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ALGEMENE INFORMATIE

1.1

Contactgegevens en juridische informatie

1.1.1

Contactgegevens

Support
Als u in deze handleiding niet de informatie kunt vinden die u nodig hebt, of als u vragen of
problemen hebt, kunt u contact opnemen met Brainlab support:
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

VK

Tel: +44 1223 755 333

Spanje

Tel: +34 900 649 115

Frankrijk en Franssprekende regio’s

Tel: +33 800 676 030

Afrika, Azië, Australië, Europa

Tel: +49 89 991568 44
Fax: +49 89 991568 811

Japan

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

support@brainlab.com

Verwachte levensduur
Brainlab levert minimaal vijf jaar onderhoud aan haar systeemonderdelen. Tijdens deze periode
worden zowel reserveronderdelen als ondersteuning ter plaatse geboden.

Feedback
Ondanks een zorgvuldige herziening, kunnen er nog steeds fouten in deze handleiding
voorkomen.
Neem contact met ons op oncology.manuals@brainlab.com als u suggesties hebt over hoe we
deze handleiding kunnen verbeteren.

Fabrikant
Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Duitsland
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Contactgegevens en juridische informatie

1.1.2

Juridische informatie

Auteursrecht
Deze gebruikershandleiding bevat auteursrechtelijk beschermde informatie. Niets uit deze
handleiding mag worden verveelvoudigd of vertaald zonder de uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van Brainlab.

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

Niet-Brainlab handelsmerken
• Exact™ is een handelsmerk van Varian Medical Systems, Inc.
• Microsoft® en Windows® zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation.
• Leksell® Coordinate Frame G is een geregistreerd handelsmerk van Elekta AB.
• STERRAD® 100S is een geregistreerd handelsmerk van Advanced Sterilization Products.
• iBEAM® is een gedeponeerd handelsmerk van Medical Intelligence Medizintechnik GmbH.
• kVue™ en Quantum™ zijn handelsmerken van WFR-Aquaplast/Q-Fix Systems.

CE-label
• Het CE-keurmerk geeft aan dat het Brainlab-product voldoet aan de essentiële
vereisten van de European Council Directive 93/42/EEC, de Medical Device
Directive (MDD).
• Volgens de regels van de MDD zijn de Linac-hardware, de Stereotactische
hoofdring en het Stereotactische maskersysteem Klasse I-producten.

Garantie
Garanties zijn niet van toepassing op producten die zijn beschadigd als gevolg van
ongevallen, verkeerd gebruik, onjuiste herinstallatie of onvoldoende verpakking in het
geval van retourzendingen. Garanties zijn niet van toepassing op producten die
gemodificeerd of vervangen zijn zonder schriftelijke toestemming van Brainlab.

Instructies voor afvalverwerking
Elektrische en elektronische apparatuur mogen uitsluitend conform de wettelijke regelgeving worden afgevoerd. Ga voor informatie inzake de richtlijn Afgedankte elektrische
en elektronische apparatuur (AEEA) naar:
www.brainlab.com/en/sustainability
De collimators bevatten lood en mogen uitsluitend worden afgevoerd volgens de wettelijk
voorziene richtlijnen.

Verkoop in de VS
De federale wetgeving van de Verenigde Staten beperkt de verkoop van dit apparaat aan artsen
of op voorschrift van een arts.

8
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Taalinformatie
Alle gebruikershandleidingen van Brainlab worden oorspronkelijk opgesteld in het Engels.
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Symbolen

1.2

Symbolen

1.2.1

Symbolen die in deze handleiding worden gebruikt

Waarschuwingen
Waarschuwingen worden aangeduid door middel van driehoekige
waarschuwingssymbolen. Waarschuwingen geven veiligheidskritische informatie
aangaande mogelijk letsel, de dood of andere ernstige gevolgen bij foutief gebruik van de
apparatuur.

Voorzorgsmaatregelen
Aandachtspunten worden aangeduid door middel van een cirkelvormig
voorzichtigheidssymbool. Deze geven veiligheidskritische informatie betreffende mogelijke
problemen met het apparaat. Tot deze problemen horen storingen, defecten en
beschadigingen aan het apparaat of eigendommen.

