

Waarschuwing
Gebruik de Lightfield Pointer niet voor de Winston-Lutz-test. Deze pointer dient alleen te
worden gebruikt voor kalibreren van de collimatorhouder en voor de lightfieldcontrole.

Gerelateerde links

De doelpointer monteren op pagina 87
Filmbelichting op pagina 90

De Winston-Lutz-test uitvoeren

Stap

1. Bevestig de houder voor de SRS QA-doelpointer zonder invasieve fixatiering op de
SRS-maskerbasis voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering en bevestig de
doelpointer.

2. Wanneer u de isocentrumpositie bereikt, zorg dan dat alle sloten van de tafel zijn inge-
schakeld en dat de hoek van de tafel precies 0 graden is.

Een Winston-Lutz-test uitvoeren met de doelpointer
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Stap

3. Steek de filmhouder in een van de twee houders op de collimatorhouder. Kies de houder
met het grootste bereik van gantry- en tafelrotatie waarbij een mogelijke mechanische
botsing wordt voorkomen.

4. Prepareer een light-proof 20,32 cm x 10,16 cm strip van kant en klare film door het mar-
keren van 8 gebieden, genummerd van 1 tot en met 8 op de envelop. Hierdoor kan de
film worden belicht in 8 gantry en tafelhoekcombinaties.

5. Positioneer de film voor elke belichting in de filmhouder met het te bestralen gebied in het
circulaire veld.

6. Draai de schroef op de filmhouder vast om de film in de klem tijdens iedere belichting te
fixeren.

7. Belicht de film.

KWALITEITSBEWAKING
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5.4 Filmbelichting

Aanbevolen posities

De aanbevolen belichtingshoeken voor de gantry en de tafel staan in de onderstaande tabel. Alle
posities verwijzen naar de IEC 61217 schaal.

Positie Gantryhoek Tafelhoek

1 110° 0°

2 30° 0°

3 310° 0°

4 230° 0°

5 250° 270°

6 330° 315°

7 50° 45°

8 110° 90°

Extra posities zijn mogelijk nodig om gedetailleerde informatie te verkrijgen over mechanische
onnauwkeurigheden van de specifieke Linac en behandeltafel.

Filmanalyse

Afbeelding 35  

Nadat de film is ontwikkeld, inspecteert u de acht opnames om variaties in de positie van de
targetbal vast te stellen ten opzichte van het centrum van de stralingsbundel. Het patroon moet
ongeveer overeenkomen met bovenstaande afbeelding.
De data die verzameld zijn tijdens het gereedmaken van het Brainlab-radiochirurgiesysteem
moeten de basis vormen voor toekomstige tests.

Filmbelichting
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6 ROBOTICS
6.1 Hardware- en softwarecomponenten van de

Robotics

Algemene informatie

De Robotics is een door een elektromotor aangedreven op afstand bedienbaar
patiëntondersteuningssysteem. Het is ontworpen om te worden bediend vanaf een medische pc
of laptop.
Bij klinische toepassingen is de Robotics gemonteerd tussen de behandeltafel van een medische
elektronenversneller en de bovenkant van het tafelblad. In combinatie met de behandeltafel van
de medische elektronenversneller is het mogelijk om de patiënt vrijelijk alle kanten uit te
verplaatsen.
Zie voor meer details met betrekking tot gebruiksvoorbeelden, medische workflows en klinische
praktijken de Klinische gebruikershandleiding, ExacTrac.
Omdat hij op afstand radiografisch bediend kan worden, kan de Robotics zowel lokaal als op
afstand van buiten de behandelbunker worden bediend met het ExacTrac-
patiëntpositioneringssysteem.

Werken met de Robotics

De Robotics is bedoeld voor het aanpassen van onjuiste uitlijningen in de draaias van de patiënt
rond de longitudinale en laterale assen van de patiënt.
De Robotics is bedoeld om te worden bediend binnen de werkomgeving van een medische
elektronenversneller, gebruikt ter ondersteuning van geautomatiseerde positioneringsprocedures
voor patiënten bij radiotherapeutische toepassingen. Het product is uitsluitend bedoeld voor
gebruik in een professionele zorginstelling.
Robotics is bedoeld voor gebruik als medische apparatuur uitsluitend in combinatie met en onder
beheer van een computer-ondersteund patiëntpositioneringssysteem.

Patiëntgroep

De patiëntgroep omvat elke medische conditie waarbij het gebruik van stralingstherapie
toepasselijk kan zijn, zoals behandelingen van tumoren aan schedel, hoofd en hals of
ruggengraat.
Bestralingstherapie kan worden toegepast op het lichaam van elke soort patiënt ongeacht de
leeftijd van de patiënt (d.w.z. hoofd en hals, longen, lever, prostaat of ruggengraatpatiënten) met
uitzondering van patiënten met een pacemaker. De patiënt mag niet meer wegen dan 159 kg. Om
letsel te voorkomen bij patiënten met pacemakers neemt u contact op met de fabrikant van de
pacemaker over de mogelijke gevaren van stralingsblootstelling. Raadpleeg de betreffende
klinische gebruikershandleiding voor uitgebreide informatie.

ROBOTICS
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Bedieningsvoorwaarden

Omgeving
Omgevingstemperatuur: 10 °C-35 °C
Luchtdruk: 860-1.060 hPa
Vochtigheid: 60 ± 15, niet-condenserend

Elektrisch Stroomtoevoer: 100-240 V wisselstroom / 47-63 Hz / 1,5-0,7 A

Radiografische bestu-
ring

Op Bluetooth® gebaseerde radiofrequentieband: 2,402 GHz tot 2,480
GHz / 5 mW

Verwachte bruikbare levensduur

De verwachte bruikbare levensduur van de Robotics is tien jaar.

Productlabel

Op het productlabel staat de naam van de apparatuur, het logo van Brainlab en het serienummer.
Het label bevat ook informatie over de afvoer van elektrische en elektronische apparatuur.

Coördinaten en hoeken

Alle opmerkingen over coördinaten en hoeken in deze gebruikershandleiding zijn overeenkomstig
IEC 61217 - "Table Top System" (tafelbladsysteem), verwijzingsindex: "t".

Opmerkingen met betrekking tot de veiligheid

Waarschuwing
De Robotics mag alleen worden gebruikt in combinatie met de ExacTrac in een omgeving
met lineaire versneller.

Waarschuwing
Door de installatie van het apparaat verandert de hoogte van de behandeltafel,
overeenkomstig standaard klinische instellingen bij het immobiliseren van de patiënt met
behulp van een vacuümkussen, een borstplank of een antislipmat of bij gebruik van andere
positioneringsapparaten. Daarom wordt afgeraden om de behandeling van de patiënt in te
stellen met gebruikmaking van uitsluitend de weergegeven waarde voor de verticale stand
van de tafel, maar om de juiste stand te controleren met bijvoorbeeld de ruimtelasers of
röntgenbeelden. Het kan voor bepaalde tilthoeken nodig zijn de gegevens van de verticale
positie van de behandeltafel in uw Record and Verify-systeem te overschrijven. In
dergelijke gevallen moeten de tolerantietabellen overeenkomstig worden aangepast.

Waarschuwing
Installatie, service en onderhoud mogen uitsluitend worden uitgevoerd door
onderhoudspersoneel van Brainlab en/of geautoriseerde service partners.
Open de afdekking van de Robotics niet. Er zijn geen onderdelen die door de gebruiker
kunnen worden onderhouden. Om letsel of schade aan het systeem te vermijden als gevolg
van klem raken tussen onderdelen van het apparaat, moet de afdekking van het apparaat
goed gemonteerd zijn en mag deze geen schade vertonen. Gebruik het apparaat niet als de
afdekking is beschadigd of verwijderd.

Noodstop UIT

Het apparaat is geïntegreerd in het noodstopsysteem van de medische elektronenversneller via
het ExacTrac-patiëntpositioneringssysteem.

Hardware- en softwarecomponenten van de Robotics
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Bij activering van de noodstop van de medische elektronenversneller stopt de Robotics de
verplaatsing direct.
Het noodstopsysteem is geen onderdeel van de Robotics, maar moet worden geleverd door de
bediener van de instelling.

Waarschuwing
Het apparaat is verbonden met het noodstopsysteem van de lineaire versneller. Activeer in
noodgevallen de noodstopknoppen van de lineaire versneller om de verplaatsing van de
Robotics te stoppen.

ROBOTICS
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6.1.1 Robotics-software

Software-overzicht

De Robotics Service Application en het Robotics-stuurprogramma bieden u een alternatieve
besturingsterminal voor de Robotics tijdens het gebruik zonder patiënt en uitgebreidere
diagnostische functies voor het systeem.

Softwaretype Robotics service- en onderhoudstoepassing

Platform PC

Aanbevolen systeemeisen OS Windows XP; 500 MHz; RAM: 256 MB; USB 2.0
(1 poort); ruimte op harde schijf: 55 MB

Licentie-eis J

Functies Besturing van de Robotics bij gebruik zonder patiënt;
accubewaking; systeeminformatie

Aantal licenties 1 werkruimte

Ondersteuning besturingssysteem Windows

Inhoud Robotics Service Application; Robotics stuurprogram-
ma

Ondersteunde talen Engels

Merknaam Brainlab

Robotics-software
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6.1.2 Robotics-hardware

Bedieningsbereik

Afbeelding 36  

Maximaal bedieningsbereik

Relatieve laterale kanteling (Pitch/ψt): ±2,7° max.

Snelheid laterale kanteling: 0,43°/s gemiddeld; 0,7°/s max.

Relatieve longitudinale kanteling (Roll/
φt):

±4° max.

Snelheid longitudinale kanteling: 0,95°/s gemiddeld; 2,25°/s max.

Maximale snelheid verticale verplaat-
sing:

25 mm/s (Gemeten op het craniale einde van de Ima-
ging Couch Top voor Varian Exact)

• Laterale kanteling/Pitch is gedefinieerd als de draaiing van het coördinatensysteem van het
tafelblad (index t) rond de Xt-as.

• Longitudinale kanteling/Roll is gedefinieerd als de draaiing van het coördinatensysteem van het
tafelblad (index t) rond de Yt-as. (Meldingen overeenkomstig IEC 61217.)