Opmerkingen
OPMERKING. Opmerkingen hebben een cursief lettertype en geven aanvullende tips.

10
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1.2.2

Hardware symbolen

Symbolen op hardware onderdelen
Symbool Verklaring

Klasse I Type B apparatuur volgens IEC 60601-1.

Opgelet! Raadpleeg de bijgevoegde documenten.

MR-onveilig.
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Beoogd gebruik

1.3

Beoogd gebruik

Indicaties voor gebruik
De stereotactische hardware vult de Linac aan bij de toepassing van stereotactische
radiochirurgie en radiotherapie. De hardware omvat een collimatorsysteem, onderdelen ter fixatie
en positionering van een patient voor radiotherapeutische of radiochirurgische behandelingen, en
kwaliteitsbewakingsmiddelen voor radiotherapeutische of radiochirurgische behandelingen.

Zorgvuldige behandeling van de hardware
RT/RS Stereotactische hardware onderdelen en accessoires bevatten gevoelige
mechanische onderdelen die voorzichtig moeten worden behandeld. Zelfs kleine
beschadigingen aan deze onderdelen kunnen ervoor zorgen dat het hele apparaat niet
meer kan worden gebruikt. Gebruik RT/RS Stereotactische hardware onderdelen niet als zij
op enigerlei wijze zijn verbogen, bekrast, beschadigd of als een van de onderdelen los zit.
De apparatuur moet worden gecontroleerd en getest op correcte functionaliteit
voorafgaand aan elke behandeling.
RT/RS Stereotactische hardware onderdelen en accessoires mogen alleen worden bediend
door hiervoor opgeleid medisch personeel.

Hardware-modificatie
Het is niet toegestaan modificaties uit te voeren aan de RT/RS Stereotactische hardware.

Compatibiliteit met niet-Brainlab software
RT/RS Stereotactische hardware onderdelen mogen alleen gebruikt worden met een
Brainlab behandelplanningsysteem.

MRI compatibiliteit
Alle Brainlab apparatuur en onderdelen die in deze gebruikershandleiding worden vermeld
zijn uitdrukkelijk MR-onveilig (overeenkomstig de ASTM F2503-05) en dienen niet te
worden gebruikt in andere beeldvormende apparatuur, behalve daar waar specifiek
vermeld. Dit geldt ook voor alle apparaten en onderdelen die niet van metaal zijn gemaakt.

12
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1.4

Compatibiliteit met medische hulpmiddelen

1.4.1

Brainlab medische apparatuur

Achtergrond
RT/RS Stereotactische hardware is compatibel met de volgende Brainlab medische apparaten:

CT/Röntgenlokalisator
Lokalisatortypes

Compatibele apparaten
Hoofdring

CT/Röntgenlokalisator
Stereotactisch maskersysteem
CT/Röntgenlokalisator en CT/Röntgenlokalisator voor Leksell

BrainSCAN, iPlan RT Dose, iPlan RT Image

Types doelpositioneerder

Compatibele apparaten

Doelpositioneerder

Hoofdring
Stereotactische doelpositioneerder
Stereotactisch maskersysteem
Stereotactische doelpositioneerder en
Doelpositioneerder voor Leksell hoofdring

BrainSCAN, iPlan RT Dose, iPlan RT Image

Hoofdring
Compatibele apparaten
Stereotactische doelpositioneerder
CT/Röntgenlokalisator
Couchmountadapter Brainlab hoofdring
Bevestigingspennen Brainlab Multiuse
Couchmountadapter Brainlab hoofdring (voor Elekta behandeltafel)

Bevestigingspennen Brainlab Multiuse
Compatibele apparaten
Hoofdring

Stereotactisch maskersysteem
Compatibele apparaten
Stereotactische doelpositioneerder
CT/Röntgenlokalisator
Couchmountadapter Brainlab hoofdring
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Compatibele apparaten
Maskerset voor één patiënt
Bovenkaaksteun voor maskersysteem
Couchmountadapter Brainlab hoofdring (voor Elekta behandeltafel)

Couchmount
Compatibele apparaten
Couchmountadapter Brainlab hoofdring
Couchmountadapter Brainlab hoofdring (voor Elekta behandeltafel)
Couchmountadapter Radionics hoofdring
Couchmountadapter Leksell hoofdring
Bankadapter voor Imaging Couch Top
Phantom Pointer voor niet-Brainlab hoofdring

Couchmount Lite
Compatibele apparaten
Couchmountadapter Brainlab hoofdring
Couchmountadapter Brainlab hoofdring (voor Elekta behandeltafel)
Couchmountadapter Radionics hoofdring
Couchmountadapter Leksell hoofdring
Bankadapter voor Imaging Couch Top
Phantom Pointer voor niet-Brainlab hoofdring

Couchmountadapter
Couchmountadaptertypes

Compatibele apparaten

Alle types

Couchmount

Alle types

Couchmount Lite
Hoofdring

Brainlab hoofdring, Brainlab hoofdring
(voor Elekta behandeltafel)*

Stereotactisch maskersysteem
Phantom Pointer voor Brainlab hoofdring

* Voor Elekta tafelblad met beperkte isocentrumruimte.

Collimatorhouder
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Collimatorhoudertypes

Compatibele apparaten

Varian zonder MLC
Varian met MLC
Siemens met gecodeerde plug

Conische collimator

Varian zonder MLC

Filmhouder Varian zonder MLC

Varian met MLC

Filmhouder Varian met MLC
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Collimatorhoudertypes

Compatibele apparaten

Siemens met gecodeerde plug

Filmhouder Siemens

Conische collimatorset
Compatibele apparaten
Collimatorhouder (alle)

Phantom Pointer
Phantom Pointer types

Compatibele apparaten
Couchmountadapter Brainlab hoofdring

Brainlab hoofdring

Couchmountadapter Brainlab hoofdring (voor Elekta
behandeltafel)

Niet-Brainlab hoofdring

Couchmount (alle types)

Filmhouder types

Compatibele apparaten

Varian zonder MLC

Collimatorhouder Varian zonder MLC

Varian met MLC

Collimatorhouder Varian met MLC

Siemens

Collimatorhouder Siemens met gecodeerde plug

Filmhouder

Overige Brainlab-apparatuur
Alleen apparaten en onderdelen volgens de specificaties van Brainlab mogen in
combinatie met deze medische apparaten worden gebruikt. 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.
RT/RS Stereotactische hardware systeemonderdelen mogen alleen gebruikt worden met
een Brainlab behandelplanningsysteem.
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1.4.2

Niet-Brainlab medische apparatuur

CT/Röntgenlokalisator
Lokalisatortypes

Model

Fabrikant

CT/Röntgenlokalisator

BRW-HR en UCHR-AP
adapter voor UCHR hoofdring

Radionics (Integra Radionics, Inc.)
Burlington, MA, VS

CT/Röntgen lokalisator voor
Leksell

G-Frame Headring

Elekta AB, Stockholm, Zweden

Types doelpositioneerder

Model

Fabrikant

Stereotactische doelpositioneerder

BRW-HR en UCHR-AP
adapter voor UCHR hoofdring

Radionics (Integra Radionics, Inc.)
Burlington, MA, VS

Doelpositioneerder voor
Leksell hoofdring

G-Frame Headring

Elekta AB, Stockholm, Zweden

Doelpositioneerder

Fixatiepennen Radionics Multiuse
Compatibele apparaten

Fabrikant

BRW-HR

Radionics (Integra Radionics, Inc.) Burlington, MA,
VS

Stereotactisch maskersysteem
Compatibele apparaten

Fabrikant

Radionics lokalisator BRW- LF

Radionics (Integra Radionics, Inc.) Burlington, MA,
VS

Compatibele apparaten

Fabrikant

Radionics lokalisator BRW- LF

Radionics (Integra Radionics, Inc.) Burlington, MA,
VS

Hoofdring

Couchmount
Brainlab couchmounttypes

Compatibele tafelbladen

Fabrikant

Tafelblad Varian Exact
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Varian IGRT tafelblad met Varian IGRT
Brainlab Imaging Couch hoofdeinde interface, Revisie 2008 of later
Top / Varian Exact