(ICT incl. ICT Frameless Extension):

Afbeelding 37  

ROBOTICS
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Maten en gewichten

Afmetingen van het apparaat zonder tafelblad in de uitgangspositie

Hoogte 149 mm

Breedte 557 mm

Lengte 855 mm

Brutogewicht en patiëntgewicht

Massa apparaat 68 kg

Maximale belasting door patiënt (Robotics met Imaging Couch
Top) 159 kg

Maximale belasting door patiënt (Robotics met kVue Pro-tafel-
blad) 144 kg

Maximale belasting door patiënt (Robotics met iBeam evo-ta-
felblad CA) 159 kg

Buiging en afwijking

Voorbeeldtestwaarden volgens IEC 60976. Deze waarden zijn voorbeeldwaarden uitsluitend ter
referentie. Deze waarden zijn specifiek voor de specifieke klinische installatie. Zie IEC 60976 voor
details met betrekking tot testmethoden, instellen en resultaten.
De genoemde waarden komen voort uit tests die zijn uitgevoerd op het volledige systeem,
bestaande uit het onderstel van de tafel, Robotics en de Imaging Couch Top.

Verticale afwijking
135 kg testa (mm)

Verticale afwijking
30 kg testb (mm)

Max. verandering in
hoekafwijkingc met
laterale verplaatsing
links/rechts (°)

Max. verandering in
afwijkingd van het ta-
felblad met laterale
verplaatsing links/
rechts (mm)

Robotics en Imaging
Couch Top op
EXACT onderstuk

7,03 mm 7,6 mm 0,32° 0,26

Robotics en Imaging
Couch Top op True-
Beam onderstuk

6,77 mm 8,26 mm 0,42° 0,77

Opmerkingen:
a) Robotics en Imaging Couch Top (verlengstuk zonder invasieve fixatiering aangesloten).
Tafelblad op hoogte isocentrum; Robotics en tafelblad in volledig uitgeschoven positie; 135 kg
toegepast over 2 m lengte van de Imaging Couch Top, vanaf het craniale einde; verticale
afwijking van het tafelblad gemeten op het isocentrum.
b) Robotics en Imaging Couch Top (verlengstuk zonder invasieve fixatiering aangesloten).
Tafelblad op hoogte isocentrum; Robotics en tafelblad geplaatst met uiteinde tafelblad op positie
isocentrum; 30 kg toegepast over 1 m lengte van de Imaging Couch Top, vanaf het craniale
einde; verticale afwijking van het tafelblad gemeten op het isocentrum.
c) Max. verandering in hoekafwijking als het tafelblad lateraal van links naar rechts verplaatst
wordt (maximumwaarde van twee verschillende posities)
• Tafel 20 cm onder isocentrum; 135 kg toegepast
• Tafel op maximumhoogte; 135 kg toegepast

d) Max. verandering in verticale afwijking als het tafelblad lateraal van links naar rechts verplaatst
wordt (maximumwaarde van twee verschillende posities)
• Tafel 20 cm onder isocentrum; 135 kg toegepast
• Tafel op maximumhoogte; 135 kg toegepast

Robotics-hardware
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6.1.3 Robotics met Imaging Couch Top

Opmerkingen met betrekking tot de veiligheid

Waarschuwing
De maximaal verdeelde belasting toegestaan op de Robotics gecombineerd met de
Imaging Couch Top voor Varian Exact (met verlengstuk) is 159 kg.

Waarschuwing
De maximale puntbelasting aan het hoofdeinde van de Imaging Couch Top voor Varian
Exact (zonder verlengstuk) is 92,5 kg.

Waarschuwing
De maximale belasting op het verlengstuk van de Imaging Couch Top voor Varian Exact is
40 kg.

Waarschuwing
Ga niet staan op de Imaging Couch Top.

Waarschuwingslabels

De volgende waarschuwingslabels zijn aan de Robotics of diens subonderdelen bevestigd.

Label Verklaring

• De maximaal toegestane puntbe-
lasting die mag worden toege-
past op het hoofdeinde van de
Imaging Couch Top (zonder niet-
invasief verlengstuk) is 92,5 kg.

• De maximaal toegestane belas-
ting voor de Imaging Couch Top
Frameless Extension is 40 kg.

• Ga niet staan op de Imaging
Couch Top.

De patiënt mag niet zwaarder zijn
dan 159 kg, evenredig verdeeld
over de Imaging Couch Top.

Het volgende waarschuwingslabel is op de Imaging Couch Top geplakt:

Label Verklaring

De patiënt mag niet zwaarder zijn
dan 159 kg, evenredig verdeeld
over de Imaging Couch Top.

ROBOTICS
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6.1.4 Robotics met iBeam evo-tafelblad CA

Opmerkingen met betrekking tot de veiligheid

Waarschuwing
De maximaal verdeelde belasting toegestaan op de Robotics gecombineerd met het iBeam
evo-tafelblad CA (met verlengstuk) is 159 kg.

Waarschuwing
De maximale puntbelasting aan uiteinde van het hoofdeinde van het iBeam evo-tafelblad
CA (zonder verlengstuk) is 100 kg.

Waarschuwing
De maximale belasting op het iBeam evo-verlengstuk is 70 kg.

Waarschuwing
Ga niet op het iBeam evo-tafelblad CA staan.

Waarschuwingslabels

De volgende labels zijn aan de Robotics of diens subonderdelen bevestigd wanneer het iBeam
evo-tafelblad CA is geïnstalleerd:

Label Verklaring

• De maximaal toegestane puntbe-
lasting die mag worden toege-
past op het craniale einde van
het iBeam evo tafelblad CA (zon-
der niet-invasieve extensie) is
100 kg.

• De maximaal toegestane belas-
ting voor het iBeam evo-verkeng-
stuk zonder invasieve fixatiering
is 70 kg.

• Ga niet op het iBeam evo-tafel-
blad CA staan.

De patiënt mag niet zwaarder zijn
dan 159 kg, evenredig verdeeld
over het iBeam evo-tafelblad CA.

Het volgende waarschuwingslabel is op het iBeam evo tafelblad CA geplakt:

Robotics met iBeam evo-tafelblad CA
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Label Verklaring

De patiënt mag niet zwaarder zijn
dan 159 kg, evenredig verdeeld
over het iBeam evo tafelblad CA.

ROBOTICS
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6.1.5 Robotics met kVue Pro-tafelblad

Opmerkingen met betrekking tot de veiligheid

Waarschuwing
De maximale verdeelde belasting toegestaan op Robotics gecombineerd met het kVue Pro
tafelblad (ongeacht gebruikt inzetstuk) is 144 kg.

Waarschuwing
De maximale belasting aan het hoofdeinde van de kVue Pro kraagliggers is 95 kg.

Waarschuwing
Ga niet op het kVue Pro tafelblad staan.

Waarschuwingslabels

De volgende waarschuwingslabels zijn aan de Robotics of diens subonderdelen bevestigd.

Label Verklaring

De maximale belasting aan het
hoofdeinde van de kVue Pro kraag-
liggers is 95 kg.

De maximale verdeelde belasting
toegestaan op Robotics gecombi-
neerd met het kVue Pro tafelblad
(ongeacht gebruikt inzetstuk) is
144 kg.

Robotics met kVue Pro-tafelblad
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6.2 Handmatige bediening
6.2.1 Overzicht

Linker-/rechterkant van het apparaat

① ② ③

Afbeelding 38  

Nr. Onderdeel

① Serviceslot

② Gebruikersinterface

③ AAN/UIT-schakelaar

Caudaal einde

②

③

①

④

Afbeelding 39  

ROBOTICS
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Nr. Onderdeel

① Toegangsopening voor de ontsluithendel van de bedrijfsrem

② Radio-antenne

③ Aansluiting van de batterijoplader

④ Zekering

Gerelateerde links

Ontsluithendel van de bedrijfsrem op pagina 130

Handmatige bediening

102 Hardwarehandleiding Rev. 2.4 Patiëntondersteuningssysteem



6.2.2 Gebruikersinterface

Gebruikersinterface LOCK ALL

①

Afbeelding 40  

Nr. Onderdeel Functie/Gebruik

① LOCK ALL toets

Druk hierop om de remmen van de robotics-motor te vergren-
delen/ontgrendelen. Automatische verplaatsing van de Robo-
tics is niet mogelijk als de remmen vergrendeld zijn:
• Verlichte knop: remmen zijn vergrendeld
• Niet-verlichte knop: remmen zijn ontgrendeld

De remmen worden automatisch vergrendeld tijdens een zelf-
testroutine tijdens het opstarten. Controleer beide toetsen
LOCK ALL: Bij het inschakelen van het apparaat moeten ze
verlicht zijn.

Wanneer de LOCK ALL-knoppen branden, geeft dit aan dat de elektrische motorremmen zijn
ingeschakeld of dat de beweging is uitgeschakeld door een van de servicesloten. Na het
uitschakelen van de servicesloten moet u de LOCK ALL-knoppen opnieuw ontgrendelen.

Waarschuwing
Raak de patiënt en de LOCK ALL-toets niet tegelijk aan.

Gebruikersinterface accuweergave

②

①

Afbeelding 41  
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Nr. Onderdeel Functie/Gebruik

① Ledlampje voor batterij-
status

Dit lampje geeft de oplaadstatus van de batterij aan.
• Als de rode balk oplicht, beschikt de batterij mogelijk over

onvoldoende energie voor verder gebruik. Verplaatsing is
nog mogelijk maar aangeraden wordt om de batterij zo snel
mogelijk op te laden.

• Als de rode balk snel knippert, is de batterij geheel ontla-
den. De Robotics schakelt zichzelf automatisch uit (na 10
seconden).

• Wanneer de Robotics wordt opgeladen, knipperen de balk-
jes van het ledlampje, waarmee de batterijstatus wordt aan-
geduid.

• De batterijen zijn volledig opgeladen zodra alle balkjes con-
tinu branden.

De led-balk knippert tijdens een zelftestroutine bij het opstar-
ten om de juiste werking van het scherm aan te geven.

② Ledlampje voor batterijo-
plader

Dit ledlampje licht groen op wanneer de batterijoplader op de
Robotics is aangesloten en geeft de stroomtoevoer vanaf de
batterijoplader aan.

Gebruikersinterface ledlampje Fault (storing)

①

Afbeelding 42  

Nr. Onderdeel Functie/Gebruik

① Fault LED (Fault-ledlamp-
je)

Dit ledlampje geeft een Fault-status van het apparaat aan die
alle verplaatsingen blokkeert.
Afhankelijk van de ernst van de systeemstoring kan het vol-
doende zijn om een tijdelijke storing te bevestigen om de sto-
ring op te heffen en door te gaan (bijvoorbeeld bij het werken
met de Service Application of ExacTrac).
Bij sommige storingen is het noodzakelijk om de Robotics uit
en weer in te schakelen voordat de storing is opgeheven.

Gerelateerde links

De batterij opladen op pagina 124

Gebruikersinterface
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6.2.3 Serviceslot

Serviceslot

①

Afbeelding 43  

Nr. Onderdeel Functie/Gebruik

① Serviceslot

Het serviceslot is een vaste bout die het hefmechanisme in
de uitgangspositie vergrendelt.
Het serviceslot inschakelen:
1. Verplaats het tafelblad naar de uitgangsstand.
2. Draai de knoppen van het serviceslot in de vergrendelde

stand.

De vergrendeling van het hefmechanisme heeft alleen effect
als beide knoppen volledig in de stand Locked zijn gedraaid.
De ontgrendeling van het hefmechanisme heeft alleen effect
als beide knoppen volledig in de stand Unlocked zijn ge-
draaid.

OPMERKING. Als een van de sloten uit de stand Unlocked is gedraaid, worden de elektrische
remmen eveneens automatisch vergrendeld. Beide knoppen LOCK ALL zijn daarom verlicht om
aan te geven dat het apparaat vergrendeld is. Daarom is het nodig om de elektrische remmen te
ontgrendelen met de knoppen LOCK ALL na het vrijgeven van de servicesloten. 

De bedrijfsstatus van de servicesloten wordt aangegeven door de pijl op de draaiknop. Zorg er
voor dat beide knoppen altijd volledig in hun mechanische eindstanden zijn gedraaid, aangegeven
met LOCKED en UNLOCKED.

ROBOTICS
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6.2.4 AAN/UIT-schakelaar

AAN/UIT-schakelaar

①
Afbeelding 44  

Nr. Onderdeel Functie/Gebruik

① AAN/UIT-schakelaar

De AAN/UIT-schakelaar schakelt de Robotics in en uit. Deze
branden om stand-by aan te duiden. Aangeraden wordt om de
Robotics uit te schakelen om de energie van de batterij te spa-
ren als het apparaat niet wordt gebruikt voor het positioneren van
de patiënt.
• De AAN/UIT-schakelaars aan weerskanten van het apparaat

moeten zijn ingeschakeld om het apparaat te activeren.
• Zet het apparaat altijd met de software in de ruststand voordat

u de Robotics uitschakelt met de AAN/UIT-schakelaar. Tij-
dens een verplaatsing mag de Robotics nooit worden uitge-
schakeld. Het plotseling uitschakelen van de energie tijdens
verplaatsen kan mechanische spanningen op het apparaat zet-
ten. Als dat gebeurt, moet het systeem opnieuw worden geïni-
tialiseerd en moet een QA-procedure worden uitgevoerd om
de interne afstelling van het systeem te controleren.

Waarschuwing
Raak de patiënt en de AAN/UIT-schakelaar niet tegelijk aan.

AAN/UIT-schakelaar
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6.2.5 Caudaal einde

Zekering, aansluiting van de batterijoplader, radio-antenne

①

③

② ④

Afbeelding 45  

Nr. Onderdeel

① Radio-antenne

② Aansluiting van de batterijoplader

③ Zekering

④ Kabel van de oplader

Waarschuwing
Raak de patiënt en de zekeringhouder niet tegelijk aan.

Gerelateerde links

Bediening op afstand met de radiozender op pagina 108
De batterij opladen op pagina 124
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6.3 Bediening op afstand met de radiozender

Algemene informatie

De Robotics wordt op afstand bediend met een op Bluetooth gebaseerde radiozender. Er zijn
twee communicatiepunten:
• De radio-antenne van Robotics bevindt zich aan het voeteneinde van het apparaat.
• De externe radiomodule waarmee het apparaat is verbonden met ExacTrac wordt bij voorkeur

geplaatst tegen het plafond van de behandelkamer, in de buurt van het voeteneinde van het
apparaat.

Externe Bluetooth-module

①

②

Afbeelding 46  

Nr. Onderdeel Functie/Gebruik

① Ledlampje

Groen: de module is ingeschakeld en in ruststand.
Paars: de module brengt een radioverbinding tot stand met de Ro-
botics.
Blauw/knipperend: radioverbinding opgezet/gegevensoverdracht.

② Beweegbare anten-
ne

De as van de antenne moet worden ingesteld zodat een as lood-
recht op de aspunten in de richting van de Robotics wijst.

OPMERKING. Plaats geen vaste voorwerpen tussen de radio-antenne aan het voeteneinde van
de Robotics en de externe radiomodule. 

EMC-opmerkingen

Dit medische elektrische toestel vereist speciale voorzorgen met betrekking tot EMC en het moet
worden geïnstalleerd en in bedrijf gesteld door personeel van Brainlab en/of geautoriseerde
service-partners.
Het toestel werkt met radiofrequenties in het bereik van of 2,402 tot 2,480 GHz. Het effectieve
uitgestraalde vermogen is 10 mW.
Brainlab aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor storingen met andere apparaten die kunnen
plaatsvinden door elektromagnetische compatibiliteit (EMC), noch voor gestoorde werking van
andere Bluetooth™-apparaten. Draagbare en mobiele apparatuur voor RF-communicatie kunnen
de medische elektrische apparatuur beïnvloeden.

Bediening op afstand met de radiozender

108 Hardwarehandleiding Rev. 2.4 Patiëntondersteuningssysteem



Waarschuwing
Het toestel kan onderworpen worden aan elektrische interferentie door andere apparatuur,
zelfs als die andere apparatuur voldoet aan de CISPR emissie-eisen.

ROBOTICS
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6.4 De Robotics bedienen
6.4.1 De Robotics verplaatsen tijdens het opstellen van de patiënt

Algemene informatie

De Robotics mag alleen klinisch worden gebruikt met het ExacTrac-
patiëntpositioneringssysteem.
Zie voor klinische workflows waarin de werking van het apparaat is beschreven, de betreffende
Klinische gebruikershandleiding, ExacTrac.

Opmerkingen met betrekking tot de veiligheid

Waarschuwing
Houd rekening met het gevaar voor verwonding als gevolg van de op afstand bediende
werking van de Robotics. Zorg ervoor dat u altijd een onbelemmerd uitzicht hebt op de
patiënt bij het bedienen van de Robotics, met name als u verplaatsingen uitvoert van
buiten de behandelbunker. Stel zo nodig het camerasysteem in de behandelruimte bij.

Waarschuwing
Gebruik de Robotics niet wanneer een invasieve hoofdring wordt gebruikt voor de
positionering van de patiënt. Zet de Robotics vast met de toets LOCK ALL om er voor te
zorgen dat de Robotics niet kan bewegen tijdens de opstelling en behandeling van de
patiënt.

Waarschuwing
Controleer dat de patiënt niet komt vast te zitten tussen de behandeltafel en de gantry
wanneer de Robotics beweegt. Als de kans op een botsing niet kan worden weggenomen,
moet de patiënt worden verplaatst.

Waarschuwing
Houd er rekening mee dat elke beweging van de Robotics ter correctie van een onjuiste
hoekaanpassing een aanzienlijke verschuiving over de Xt, Yt- en/of Zt-as kan veroorzaken.
Deze verschuiving moet voor de behandeling worden geverifieerd en gecorrigeerd.
Wanneer de patiënt wordt gepositioneerd, moet beweging van de patiënt zo veel mogelijk worden
vermeden, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de antislipmat van Brainlab of een ander
geschikt hulpmiddel om de patiënt te immobiliseren.
Aanbevolen wordt om de Gantry te draaien naar hoeken tussen de 90° en 270° voor een
onbelemmerd uitzicht op de patiënt tijdens het positioneren om het risico te vermijden dat de
patiënt bekneld raakt.

Positie besturen

U kunt een beweging op de Robotics besturen vanuit een van twee bedieningsposities:
• binnen de behandelbunker, waarbij de bediener naast het apparaat staat, of
• buiten de bunker met het behandelpaneel.

In beide gevallen is het echter noodzakelijk om elke beweging van de Robotics zorgvuldig waar
te nemen en te controleren om gevaar voor de patiënt te vermijden.

De Robotics bedienen
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6.4.2 Verificatie instelling behandeltafel als de Robotics niet gebruikt wordt

Algemene informatie

Wanneer geen ExacTrac of Robotics wordt gebruikt voor het positioneren van de patiënt, wordt
de Robotics op de middenpositie ingesteld. Aangeraden wordt om de juiste uitlijning te
controleren met de meegeleverde waterpas vóór behandeling van de patiënt.
Zie het blad met technische gegevens dat met de waterpas is meegeleverd voor details met
betrekking tot gebruik en precisie.

Opmerkingen met betrekking tot de veiligheid

Waarschuwing
Het is van groot belang om de patiënt op de juiste manier op te stellen voordat enige vorm
van stralingsbehandeling begint (d.w.z. met of zonder gebruik van de Robotics). U moet
controleren of de patiënt voldoende nauwkeurig is opgesteld voor het begin van de
behandeling. Bij het uitvoeren van behandelingen zonder gebruik te maken van de
ExacTrac voor het opstellen van de patiënt, moet u de nauwkeurigheid van de
voorbereiding controleren met een geschikt alternatief meetapparaat (zoals een digitale
waterpas).

Waarschuwing
De digitale waterpas moet regelmatig worden gekalibreerd, ten minste eenmaal per jaar
onder de verantwoording van de klinische bediener.

ROBOTICS

Hardwarehandleiding Rev. 2.4 Patiëntondersteuningssysteem 111



6.4.3 De Robotics verplaatsen tijdens gebruik zonder patiënt

Algemene informatie

U kunt de Robotics verplaatsen tijdens gebruik zonder patiënt met de Robotics Service
Application.

Waarschuwing
Gebruik de Robotics Service Application niet voor het opstellen van de patiënt voor en
tijdens de stralingsbehandeling.

Automatisch annuleren

Als een aangevraagde beweging niet binnen drie minuten bevestigd wordt, wordt de aanvraag
automatisch geannuleerd. Om door te gaan met de beweging, moet u de verplaatsing opnieuw
selecteren en doorgaan.
Ook als een uitgevoerde verplaatsing onderbroken wordt door de bevestigingsdruktoets langer
dan drie minuten los te laten voordat de uiteindelijke bestemming bereikt is, wordt de
aangevraagde beweging geannuleerd. Het systeem keert terug in de ruststand en wacht tot een
nieuwe beweging wordt uitgevoerd. De foutmelding Target position not reached (Doelpositie
niet bereikt) wordt weergegeven en Position not reached (Positie niet bereikt) wordt rood
weergegeven boven in het toepassingsvenster.