Varian, Oncology Systems,
Palo Alto, VS

iBEAM tafelblad met iBEAM bank adapter

Medical Intelligence, Duitsland
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Brainlab couchmounttypes

Compatibele tafelbladen

Fabrikant

iBEAM evo tafelblad met iBEAM evobankadapter
Connexion tafelblad met Connexion
hoofd- en halsmodule (P10105-213)
kVue IGRT tafelblad met kVue Universal
Tip Extension

WFR-Aquaplast/Q-Fix SysQuantum tafelblad met Quantum Univer- tems, New Jersey, VS
sal Tip Extension
CIVCO Mastercouch Stereotactische beCIVCO Medical Systems,
handelingsmodule (MC STERM), Revisie
Kalona, VS
feb. 2009 of later
CIVCO MTIL3015 Siemens TT-M Tabletop revisie Nov. 2010 of later

CIVCO medical solutions,
Kalona, VS

CIVCO MTIL3010 en MTIL3005 (geCIVCO Medical Systems,
bruikt voor Siemens ZXT onderstel) reviKalona, VS
sie Nov. 2010 of later
CIVCO MTIL6610 en MTIL6667 (UniverCIVCO Medical Systems,
sal tafelblad Varian Interface) revisie
Kalona, VS
Nov. 2010 of later

Varian ETR

CIVCO MTIL6612 (Universal tafelblad
One Piece Varian Interface) revisie Nov.
2010 of later

CIVCO Medical Systems,
Kalona, VS

Tafelblad Varian ETR

Varian, Oncology Systems,
Palo Alto, VS

Tafelblad Siemens ZXT

Siemens Medical Systems,
Inc, Oncology Care Systems, Concord, VS

AK550 IGRT koolstof tafelblad

Aktina Medical, New York,
VS

Siemens ZXT

Siemens ZXT koolstof

Tafelblad Siemens ZXT koolstof

Siemens TT-S

Tafelblad Siemens TT-S

Elekta/Philips RAM

Tafelblad Elekta/Philips RAM

Siemens Medical Systems,
Inc, Oncology Care Systems, Concord, VS
Elekta AB, Stockholm,
Zweden

Couchmount Lite
Brainlab couchmount
Litetypes

Compatibele tafelbladen

Fabrikant

Tafelblad Varian Exact
Varian IGRT tafelblad met Varian IGRT
hoofdeinde interface, Revisie 2008 of later
Brainlab Imaging
Couch Top / Varian
Exact

Varian, Oncology Systems,
Palo Alto, VS

iBEAM tafelblad met iBEAM bank adapter
iBEAM evo tafelblad met iBEAM evobankadapter

Medical Intelligence, Duitsland

Connexion tafelblad met Connexion
hoofd- en halsmodule (P10105-213)
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Brainlab couchmount
Litetypes

Compatibele tafelbladen
kVue IGRT tafelblad met kVue Universal
Tip Extension
Quantum tafelblad met Quantum Universal Tip Extension

Fabrikant

WFR-Aquaplast/Q-Fix Systems, New Jersey, VS

CIVCO Mastercouch Stereotactische beCIVCO Medical Systems,
handelingsmodule (MC STERM), Revisie
Kalona, VS
feb. 2009 of later
CIVCO MTIL3015 Siemens TT-M Tabletop revisie Nov. 2010 of later

CIVCO medical solutions,
Kalona, VS

CIVCO MTIL3010 en MTIL3005 (gebruikt
CIVCO Medical Systems,
voor Siemens ZXT onderstel) revisie Nov.
Kalona, VS
2010 of later
CIVCO MTIL6610 en MTIL6667 (UniverCIVCO Medical Systems,
sal tafelblad Varian Interface) revisie Nov.
Kalona, VS
2010 of later

Varian ETR

CIVCO MTIL6612 (Universal tafelblad
One Piece Varian Interface) revisie Nov.
2010 of later

CIVCO Medical Systems,
Kalona, VS

Tafelblad Varian ETR

Varian, Oncology Systems,
Palo Alto, VS

Tafelblad Siemens ZXT

Siemens Medical Systems,
Inc, Oncology Care Systems, Concord, VS

AK550 IGRT koolstof tafelblad

Aktina Medical, New York,
VS

Tafelblad Elekta/Philips RAM

Elekta AB, Stockholm,
Zweden

Siemens ZXT

Elekta/Philips RAM

Couchmountadapter
Brainlab couchCompatibele appamountadaptertypes raten
Radionics hoofdring
Hoofdring
Leksell hoofdring

Model

Fabrikant

BRW-HR (en compatibele hoofdringen)

Radionics (Integra Radionics, Inc.) Burlington, MA,
VS

G-Frame

Elekta AB, Stockholm, Zweden

Collimatorhouder
Collimatorhoudertypes
Varian zonder MLC

Compatibele Linac Types

Fabrikant

Varian zonder MLC (Varian Clinacs met
type III tray-sleuf)
Varian met MLC (Varian Clinacs met type Varian, Oncology Systems,
III tray-sleuf)
Palo Alto, VS

Varian met MLC
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Novalis Tx
TrueBeam
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Collimatorhoudertypes

Siemens met gecodeerde plug

Compatibele Linac Types

Fabrikant

• Siemens PRIMUS met 3D-MLC
(58MLC)
• Siemens PRIMUS met OPTIFOCUS
MLC (82MLC)
• Siemens ONCOR met 3D-MLC
(58MLC)
• Siemens ONCOR met OPTIFOCUS
MLC (82MLC)
• Siemens ONCOR met 160 MLC
• Siemens Artiste
OPMERKING. Vereist Linac bedieningspaneelsoftware versie 12.0 of hoger en
R&V System Syngo RT Therapist 4.2 of
hoger.

Siemens Medical Systems,
Inc, Oncology Care Systems, Concord, VS

Andere apparaten die niet door Brainlab zijn geproduceerd
Niet-Brainlab medische apparatuur mag alleen worden gebruikt met deze apparaten indien
zodanig gespecificeerd door Brainlab. Het gebruik van niet-goedgekeurde medische
apparaten of onderdelen kan de veiligheid en/of effectiviteit van deze medische apparaten
en de veiligheid van de patiënt, gebruiker en/of het milieu in gevaar brengen.
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1.5

Training en documentatie

1.5.1

Training

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

Ondersteuning onder toezicht
• Nadat een voldoende aantal volledige procedures succesvol is gesimuleerd, en na een
grondige kwaliteitsbeoordeling, kan het systeem bij selecte behandelingen worden gebruikt.
• Een Brainlab-vertegenwoordiger dient bij dergelijke behandelingen aanwezig te zijn voor
supervisie en ondersteuning van het medische personeel.

20
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1.5.2

Documentatie

Het lezen van de gebruikershandleidingen
Succesvolle en veilige behandeling met stereotactische hardware vereist zorgvuldige planning
van de procedure.
Het is daarom belangrijk dat:
• De desbetreffende gebruikershandleidingen zorgvuldig worden doorgelezen, voordat het
systeem wordt gebruikt.
• Toegang tot deze gebruikershandleidingen wordt te allen tijde verleend.

Beschikbare gebruikershandleidingen
Gebruikershandleiding
iPlan Dose Klinische gebruikershandleiding
BrainSCAN Softwarehandleiding

Beschrijving

Gedetailleerde instructies over het gebruik van het relevante
Brainlab-behandelingsplanningsysteem
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2

OVERZICHT HARDWARE

2.1

Brainlab-couchmount

2.1.1

Voorbereiden en hanteren van Couchmounts

Overzicht
Met behulp van de Brainlab-Couchmounts kunt u het hoofd van de patiënt immobiliseren en exact
positioneren. Ze worden bovenop het tafelblad gemonteerd. Er zijn drie basismodellen van de
couchmount:
Couchmount compatibel met...