Gerelateerde links

De Servicesloten gebruiken op pagina 132

Robotics Service Application: standaardweergave

Stap

1. Start de Robotics Service Application.
Een bericht verschijnt om u er aan te herinneren dat u de toepassing niet mag gebruiken
bij het opstellen van de patiënt. Selecteer Acknowledge om door te gaan.

2. De toepassing maakt automatisch verbinding met de Robotics. Het volgende scherm
verschijnt:

De Robotics verplaatsen tijdens gebruik zonder patiënt
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Stap

①②

③

④

• De verbindingsstatus ① Robotics connected (groen) geeft aan dat een verbinding tot
stand is gebracht.

• Wanneer de Robotics naar de doelpositie is verplaatst, wordt Position Reached
weergegeven ②. De huidige positie van de Robotics wordt numeriek weergegeven
③.

• De positie wordt ook grafisch weergegeven met een enkele groene punt ④.

OPMERKING. Houd er rekening mee dat de positie van de Robotics zoals weergegeven slechts
een indicatie voor de oriëntatie vormt. De grafische weergave van het gehele bedieningsbereik
(weergegeven als ruitvorm in deze tab) is niet op schaal. De weergegeven waarden verwijzen
naar de relatieve verplaatsing van de Robotics in overeenstemming met IEC 61217 - "Table Top
System" (tafelbladsysteem) verwijzingsindex "t". De weergegeven waarden houden geen rekening
met eventuele externe afwijkingsbronnen zoals bijvoorbeeld buigen van het onderstel. 

Een beweging uitvoeren met de Robotics Service Application

Stap

1. Open het tabblad Maneuver. 

2. Selecteer eerst ge gewenste pitch- en/of roll-hoek door:

ROBOTICS
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Stap
• de punt die de positie aangeeft naar een positie binnen het werkingsbereik te slepen,

of
• door de nieuwe pitch- en/of roll-hoek in de bladermenu’s onderin het tabblad te selec-

teren.

①

②

Als een nieuwe positie is voorgeselecteerd, wordt de huidige positie weergegeven als een
gele punt ① en de doelpositie als een blauwe punt ②.
Als de doelpositie bereikt is, wordt de punt groen.

3. Klik op Go om de aanvraag voor de beweging naar de Robotics te sturen.
Een dialoogvenster toont de instelverplaatsing:

Selecteer Acknowledge om de voorselectie te bevestigen of Cancel om de handeling te
annuleren.

4. Als u vooraf een verplaatsing selecteert in de positieve richting van de Zt-as, verschijnt
een bericht over de maximaal te verwachten verticale verplaatsing op het uiteinde van het
tafelblad.

Hierdoor kunt u de minimale vrije ruimte bepalen die beschikbaar moet zijn om een bot-
sing te vermijden.
Controleer en bevestig de instelling door Acknowledge te selecteren of annuleer de in-
stelling door Cancel te selecteren.

De Robotics verplaatsen tijdens gebruik zonder patiënt
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Stap

5. De Robotics is nu ingesteld voor het uitvoeren van de gewenste beweging. Activeer de
verplaatsing door beide toetsen op het bevestigingsapparaat in te drukken. Afhankelijk
van de plaats van bediening kan dit de ExacTrac-handbediening of het ExacTrac-bedie-
ningspaneel zijn. De Robotics blijft zich in de richting van het doel verplaatsen zolang
beide toetsen ingedrukt zijn. Laat de toetsen los om de verplaatsing te stoppen.

OPMERKING. De afgebeelde en beschreven systeemonderdelen zijn slechts voorbeel-
den; mogelijk zien ze er anders uit. 

6. Als de beweging is gestart, verplaatst de gele cirkel zich binnen het raster overeenkom-
stig de feitelijke positie van de Robotics. De toepassing geeft boven in het venster Mo-
ving weer.

7. Als de beweging is voltooid, en de doelpositie is bereikt, komen de blauwe en gele cirkel
in het positieraster samen zodat ze een groene cirkel op de doelpositie vormen. De toe-
passing geeft boven in het venster Position reached weer.

Een beweging annuleren

Stap

Selecteer Stop boven in het toepassingsvenster om een beweging te annuleren.

Een terugkeerprocedure uitvoeren

Als een systeemfout optreedt, kan de Robotics een terugkeerprocedure (Homing) uitvoeren voor
QA-redenen. Tijdens een Homing wordt het tilmechanisme naar de oorspronkelijke stand
teruggebracht om een geautomatiseerde interne synchronisatie uit te voeren van alle
positioneringssensoren van het apparaat.
Een terugkeerprocedure is bijvoorbeeld nodig als de ontsluithendel van de bedrijfsrem is
geactiveerd, omdat in dat geval de feitelijke positie opnieuw moet worden gesynchroniseerd met
het interne supervisiesysteem van het apparaat.
In de Home Position staan de bovenste en onderste interfaceplaat, verbonden met de Imaging
Couch Top aan één zijde en met de tafelbasis aan de andere zijde, parallel op elkaar.
Afhankelijk van de mechanische variaties van uw individuele hardware-instellingen en de
systeemomgeving kan deze positie iets afwijken van de Center Position van het apparaat die is
uitgelijnd met het ideale/initiële linac-coördinatensysteem in het isocentrum.

ROBOTICS
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Afbeelding 47  

Stap

1. Selecteer Home op het tabblad Maneuver om de Robotics naar de uitgangspositie te
bewegen.

2. Activeer de verplaatsing door beide toetsen op het bevestigingsapparaat in te drukken.

De Robotics Service Application afsluiten

Stap

1. Klik op Off in de rechterbovenhoek van het scherm.

2. Een bericht verschijnt om u door de afsluitprocedure te begeleiden en de Robotics naar
een geldige standaardpositie te brengen vóór de behandeling van de patiënt.

De Robotics verplaatsen tijdens gebruik zonder patiënt
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Stap

Selecteer:
• Home Position, of
• Center Position. Dit is de klinische isocentrale positie die eerder is ingesteld met het

ExacTrac-hulpmiddel voor systeemconfiguratie.
• Cancel, als u de positie van de Robotics niet wilt wijzigen.

OPMERKING. Als geen geldige middenpositie is gedefinieerd, kan deze niet worden ge-
selecteerd. 

OPMERKING. De beginpositie kan iets afwijken van de middenpositie (isocentrale posi-
tie) afhankelijk van de mechanische variaties van uw individuele hardware-instellingen en
de systeemomgeving. 

3. Nadat u hebt besloten om de positie van de Robotics opnieuw in te stellen (bijvoorbeeld
door Center Position te selecteren), wordt de gewenste beweging ingesteld en wordt u
gevraagd om de verplaatsing te activeren.

4. Als u besluit om een laatste aanpassing van de positie van de Robotics over te slaan
(door op Cancel te drukken), verschijnt een bericht:

• Klik op Cancel om te bevestigen dat u de positie van de Robotics niet wilt wijzigen, of
• Klik op Retry om nogmaals te proberen de definitieve Robotics-positie in te stellen op

de begin- of middenpositie.

ROBOTICS
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6.4.4 Berichtvakken en systeemwaarschuwingen

Lijst met Berichtvakken en systeemwaarschuwingen

Berichten Verklaring

Verplaatsing is niet mogelijk als de batterijoplader is aan-
gesloten op de Robotics.

Maak de batterijoplader los en klik op OK ter bevestiging.

Verplaatsing is niet mogelijk als de Robotics handmatig is
vergrendeld met LOCK ALL.

Druk op LOCK ALL om de Robotics te ontgrendelen en
klik op OK ter bevestiging.

Verplaatsing is niet mogelijk als de Robotics handmatig is
vergrendeld met het serviceslot.

Maak de bouten van het serviceslot los om het apparaat
te ontgrendelen en klik op OK ter bevestiging.

De Robotics is niet aangesloten.

De communicatieverbinding met de Robotics kan niet
worden opgezet of is tijdens het gebruik verdwenen. Con-
troleer of de Robotics is ingeschakeld en klik op OK ter
bevestiging.

Het QA-proces van de Robotics vereist een terugkeerpro-
cedure.

Een intern proces voor systeembalancering vereist een te-
rugkeerprocedure, bijvoorbeeld nadat de bedrijfsrem ont-
koppeld is geweest.

Klik op Acknowledge om de terugkeerprocedure te star-
ten.

Klik op Cancel als u nu niet met deze actie wilt doorgaan.

OPMERKING. Tijdens de terugkeerprocedure moet de
Robotics mechanisch ontlast worden. Er mag geen pati-
ent op het tafelblad liggen tijdens de terugkeerprocedure. 

Er is een fout in de communicatie opgetreden.

De communicatieverbinding met de Robotics is tijdens het
gebruik verstoord.
Als het probleem blijft bestaan, kan er een tijdelijke versto-
ring optreden of de communicatieverbinding kan een hard-
warestoring bevatten.
• Zorg ervoor dat de radioverbinding tussen de radio-an-

tenne aan het caudale einde van de Robotics en de ex-
terne radiomodule niet verstoord wordt door grote vaste
voorwerpen.

• Controleer of geen andere Bluetooth™- of WLAN-radio-
zenders in de omgeving de radioverbinding storen.

• Klik op Acknowledge ter bevestiging.

Berichtvakken en systeemwaarschuwingen
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Berichten Verklaring

De toepassing sluit nu af.
Verplaats de Robotics zo nodig naar een geldige stan-
daardpositie voor de behandeling van de patiënt.

Het berichtvak verschijnt bij het afsluiten van de toepas-
sing om u door de gecontroleerde afsluitprocedure te be-
geleiden.
Selecteer Home Position of Center Position om de Ro-
botics te verplaatsen naar een geldige standaardpositie
voor de behandeling van de patiënt.
Klik op Cancel om de laatste aanpassing van de positie
van de Robotics over te slaan.

De Robotics is niet naar een geldige standaardpositie ver-
plaatst. Zorg ervoor dat u de Robotics verplaatst vóór de
behandeling van de patiënt.

Als u hebt besloten om de laatste aanpassing van de posi-
tie van de Robotics over te slaan bij het afsluiten van de
toepassing, moet u dit in het berichtvak een tweede maal
bevestigen door op Cancel te klikken. Om te proberen de
Robotics te positioneren, klikt u op Retry.
Het berichtvak verschijnt ook als de aanpassingsverplaat-
sing niet met succes kan worden afgerond.

Een Robotics-systeemstoring heeft plaatsgevonden.

Het storingsbericht meldt u een interne storing in de toe-
passing.
De storing vereist dat u bevestigt door op Acknowledge te
klikken om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent
van de actuele status. Het toont ook een uitgebreider be-
schrijving van de storing als u op Show Details... klikt.
U kunt de toepassing stoppen door op Exit Application te
klikken.
De storingssituatie en de details worden opgeslagen in het
Robotics-foutenlogboek op uw computer.

TOEPASSING ALLEEN VOOR SERVICE EN ONDER-
HOUD!
Deze software mag niet worden gebruikt voor het positio-
neren van de patiënt in een klinische toepassing en het
gebruik mag geen invloed of effect hebben, hetzij direct of
indirect, op de behandeling van de patiënt.

Het berichtvak is een herinnering om de Robotics Service
Application niet te gebruiken bij het opstellen van de pati-
ent.
Klik op Acknowledge om door te gaan of op Cancel om
af te breken.

Instellen verplaatsing van de Robotics.

De waarschuwing informeert u over de voorgeplande ver-
plaatsing. Klik op Acknowledge om uw keuze te bevesti-
gen of klik op Cancel om het verplaatsingsschema aan te
passen.

ROBOTICS
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Berichten Verklaring

Instellen verplaatsing van de Robotics.
De verplaatsing zorgt voor een verticale verplaatsing.
Controleer voor het verplaatsen de vrije ruimte boven de
patiënt.

Als u een verplaatsing hebt voorbereid in positieve richting
van de Zt-as, waarschuwt het bericht u over de voorberei-
de verplaatsing en stelt het u op de hoogte over de maxi-
male te verwachten verticale verplaatsing op het uiteinde
van het tafelblad.
Controleer voor het verplaatsen de beschikbare vrije ruim-
te.
Bevestig uw keuze met Acknowledge of druk op Cancel
om het verplaatsingsschema aan te passen.

Berichtvakken en systeemwaarschuwingen

120 Hardwarehandleiding Rev. 2.4 Patiëntondersteuningssysteem



6.4.5 De antislipmat gebruiken

Algemene informatie

De antislipmat van Brainlab kan op het tafelblad onder de patiënt worden gelegd voor meer
comfort tijdens het kantelen van de tafel.

Antislipmat

Afbeelding 48  

Compatibiliteit

De antislipmat van Brainlab is getest op schadelijke stoffen en is goedgekeurd voor contact met
de huid conform Oeko Tex Standard 100 (productklasse II).

De antislipmat gebruiken

Plaats de antislipmat op het tafelblad, zoals hieronder wordt getoond.

Afbeelding 49  

Desinfectie

Voer een standaarddesinfectie van de oppervlakken uit met een desinfectiemiddel zoals
Meliseptol. Raadpleeg de aanbevelingen van de fabrikant van het desinfectiemiddel.
U kunt de mat ook afvegen met een zachte, vochtige doek. Gebruik geen papier.

Opslag

Rol de mat op voor opslag.

ROBOTICS
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Dosimetrische eigenschappen

Bij bestraling door de antislipmat, met name in combinatie met de Imaging Couch Top van
Brainlab, moeten de verzwakking en dosisopbouw experimenteel worden gecontroleerd met
behulp van de juiste metingen.

Opmerkingen met betrekking tot de veiligheid

Waarschuwing
Verzwakking van de straling verschilt op basis van de energie van de straal en de
invoerhoek van de straal door de antislipmat.

Waarschuwing
Opwaartse bestraling door de antislipmat met de gantry in de 6-uurpositie (phi-g = 180°
volgens IEC 61217) leidt tot een dosisverzwakking die gelijk is aan een geschatte
hoeveelheid water van 1,4 mm. Hiermee is wellicht geen rekening gehouden tijdens de
planning van de behandeling.

De antislipmat wassen

Stap

1. De antislipmat kan in de wasmachine met een mild wasmiddel worden gewassen tot een
temperatuur van 30 °C (niet centrifugeren).

2. De antislipmat kan vervolgens in een handdoek worden gerold om het teveel aan vocht
te verwijderen.

3. Laat het daarna op natuurlijke wijze drogen en plaats de mat niet in een droger of op een
radiator.

4. De mat mag niet worden opgevouwen of tijdens de behandeling van een patiënt worden
gebruikt, voordat de mat volledig droog is.

De antislipmat gebruiken
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6.4.6 De Robotics in- of uitschakelen

Algemene informatie

Als de Robotics niet wordt gebruikt voor het positioneren van een patiënt, raadt Brainlab aan om
het apparaat uit te schakelen om de batterij te sparen.

ROBOTICS
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6.4.7 De batterij opladen

Algemene informatie

Na meerdere gebruiksuren moet u de batterij opnieuw opladen. De gebruikstijd van de batterij is
afhankelijk van de gebruiksfrequentie, de individuele belasting tijdens het bewegen en de stand-
by tijd tussen de gebruikscycli.
De batterij is ontworpen voor een dag normale klinische toepassing. 
Het duurt ongeveer acht uur om een volledig lege batterij opnieuw op te laden. Brainlab adviseert
om de batterij’s nachts of gedurende het weekend op te laden.

Batterijtype

12 V VRLA, (modeltype: Panasonic R123R4P): vier in serie geschakelde batterijen produceren
een nominale spanning van 48 V gelijkstroom.

Overzicht van de onderdelen

②

③

①

Afbeelding 50  

Nr. Onderdeel

① Ledlampje voor batterijstatus

② Ledlampje voor batterijoplader

③ Kabel van de oplader aangesloten

Opmerkingen met betrekking tot de veiligheid

Waarschuwing
Koppel de batterijoplader los vóór de positionering of behandeling van een patiënt.

De batterij opladen
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Waarschuwing
Raak de patiënt en de aansluiting van de batterijoplader of de kabel van de batterijoplader
niet tegelijkertijd aan.

De batterij opladen

Stap

1. Sluit de batterijoplader aan om stroom te leveren via het netsnoer (landspecifiek net-
snoer).

2. Sluit de batterijoplader met de stroomuitvoerkabel aan op de Robotics. Het ledlampje
van de batterijoplader licht op om de actieve stroomtoevoer van de batterijoplader
naar de Robotics aan te geven.

3. De Robotics begint de batterij op te laden, aangeduid door het knipperen van het led-
lampje van de batterijstatus.

4. Nadat de batterij volledig is geladen, licht de LED continu op om aan te geven dat het ap-
paraat operationeel is.

5. Maak de batterijoplader los.
• Houd de kabel met een hand vast en maak de verbindingstanden los door de huls met

veer naar buiten te trekken:

Wees voorzichtig met het losmaken van de oplaadstekker van de Robotics.
• Als de huls met veer niet naar achteren wordt getrokken, steken de tanden uit:

• Als de geveerde huls naar achteren wordt getrokken, trekken de tanden in:

OPMERKING. De Robotics kan niet bewegen als de batterijoplader is aangesloten. U
moet de batterijoplader losmaken vóór de behandeling van een patiënt. 

ROBOTICS
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OPMERKING. De Robotics kan ook worden opgeladen als hij is uitgeschakeld. 

De batterij opladen
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6.5 Batterijoplader

Algemene informatie

De batterijoplader is onderdeel van de Robotics.

Stroomtoevoer 100-240 V wisselstroom / 47-63 Hz / 1,5-0,7 A

Beschermingsklasse II

Oplader

①

②

Afbeelding 51  

Nr. Onderdeel Opmerking

① Stekker voor energieuit-
voer Maakt verbinding met de Robotics

② Aansluiting voor stroom-
toevoer Type IEC C8

OPMERKING. Landspecifiek netsnoer meegeleverd. 

OPMERKING. Plaats de batterijoplader niet zo dat het moeilijk is om de stekker uit het
stopcontact te trekken. Zorg er voor dat u niet wordt gehinderd door zware of grote voorwerpen bij
het uit het stopcontact trekken van de stekker. 

Opmerkingen met betrekking tot de veiligheid

Waarschuwing
Gebruik alleen de batterijoplader die door Brainlab wordt geleverd om de batterij op te
laden of de Robotics te bedienen. Gebruik deze batterijoplader uitsluitend voor het opladen
of bedienen van de Robotics.

Waarschuwing
Gebruik en aansluiten van andere onderdelen dan door Brainlab voor dat doel zijn
gespecificeerd, kan tot het overschrijden van lekstromen of andere schade aan de
apparatuur leiden en daarbij gevaar opleveren voor de patiënt of gebruiker!
Bij het niet opvolgen van de bovengenoemde beperking, maakt elke bediener die andere
onderdelen aansluit dan door Brainlab voor dat doel zijn opgegeven, een medisch
elektrisch systeem volgens de definities van IEC 60601-1-1. De bediener aanvaardt
onbeperkte aansprakelijkheid voor de veilige bediening van dit systeem!
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6.6 Reiniging

Algemene informatie

Reinig de Robotics met een zachte, droge doek. Verwijder vlekken met een licht bevochtigde
doek. Gebruik geen water, scherpe voorwerpen, ruwe materialen of caustische zeep om residuen
te verwijderen, vooral niet op de balg.

Reiniging
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6.7 Het systeem onderhouden
6.7.1 Inspectie door gebruiker

Dagelijkse inspecties

Uit veiligheidsoogpunt wordt aanbevolen om het volgende dagelijks te controleren, bijvoorbeeld bij
het starten van het systeem. Als u schade ontdekt aan een onderdeel of een andere storing, ga
dan door zoals hieronder wordt beschreven.

Systeemonderdeel Inspectie

Batterijoplader:
• Behuizing
• Netsnoer
• Gelijkstroomsnoer
• Connectoren

Visuele controle op integriteit van behuizing en isola-
tie:
• Geen verbuigingen of scheuren in behuizing en ka-

belaansluiting
• Geen schade aan buigbescherming
• Geen schade aan connectoren

Serviceslot-systeem (mechanisch vast-
zetapparaat)

Functionele controle:
• Juiste aanduiding van Locked en Unlocked
• Vergrendel/ontgrendel servicesloten links/rechts
• Controleer voor elk serviceslot links/rechts of beide

LOCK ALL-ledlampjes oplichten

Afdekkingen en behuizingen van de Ro-
botics

Visuele controle op integriteit van behuizing en isola-
tie:
• Geen scheuren in afdekkingen
• Geen losse afdekkingen

Waarschuwingslabels Leesbaarheid van waarschuwingslabels en symbolen
op hardware-onderdelen

Opmerkingen met betrekking tot de veiligheid

Waarschuwing
Om persoonlijk letsel of schade aan het systeem te vermijden als gevolg van klem raken
tussen bewegende onderdelen van het apparaat, moet de afdekking van de Robotics goed
gemonteerd zijn en mag de afdekking geen schade vertonen. Gebruik de Robotics niet als
een afdekking is beschadigd of verwijderd.