Bevestigingsinstructies

• Siemens ZXT
• Elekta/Philips RAM
• Varian ETR

Pagina 26

• Siemens ZXT koolstof

Pagina 27

• Brainlab Imaging Couch Top / Varian Exact
• Siemens TT-S

Pagina 28

Voor u begint
Neem voor gebruik de volgende maatregelen voor een veilig gebruik van de couchmount:
• Gebruik de draaiknoppen (X, Y, Z, T) om de couchmount in de nulpositie te zetten (0°)
• Verwijder alle accessoires (Phantom Pointer, enz.)
• Controleer of elke aanpassing (X, Y, Z, T) zonder weerstand werkt en gemakkelijk zonder al te
veel speling inschakelt

Belangrijk
Het volgende is van toepassing op alle couchmount- en couchmount lite modellen:
De maximale belasting van alle couchmounten is 25 kg.

Verifieer elke keer dat u de couchmount monteert dat deze stevig vergrendeld is door te
proberen om de steun los te maken (zonder deze te ontgrendelen).
Pak de couchmount niet vast bij de binnenbevestigingskoppeling om letsel te voorkomen
bij de bevestiging van de couchmount aan de behandeltafel of bankadapter.
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Brainlab-couchmount

Gebruikelijke functies van de couchmount

⑦

⑩
⑥

⑧
⑨
②
⑤

④

③

①

Afbeelding 1
Nr.

Onderdeel

①

Fixatiehendels voor de bankzijrails (een onder de houder en een aan de zijkant)

②

T instelling van de tafelkanteling, Kantelen

③

X draaiknop (transversaal)

④

Y draaiknop (sagittaal)

⑤

Z draaiknop (longitudinaal)

⑥

Gaten voor bevestiging van de couchmountadapter

⑦

Insteekpunten voor bevestiging van de Phantom Pointer (voor niet-Brainlab hoofdring)

⑧

Vergrendeling voor de X, Y instelling

⑨

Vergrendeling voor de Z instelling

⑩

Zijrailhouder

Garantie informatie
De garantie voor het couchmount-onderdeel (voor gebruik onder normale
bedrijfsomstandigheden) is gedurende 1 jaar van toepassing.
OPMERKING. Brainlab is niet aansprakelijk voor schade door onjuist gebruik, onjuiste installatie,
ongelukken of verbindingen aan/met apparaten of accessoires die niet door Brainlab zijn
goedgekeurd.
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Afstellen van de couchmount

①
Afbeelding 2
Volg deze stappen tijdens het afstellen bij gebruik van de couchmount.
Stappen
1.

Ontsluit elke vergrendeling ① met een kwart draai.

2.

Stel de X, Y, Z assen af op de couchmount met behulp van de draaiknoppen. Zie pagina
23.

3.

Sluit de vergrendelingen opnieuw. Dit voorkomt verdere aanpassingen en biedt extra positioneringsstabiliteit.
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Brainlab-couchmount

2.1.2

Siemens ZXT, Elekta/Philips RAM, en Varian ETR tafelbladen

Bevestigen van de couchmount

①
Afbeelding 3
Stappen
1.

Controleer of er geen accessoires in de weg zitten bij het plaatsen van de zijrailhouder.

2.

Maak de railbevestigingshendels ① los.

3.

Schuif de couchmount op de zijrails van de bank.

4.

Sluit de onderste en vervolgens de bovenste fixatiehendels op de zijrails van de bank.
Hierdoor wordt de couchmount altijd in dezelfde positie bevestigd.

Losmaken van couchmount
Om de bankcouchmount te verwijderen, maakt u de fixatiehendels los en schuift u de
bankcouchmount eruit.

26
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2.1.3

Siemens ZXT koolstof tafelblad

Bevestigen van de couchmount

②
①

③
Afbeelding 4
Stappen
1.

Maak de onderste en bovenste fixatiehendels ① ongeveer 2 mm los.

2.

Draai de onderste blokken ② volledig naar buiten.

3.

Schuif de couchmount op de zijrails van de bank ③. De groeven op de couchmount
moeten direct op elke zijrail passen.

4.

Draai de onderste blokken ② naar binnen totdat zij stevig tegen de zijrails liggen.

5.

Maak de onderste en bovenste fixatiehendels ① opnieuw vast.