Gerelateerde links

Beschadigde apparatuur op pagina 140

ROBOTICS
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6.7.2 Ontsluithendel van de bedrijfsrem

Algemene informatie

Als een interne storing in de Robotics optreedt die niet kan worden opgelost, kan het
noodzakelijk zijn om de elektrische rem van het hefmechanisme vrij te geven om de Imaging
Couch Top met de hand terug te verplaatsen naar de uitgangspositie.
Dat kan noodzakelijk zijn om de behandeling van de patiënt voort te zetten zonder de Robotics.
OPMERKING. Als de motorremmen worden ontgrendeld, wordt de Imaging Couch Top alleen
door gasveren op zijn plaats gehouden. Elke extra belasting op het tafelblad veroorzaakt dat de
Imaging Couch Top omlaag kantelt. Dit gaat ook op als de ontsluithendel van de bedrijfsrem
wordt geactiveerd terwijl de Imaging Couch Top in de neerwaartse stand staat. Hier laat het
activeren van de ontsluithendel van de bedrijfsrem de Imaging Couch Top naar boven
kantelen. 

Opmerkingen met betrekking tot de veiligheid

Waarschuwing
Door de ontsluithendel van de bedrijfsrem te activeren, worden de motorremmen gelost.
Let op snelle verplaatsingen van het tafelblad door de zwaartekracht of veerspanning bij
het indrukken van de knop voor de ontsluithendel van de bedrijfsrem.
Als het tafelblad vrij kan bewegen, kan dit grote versnellingskrachten veroorzaken die de
patiënt kunnen verwonden, met name bij het gebruik van invasieve patiënt-fixatiesystemen.
Gebruik de ontsluithendel van de bedrijfsrem toets nooit als er een patiënt op de
behandeltafel ligt.

Voordat u begint

• Om het tafelblad te verplaatsen met de ontsluithendel van de bedrijfsrem zijn ten minste
twee mensen nodig.

• Zorg ervoor dat er geen goederen of een patiënt op de tafel liggen tijdens het activeren van de
ontsluithendel van de bedrijfsrem.

Gerelateerde links

De Robotics verplaatsen tijdens gebruik zonder patiënt op pagina 112

De ontsluithendel van de bedrijfsrem gebruiken

Stap

1. Sluit de batterijoplader aan op de Robotics.

Ontsluithendel van de bedrijfsrem
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Stap

2. Verwijder het witte plastic dopje waarmee de ontsluithendel van de bedrijfsrem wordt
afgedekt.

3. Steek een lang, dun object (bv. een naald) in de opening en druk de knop voor de ont-
sluithendel van de bedrijfsrem achter het dopje in.

4. Als de toets vrijkomt, worden de aandrijfremmen weer geactiveerd. Twee mensen moeten
dit handmatig tillen uitvoeren, een om de toets ingedrukt te houden en de tweede om het
tafelblad met de hand in de juiste positie te plaatsen.

5. Eenmaal in de juiste positie gekomen, kan de toets worden losgelaten om de remmen te
activeren. Plaats het plastic dopje terug om het gat te bedekken.

OPMERKING. Als de knop voor de ontsluithendel van de bedrijfsrem wordt ingedrukt, reageert
de Robotics niet op stationopdrachten van ExacTrac. 

OPMERKING. Na activering van de ontsluithendel van de bedrijfsrem is een
terugkeerprocedure nodig voordat het apparaat klinisch gebruikt kan worden. 

ROBOTICS
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6.7.3 De Servicesloten gebruiken

Algemene informatie

Brainlab adviseert om de Robotics te vergrendelen met de servicesloten als het apparaat
gedurende langere tijd niet wordt gebruikt of buiten dienst wordt gesteld.

Gerelateerde links

De Robotics verplaatsen tijdens gebruik zonder patiënt op pagina 112

De servicesloten gebruiken

Stap

1. Verplaats de Imaging Couch Top naar de uitgangspositie, bijvoorbeeld met de Robotics
Service Application.
Afhankelijk van de instelling van de behandeltafel kan de uitgangspositie verschillen van
het vaste coördinatensysteem (index -f) van de behandelkamer. De bovenplaat en basis-
plaat van de Robotics moeten echter parallel op elkaar staan.

2. Draai beide servicesloten in de stand LOCKED.

De Servicesloten gebruiken
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6.7.4 Onderhoud batterij

Tabblad Charging

Met het tabblad Charging in de Robotics Service Application kunt u de batterijspanning en
stroom volgen tijdens het lopende oplaadproces of eerdere oplaadcycli controleren. Dit helpt bij
het bepalen van de conditie van de batterij.

Afbeelding 52  

ROBOTICS
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Zo laadt een batterij op

①
② ③

Afbeelding 53  

Nr. Fase Beschrijving

① Oplaadfase 1

In de eerste fase wordt de batterij opgeladen met een con-
stante laadstroom van ongeveer 2 A. Afhankelijk van de
beginconditie bij het opladen, kan dit enkele uren duren.
Tijdens deze fase bereikt de batterij ongeveer 60% van de
maximale capaciteit.

② Oplaadfase 2

Als de batterij de spanning voor het einde van het opladen
heeft bereikt, wordt de oplaadstroom automatisch vermin-
derd en aangepast om deze maximale spanning constant
te houden. Deze fase is noodzakelijk om de batterij volle-
dig op te laden tot 100%.
OPMERKING. De afvulspanning is temperatuurafhankelijk
en kan daarom iets afwijkende waarden vertonen. 

③ Oplaadfase 3

Als de resterende oplaadstroom in de tweede fase onder
100 mA is gedaald, is de batterij volledig opgeladen.
Om overladen van de batterij te voorkomen, wordt de
stroom aangepast zodat de continue druppellaadspanning
constant blijft. In deze staat wordt de batterij gereed voor
gebruik gehouden en wordt alleen het interne elektrische
verlies aangevuld tot de batterijoplader wordt ontkoppeld.

Onderhoud batterij
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De batterij buiten dienst stellen

Waarschuwing
Als verwacht wordt dat de Robotics gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, moet de
batterij worden verwijderd en apart worden gelegd. De batterij mag alleen worden
vervangen door personeel van Brainlab en/of geautoriseerde servicepartners.
Bij lange perioden waarin geen gebruik wordt verwacht, adviseert Brainlab om de batterij volledig
op te laden voordat u hem verwijdert en apart opslaat.
• Berg de batterij op in het temperatuurbereik van -15 tot 40 °C.
• Laat de batterij niet onderdompelen in of bevochten met water/zeewater, omdat dit de batterij

kan laten corroderen, ontsteken of gevaar voor elektrische schokken vormen.
• Bewaar de batterij niet in een stoffige omgeving omdat hij hierdoor kan kortsluiten.

U kunt een gebruikte of defecte batterij terugsturen naar Brainlab voor recycling.

Opmerkingen met betrekking tot de veiligheid

Waarschuwing
De met de Robotics meegeleverde batterij bevat substanties die schadelijk zijn voor het
milieu als ze na gebruik ongecontroleerdt met het huishoudelijk afval worden afgevoerd.
Daarom moet een gebruikte of beschadigde batterij gerecycled worden.

Waarschuwing
Ook een ontladen of beschadigde batterij kan nog een grote hoeveelheid resterend
elektrisch vermogen bevatten wat bij onvoorzichtig gebruik brand of een explosie kan
veroorzaken. Voer batterijen niet af met het huishoudelijk afval.

Gerelateerde links

Beschadigde apparatuur op pagina 140

Een oplaadlogboek weergeven

Belangrijke parameterwaarden van de laatste vier oplaadcycli worden automatisch in de
Robotics opgeslagen. Dit logbestand kan vanaf het apparaat worden geladen. Deze
functionaliteit is alleen beschikbaar wanneer de oplader ontkoppeld is.

Stap

1. Open het tabblad Charging.

2. Selecteer Show last chargings.

3. Selecteer een oplaadlogboek uit de lijst die met een datum en tijd is gemarkeerd.

4. De belangrijkste parameters voor het opladen worden binnen een kenmerkende oplaad-
curve weergegeven.

ROBOTICS
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Stap

De actuele oplaadcyclus volgen

U kunt het actuele oplaadproces, in realtime, bekijken op het tabblad Charging. Op dit tabblad is
uitgebreidere informatie over de actuele status van de batterij beschikbaar.

Stap

1. Open het tabblad Charging.

2. Sluit de batterijoplader aan.
Het registreren van de oplaadcurve begint direct wanneer de oplader op de Robotics
wordt aangesloten.

3. Het tabblad Charging toont de batterijspanning in combinatie met de oplaadstroom in re-
al-time. Een defecte batterij is te herkennen aan een verandering in de oplaadkenmerken.

Onderhoud batterij
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Stap

Een oplaadcyclus opslaan

Zowel de oplaadlogboeken als de oplaadcycli kunnen ter documentatie op schijf worden
opgeslagen.

Stap

Selecteer Save Record onder aan het tabblad Charging ①.

①

ROBOTICS
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6.7.5 Versie-informatie ophalen

Versie-informatie weergeven

Stap

Selecteer het tabblad Version.
Dit geeft weer de:
• Licentie
• Firmware-checksum

Verder geeft het de versienummers weer van:
• De Robotics Service Application
• De bijbehorende DLL
• De Robotics-firmwareversie

Versie-informatie ophalen
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7 TECHNISCHE
VEILIGHEIDSINSPECTIE
VAN DE ROBOTICS

7.1 Vereisten voor de STI - Safety Technical
Inspection (Technische veiligheidsinspectie)

Omvang en interval

Het apparaat zal worden onderworpen aan regelmatige kwaliteitsinspecties, ten minste eenmaal
per jaar, gebaseerd op de eisen van IEC 62353 (IEC 62353 / Medische elektrische toestellen -
Periodiek testen en testen na reparatie van medische elektrische toestellen).
Zie voor een uitgebreid overzicht van de eisen van verplichte technische veiligheidsinspecties de
actuele versie van "Technical Leaflet – STI Robotics" (technische brochure - STI Robotics).

Rapport voor veiligheidsinspectie

Alle tests die worden uitgevoerd tijdens de technische veiligheidsinspectie zullen uitgebreid
worden gedocumenteerd.

Inspecties door Brainlab personeel

Als u een onderhoudscontract hebt aangeschaft, voert een ondersteuningsspecialist van Brainlab
de technische veiligheidsinspectie uit als onderdeel van de jaarlijkse PMI.
Als u geen onderhoudscontract hebt, kunt u contact opnemen met Brainlab om een afspraak te
maken voor de inspectie tegen een vast tarief.

Geschiktheid van inspectiepersoneel

De technische veiligheidsinspectie moet worden uitgevoerd door geauthoriseerd personeel dat:
• gekwalificeerd is voor het uitvoeren van veiligheidsinspecties op elektrische medische

apparatuur;
• bekend is met de veiligheidsinformatie en instructies van het product en die de

gebruikershandleidingen heeft gelezen en begrepen;
• bekend is met de actuele lokale regelgeving inzake industriële en niet-industriële

ongevalpreventie;
• informeer Brainlab onmiddellijk schriftelijk als het apparaat als onveilig wordt beschouwd.

TECHNISCHE VEILIGHEIDSINSPECTIE VAN DE ROBOTICS
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7.2 Beschadigde apparatuur
7.2.1 Onderbroken gebruik

Waargenomen beschadigingen

Gebruik het systeem of de systeemonderdelen niet als:
• het netsnoer of de stekker is beschadigd of gerafeld;
• er vloeistof in het apparaat is gemorst;
• het systeem niet normaal werkt wanneer de bedieningsinstructies worden gevolgd;
• systeemonderdelen zijn gevallen of de behuizing is beschadigd;
• systeemonderdelen duidelijk verminderde prestaties leveren, wat erop duidt dat onderhoud

nodig is;
• er vloeistof uit het systeem lekt;
• er rook uit het systeem komt.

Wat te doen

Als u een defect ontdekt:
• Schakel het systeem uit en koppel het los van de stroomvoorziening.
• Verwijder de zekering.
• Neem contact op met de klantenservice van Brainlab.
• Bevestig een geschikte waarschuwing, zoals "NIET GEBRUIKEN", aan de apparatuur om te

voorkomen dat deze onbedoeld wordt gebruikt.

Beschadigde apparatuur
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7.2.2 Beschadigde apparatuur terugsturen

Beschadigde apparatuur melden

Beschadigde apparatuur moet onmiddellijk bij de klantenservice van Brainlab worden gemeld,
samen met de volgende gegevens:
• Serienummer van het systeem (te vinden op het typeplaatje op het systeem)
• Serienummer van het defecte onderdeel (in het onderdeel gegraveerd)
• Een beschrijving van het probleem

Reparaties en vervanging

De ondersteuningsspecialist van Brainlab:
• geeft u een kostenschatting voor reparatie of vervanging;
• informeert u over de datum waarop uw systeem naar verwachting weer operationeel zal zijn

(doorgaans binnen 48 uur).

Beschadigde apparatuur verwijderen

Verwijder defecte onderdelen alleen als de klantenservice van Brainlab hierom heeft gevraagd.

Instructies voor retourzending

• Gebruik geschikt verpakkingsmateriaal of wikkel/verpak elk defect onderdeel in de
oorspronkelijke doos, in de doos van het vervangende product of in een andere geschikte
doos, zodat het onderdeel niet verder beschadigd wordt.

• Vul het RMA-formulier (Return Material Authorization) in dat u per fax of bij het vervangende
onderdeel hebt ontvangen.

• Tape de doos goed dicht.
• Stuur het defecte product naar één van de retouradressen. Als u niet weet welk retouradres u

moet gebruiken, kunt u contact opnemen met de klantenservice van Brainlab.

Retouradressen

Brainlab Logistikzentrum
RMA Dept.
Marsstr. 6a
85551 Kirchheim-Heimstetten
Duitsland

Brainlab Inc.
RMA Dept.
3 Westbrook Corporate Center
Suite 400
Westchester, IL 60154
VS

Brainlab KK
RMA Dept.
Tamachi East Bldg. 2F,
3-2-16 Shibauram,
Minato-ku,
Tokyo 108-0023
Japan

Brainlab Ltd.
RMA Dept.
Unit 2102, 21/F, The Hennessy
256 Hennessy Road
Wan Chai
Hong Kong

TECHNISCHE VEILIGHEIDSINSPECTIE VAN DE ROBOTICS
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7.3 Wettelijke informatie

Compatibiliteit

De Robotics voldoet aan de eisen van:
• IEC 60601-1:2012, Medische elektrische toestellen - Algemene veiligheidseisen voor

basisveiligheid en essentiële prestaties
• IEC 60601-1-1, Medische elektrische toestellen - Deel 1-1: Algemene veiligheidseisen -

Secundaire norm: Veiligheidseisen voor medische elektrische systemen
• IEC 60601-1-2:2007, Medische elektrische toestellen - Secundaire norm: Elektromagnetische

compatibiliteit - Eisen en beproevingen
• IEC 60601-1-4, Medische elektrische toestellen - Secundaire norm: Programmeerbare

elektrische medische systemen
• IEC 60601-1-6, Medische elektrische toestellen - Secundaire norm: Bruikbaarheid
• IEC 60601-2-1, Medische elektrische toestellen - Bijzondere eisen voor de veiligheid van

medische elektronenversnellers in het gebied van 1 MeV tot 50 MeV
• R&TTE richtlijn 1999/5/EG - EN 300 328
• FCC/CFR 47 deel 15
• (JAP) Certificatie van conformiteit aan technische regelgeving van gespecificeerde

radioapparatuur (verordening van MPT nr. 37, 1981), artikel 2, paragraaf 1, Item 19, "2.4GHz
band wide band low power data communication system"

De Robotics is geclassificeerd als een toegepast onderdeel Type B met interne voedingsbron
(IEC 60601-1, Medische elektrische toestellen - Algemene veiligheidseisen). Verbinding met het
lichtnet via een voeding Klasse II.
Brainlab neemt de verantwoordelijkheid op zich voor de juiste installatie van het apparaat
Robotics en de sub-componenten ervan volgens IEC 60601-1. Dit omvat het voldoen aan
lekstromen zoals hierin opgegeven voor het apparaat (toegepast deel).
Door de Robotics te integreren in het lineaire versnellersysteem is een medisch elektrisch
systeem gemaakt waarvoor de verantwoordelijkheid berust binnen de autoriteit van de bediener
van het systeem.
De betreffende acceptatietests voor het medische elektrische systeem volgens IEC 60601-1-1 zal
voor klinisch gebruik worden uitgevoerd door de bediener van het systeem.
Voor verzoeken tot overeenstemming met andere regionale normen dient u contact op te nemen
met uw verkooppartner van Brainlab.

Japan

Dit product bevat radiomodule cB-0946 en voldoet aan de Japanse conformiteitscertificering voor
technische voorschriften voor gespecificeerde radioapparatuur. Het MIC-certificatienummer is
204-210003.

FCC-regelgeving

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De bediening is onderhevig aan de
volgende voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken, en (2) dit
apparaat moet alle ontvangen storingen tolereren, inclusief storingen die ongewenste werkingen
kunnen veroorzaken.
FCC ID: PVH0946

Canada

Dit toestel voldoet aan RSS-210 Issue 7, RSS-GEN Issue 2, RSS-102 Issue 4 voor Canada met
certificatienummer IC: 5325A-0946.

Wettelijke informatie
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Garantie

Garanties zijn niet van toepassing op producten die zijn beschadigd door misbruik, ongevallen,
onjuist gebruik, onjuiste toepassing, onjuiste herinstallatie of onjuiste verpakking in geval van
retourzendingen.
Garanties zijn niet van toepassing op producten die zijn gewijzigd of vervangen zonder de
schriftelijke toestemming van Brainlab.

TECHNISCHE VEILIGHEIDSINSPECTIE VAN DE ROBOTICS
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7.4 EMC-opmerkingen

Opmerkingen met betrekking tot de veiligheid

Waarschuwing
Het gebruik van accessoires, transducers en kabels afwijkend van wat is voorgeschreven,
met uitzondering van transducers en kabels verkocht door Brainlab als vervangende
onderdelen voor interne componenten, kunnen verhoogde emissies of een verminderde
immuniteit van de uitrusting of het systeem veroorzaken.

Waarschuwing
De systeeminstellingen en configuratie van systeemonderdelen mogen niet worden
gewijzigd. In het geval van wijzigingen met betrekking tot de elektrische installatie naast de
apparatuur (bijv. routing van kabels), moet u controleren of de apparatuur naar behoren
werkt.

Ondersteuning en verklaring fabrikant - Elektromagnetische emissies

De Robotics is bedoeld voor gebruik in de hieronder opgegeven elektromagnetische omgeving.
De klant of de gebruiker van de Robotics moet zorg dragen dat het apparaat in een dergelijke
omgeving wordt gebruikt.

Emissietest Compatibiliteit Elektromagnetische omgeving - ondersteuning

RF-emissies
CISPR 11

Groep 1

De Robotics gebruikt RF-energie uitsluitend voor
de interne werking. Daarom is de RF-emissie bij-
zonder laag en is het onwaarschijnlijk dat dit versto-
ring oplevert in elektronische apparatuur in de om-
geving.

RF-emissies
CISPR 11

Klasse A
De Robotics is geschikt voor gebruik in alle omge-
vingen behalve huishoudelijk, en mag worden ge-
bruikt in woonomgevingen en overal waar het open-
bare laagspanningsnetwerk wordt gebruikt in ge-
bouwen voor huishoudelijke doeleinden, onder voor-
behoud dat rekening wordt gehouden met de vol-
gende waarschuwing:
Waarschuwing: Dit apparaat/systeem is uitsluitend
bedoeld voor gebruik door professioneel klinisch
personeel. Dit apparaat of systeem kan radio-inter-
ferentie veroorzaken of de werking van apparatuur
in de omgeving storen. Het kan noodzakelijk zijn om
beperkende maatregelen te nemen, zoals het an-
ders plaatsen van de Robotics of het afschermen
van de locatie.