Losmaken van couchmount
Om de couchmount te verwijderen:
• Maak de bovenste en onderste fixatiehendels ongeveer 2 mm los en draai de onderste blokken
helemaal naar buiten.
• Schuif de couchmount eruit.
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Brainlab-couchmount

2.1.4

Varian Exact en Siemens TT-S tafelbladen

Overzicht
De couchmount Brainlab Imaging Couch Top / Varian Exact (Afbeelding 5, links) en de
couchmount voor Siemens TT-S (Afbeelding 5, rechts) verschillen voornamelijk in het opzicht
dat de laatstgenoemde geen bevestigingsschroeven heeft. De Couchmount voor Siemens TT-S
is ook compacter en wat kleiner.
OPMERKING. De twee bevestigingsschroeven voor de couchmount Brainlab Imaging Couch
Top / Varian Exact zijn alleen nodig indien zij worden gebruikt met de couch adapter voor
Imaging Couch Top. In andere gevallen moeten zij worden verwijderd.

①

②

③

Afbeelding 5
Nr.

Onderdeel

①

Bevestigingsschroeven

②

Statusindicator

③

Vergrendelingsmechanisme

Vergrendelingsmechanisme
De couchmount mag alleen gebruikt worden voor behandeling indien de statusindicator
helemaal groen is, d.w.z. het automatische vergrendelingssysteem volledig ingeschakeld
is.
Houd uw vingers weg van het vergrendelingsmechanisme.
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Bevestigen van de couchmount

④
③
Afbeelding 6
Stappen
1.

Controleer of de statusindicator (② op Afbeelding 5) rood is.

2.

Laat de achterzijde van de couchmount op de haken zakken (③ on Afbeelding 6) op
de bank.

3.

Laat de onderkant van de couchmount zakken totdat het makkelijk tegen de bank ligt.
De vergrendelingsstaaf ④ zal automatisch vergrendelen en de aanhang goed bevestigen. De statusindicator moet groen zijn.

Losmaken van couchmount

⑤

Afbeelding 7
Stappen
1.

Druk op knop ⑤ aan de zijkant van de couchmount en houd deze vast om het automatische vergrendelmechanisme uit te schakelen.

2.

Terwijl u de knop ingedrukt houdt, kantelt u de onderkant van de couchmount weg van
het tafelblad.

3.

Laat de knop los en til de couchmount van de behandeltafel.
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Brainlab-couchmount

2.1.5

Couchmount Lite

Overzicht
De couchmount lite kan gebruikt worden als alternatief voor de normale couchmount. De patiënt
kan hiermee niet worden gepositioneerd, dit moet gedaan worden via het mechanisme van de
behandeltafel.

Afbeelding 8

Monteren van de couchmount Lite
De couchmount lite wordt op dezelfde wijze gemonteerd als de couchmount (pagina 26 tot 28).
Pak de couchmount niet vast bij de binnenbevestigingsinterface om letsel te voorkomen bij
de bevestiging van de couchmount aan de behandelingstafel of bankadapter.
De maximale belasting is 25 kg.

Verifieer zodra u de couchmount lite heeft bevestigd of deze stevig vergrendeld is door te
proberen om de steun los te maken (zonder deze te ontgrendelen).

Opmerkingen voor de "Imaging Imaging Couch Top / Varian Exact"
De couchmount lite mag alleen gebruikt worden voor behandeling indien de
statusindicator helemaal groen is, d.w.z. het automatische vergrendelingssysteem volledig
ingeschakeld is.
Houd uw vingers weg van het vergrendelingsmechanisme.
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2.2

Couchmountadapters

2.2.1

Couchmountadaptertypes

Overzicht
Brainlab levert speciale couchmountadapters voor diverse stereotactische hoofdringen. Deze
adapters worden op de couchmount bevestigd door middel van bevestigingsgaten. (Zie pagina
24.)

Couchmountadaptertypes

①

②

④

③

⑤

Afbeelding 9
Nr.