Harmonische emissies
IEC 61000-3-2

A

Spanningsfluctuaties/
flikkeringen
IEC 61000-3-3

Voldoet hieraan

Ondersteuning en verklaring fabrikant - Elektromagnetische immuniteit

De Robotics is bedoeld voor gebruik in de hieronder opgegeven elektromagnetische omgeving.
De klant of de gebruiker van de Robotics moet zorg dragen dat apparaat het in een dergelijke
omgeving wordt gebruikt.

Immuniteitstest IEC 60601 Testniveau Compatibiliteitsniveau Elektromagnetische omgeving -
ondersteuning

Elektrostatische ontla-
ding (ESD)
IEC 61000-4-2

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

Vloeren moeten van hout, beton of
keramische tegels zijn gemaakt. Als
vloeren met synthetisch materiaal
zijn bedekt, moet de relatieve voch-
tigheid minstens 30% zijn.

EMC-opmerkingen
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Immuniteitstest IEC 60601 Testniveau Compatibiliteitsniveau Elektromagnetische omgeving -
ondersteuning

Snelle elektrische tran-
siënten en lawines
IEC 61000-4-4

±2 kV voor netleidingen
±1 kV voor invoer-/
uitvoerleidingen

±2 kV voor netleidingen ±1 kV
voor invoer-/uitvoerleidingen De kwaliteit van de lichtnetvoeding

moet die zijn van een gebruikelijke
commerciële of ziekenhuisomge-
ving.Stroomstoten

IEC 61000-4-5

±1 kV geleider(s) naar
geleider(s) ±2 kV gelei-
der(s) naar aarde

±1 kV geleider(s) naar gelei-
der(s) ±2 kV geleider(s) naar
aarde

Spanningsdalingen,
korte onderbrekingen
en spanningsvariaties
op inkomende voe-
dingsleidingen
IEC 61000-4-11

< 5% UT (> 95% dip in
UT) gedurende 0,5 cy-
clus
40% UT (60% dip in
UT) gedurende 5 cy-
clus
70% UT (30% dip in
UT) gedurende 25 cy-
clus
< 5% UT (> 95% dip in
UT) gedurende 5 s

< 5% UT (> 95% dip in UT)
gedurende 0,5 cyclus 40% UT
(60% dip in UT) gedurende 5
cycli 70% UT (30% dip in UT)
gedurende 25 cycli
< 5% UT (> 95% dip in UT)
gedurende 5 s

De kwaliteit van de lichtnetvoeding
moet die zijn van een gebruikelijke
commerciële of ziekenhuisomge-
ving. Als het noodzakelijk is voor de
gebruiker dat de Robotics tijdens
stroomstoringen blijft werken, dan
raadt Brainlab aan de Robotics te
voeden via een noodstroomvoorzie-
ning of een batterij.

Stroomfrequentie
(50/60 Hz) magnetisch
veld
IEC 61000-4-8

3 A/m 3 A/m

Het magnetische veld van de
stroomfrequentie moet op niveaus
liggen die kenmerkend zijn voor een
gewone locatie in een gewone com-
merciële of ziekenhuisomgeving.

OPMERKING. UT is de wisselstroomspanning van het lichtnet vóór toepassing van het testniveau. 

Ondersteuning en verklaring fabrikant - Elektromagnetische immuniteit

De Robotics is bedoeld voor gebruik in de hieronder opgegeven elektromagnetische omgeving.
De klant of de gebruiker van de Robotics moet ervoor zorg dragen dat het apparaat in een
dergelijke omgeving wordt gebruikt.

Immuniteitstest IEC 60601
Testniveau

Compatibili-
teitsniveau

Elektromagnetische omgeving - onder-
steuning

Draagbare en mobiele RF-communicatie-
apparatuur moet worden gebruikt op een af-
stand die niet dichter bij enig deel van de
Robotics ligt, inclusief kabels, dan de aan-
bevolen afstand die is berekend aan de
hand van de vergelijking die van toepassing
is op de frequentie van de zender.

Aanbevolen scheidingsafstand

Geleide RF IEC
61000-4-6

3 Vrms 150
kHz tot 80
MHz

3 Vrms d 1.17 P=

Gestraalde RF
IEC 61000-4-3

3 V/m 80
MHz tot 2,5
GHz

3 V/m

d 1.17 P= 80 MHz  800 MHz-

d 2.34 P= 800 MHz  2.5 GHz-
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Immuniteitstest IEC 60601
Testniveau

Compatibili-
teitsniveau

Elektromagnetische omgeving - onder-
steuning

waarbij: P het maximale uitgangsvermogen
van de zender in watt (W) is, volgens opga-
ve van de fabrikant van de zender, en d is
de aanbevolen scheidingsafstand in meter
(m).
De veldsterkte van vaste RF-zenders, zoals
vastgesteld door een elektromagnetisch on-
derzoek van de locatiea, moet kleiner zijn
dan het compatibiliteitsniveau in elk frequen-
tiebereikb.
Interferentie kan optreden in de nabijheid
van apparatuur die met het volgende sym-
bool is aangeduid:

OPMERKING. Bij 80 MHz en 800 MHz is het hogere frequentiebereik van toepassing. 

OPMERKING. Deze richtlijnen zijn mogelijk niet in alle situaties van toepassing. Elektromagneti-
sche propagatie wordt beïnvloed door absorptie en reflectie van gebouwen, voorwerpen en
mensen. 
a Veldsterkte van vaste zenders, zoals basisstations voor radio (mobiele/draadloze) telefoons en
landmobiele radio’s, amateur radio, AM- en FM-radio-uitzendingen en TV-uitzendingen kunnen
niet nauwkeurig theoretisch worden voorspeld. Om de elektromagnetische omgeving te beoor-
delen met betrekking tot vaste RF-zenders moet een elektromagnetisch lokcatieonderzoek wor-
den overwogen. Als de gemeten veldsterkte op de locatie waarin de Robotics gebruikt wordt
het bovenstaande van toepassing zijnde RF-compatibiliteitsniveau overschrijdt, moet Robotics
worden gecontroleerd om de normale werking te garanderen. Bij het waarnemen van abnormale
prestaties kunnen aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn.
b Over het frequentiebereik van 150 kHz tot 80 MHz moet de veldsterkte lager zijn dan 3 V/m.

Aanbevolen scheidingsafstanden tussen draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur en Robotics

Nominaal maximaal afge-
geven vermogen van zen-
der
W

Scheidingsafstand overeenkomstig de frequentie van de zen-
der
m

150 kHz tot 80 MHz

d 1.17 P=

80 tot 800 MHz

d 1.17 P=

800 MHz tot 2,5 GHz

d 2.34 P=

0,01 0,1 0,1 0,2

0,1 0,4 0,4 0,7

1 1,2 1,2 2,3

10 3,7 3,7 7,4

100 12 12 23

EMC-opmerkingen
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Nominaal maximaal afge-
geven vermogen van zen-
der
W

Scheidingsafstand overeenkomstig de frequentie van de zen-
der
m

Voor zenders met een nominaal afgegeven vermogen dat niet hierboven is genoemd, kan de
aanbevolen scheidingsafstand d in meters (m) worden geschat met de vergelijking welke van
toepassing is op de frequentie van de zender, waarbij P het maximale nominale afgegeven ver-
mogen is van de zender in watt (W) volgens de fabrikant van de zender.
OPMERKING. Bij 80 MHz en 800 MHz is de scheidingsafstand voor het hogere frequentiebereik
van toepassing. 

OPMERKING. Deze richtlijnen zijn mogelijk niet in alle situaties van toepassing. Elektromagneti-
sche propagatie wordt beïnvloed door absorptie en reflectie van gebouwen, voorwerpen en
mensen. 
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8 DE OVERLAY VAN DE
TAFEL REINIGEN

8.1 De overlay reinigen en desinfecteren

Algemene informatie

Dit hoofdstuk bevat instructies voor de reiniging en desinfectie van:
• Frameless SRS Universal CT Overlay
• Frameless SRS Universal Couch Extension

Geteste desinfectiemiddelen voor tafelbladoppervlakken:

Desinfectiemidde-
len

Ingrediënten Concentra-
tie

Fabrikant Aanbevolen
contactduur

QUATHOHEX
(concentraat)

Benzyl-C8-18-alkyldime-
thylchloride 10-15%

Braun,
Melsungen
Deutschland
(Duitsland)

15 min

Oppervlakte-actieve stof-
fen: niet-ionische tenside 10-15%

Didecyldimethylammo-
niumchloride > 6%

2-propanol > 5%

Kokospropyleendiamine-
guanidiniumacetaat > 4,2%

Ziekenhuisalcohol
70%

Ethanol > 50% Brenntag
Nordic,
Denemarken

15 min
Isopropylalcohol 1-5%

Mikrozid AF Liquid Alcohol 50%, 60%

Schülke & Mayr
GmbH
Norderstedt,
Duitsland

Incidin Plus 2% Alcylamine 0,7% (in 2%
oplossing)

Ecolab GmbH
Monheim,
Duitsland

Perform Actieve zuurstof
1,35% (in
3% oplos-
sing)

Schülke & Mayr
GmbH
Norderstedt,
Duitsland

Antiseptica Combi -
desinfectie van op-
pervlakken

Aldehyde 1% (in 4%
oplossing)

ANTISEPTICA
chem.-pharm.
Produkte
GmbH
Pulheim, Duits-
land

Chloor 0,4% (in 4%
oplossing)
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OPMERKING. Desinfectiemiddelen die zowel aldehyde als amine bevatten en die op hetzelfde
oppervlak worden gebruikt, kunnen verkleuring veroorzaken. 

Opmerkingen met betrekking tot de veiligheid

Als de Frameless SRS Universal CT Overlay of de Frameless SRS Universal Couch
Extension is verontreinigd met lichaamsvocht, dan moet deze worden gedesinfecteerd.

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.
De reinigings- en desinfectietechnieken voor de Frameless SRS Universal CT Overlay of voor
de Frameless SRS Universal Couch Extension moeten voldoen aan de toepasselijke wetten en
regelgeving die gelden in de rechtsgebieden waarin de apparatuur wordt gebruikt.
De Frameless SRS Universal CT Overlay of Frameless SRS Universal Couch Extension
moet routinematig worden gedesinfecteerd voorafgaand aan elke behandelingscyclus van de
patiënt.

De overlay reinigen

Stap

1. Veeg de apparatuur af met een doek en een geschikt agens.

2. Droog af met een wollen doek.

De overlay reinigen en desinfecteren
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