Onderdeel

①

couchmountadapter voor Brainlab hoofdring

②

Couchmountadapter voor Radionics hoofdring

③

Couchmountadapter voor Leksell hoofdring

④

Kantelschroef

⑤

Couchmountadapter Brainlab hoofdring (voor Elekta behandeltafel)

Kantelschroef
De kanteling ④ kan alleen worden ingesteld nadat de montageschroeven zijn losgedraaid.
OPMERKING. Ga na of de couchmountadapter correct en stevig op de couchmount is
gemonteerd en tijdens de behandeling niet per ongeluk los kan raken.
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Couchmountadapters

2.2.2

Couchmountadapters: Brainlab hoofdringmodellen

Overzicht
Bij gebruik van een Elekta behandeltafel, kiest u de couchmountadapter op basis van de locatie
van de laesie. De volgende couchmountadapters (zie Pagina 31) zijn verkrijgbaar voor gebruik bij
de Elekta behandeltafel:
• Couchmountadapter Brainlab hoofdring voor laesies in het onderste deel van het hoofd,
tussen +30 mm en +110 mm in de craniale richting. Deze adapter reikt verder in de
longitudinale richting ter compensatie van de beperkte beweging van de behandeltafel.
• Couchmountadapter Brainlab hoofdring (voor Elekta behandeltafel) voor laesies in het
bovenste deel van het hoofd, tussen -50 mm en +30 mm in de craniale richting. Deze adapter
beweegt het behandelgebied met 11,5 cm in de craniale richting (indien de Elekta
behandeltafel al geheel richting het voeteneinde is geschoven).
OPMERKING. De waarden worden afgelezen van het verticale coördinaat op de Stereotactische
doelpositioneerder.

Behandelgebieden

③

①

②

Afbeelding 10
De bovenstaande afbeelding toont de behandelgebieden ③ bij gebruik van de
Couchmountadapter Brainlab hoofdring ① en Couchmountadapter Brainlab hoofdring
(voor Elekta behandeltafel) ②.
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2.3

Collimatorhouder

2.3.1

Overzicht

Achtergrond
De Collimatorhouder vult samen met verscheidene conische collimatoren de interne Linac X-Y
jaws aan om de bundel te vormen met steile dosisgradiënten voor stereotactische radiochirurgie/
radiotherapiebehandelingen.

Onderdelen (afgebeeld: Houder voor Varian Linacs)

⑤

④
③

③

②
①

Afbeelding 11
Nr.

Onderdeel

①

Collimator

②

Bevestigingsring

③

Bevestigingsschroeven

④

Behuizing

⑤

Voorzijde schroeftab
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Collimatorhouder

2.3.2

Bevestigen van de collimatorhouder

Achtergrond
De collimatorhouder mag alleen worden gebruikt met de specifieke Linac waarvoor deze werd
geaccepteerd.
Verwissel de collimatorhouder nooit als er zich een persoon onder de collimatorhouder
bevindt.
Verricht na installatie van de collimatorhouder op de Linac geen Linac aanpassingen die de
afstand tussen de bron en collimatorhouder zouden kunnen wijzigen.

Bevestigen van de collimatorhouder (Siemens/Varian)
Stappen
1.

Positioneer de gantry op 90° (270°) (in overeenstemming met de IEC 61217 schaal).

2.

Draai de Linac collimator zo dat de openingspunten van de accessoire tray-sleuf naar
boven wijzen in een hoek van 225° (45°) (in overeenstemming met de IEC 61217
schaal).

3.

Schroef de twee fixatieschroeven los (③ on Afbeelding 11).

4.

Schuif de collimatorhouder geheel in de accessoire tray-sleuf. Controleer of de voorste
schroeftab ⑤ naar buiten wijst wanneer de collimatorhouder naar binnen wordt geschoven.
Alleen op deze wijze kan de collimatorhouder worden ingebracht.

5.

Zorg ervoor dat het accessoire vergrendelingsmechanisme van de Linac ingeschakeld
is.
Raadpleeg de handleiding van de Linac voor verdere informatie over bevestigen/
losmaken van accessoires.

6.

• Probeer de vergrendelde collimatorhouder voorzichtig te verwijderen uit de accessoirehouder, met de fixatieschroeven open.
• De vergrendelingen moeten effectief zijn zodat verwijdering niet mogelijk is.

7.

Zodra u zeker weet dat het accessoire vergrendelingsmechanisme van de Linac juist
is ingeschakeld, kunt u de beide fixatieschroeven met de hand stevig aandraaien.

Nadere informatie
Raadpleeg de handleiding van de Linac voor verdere informatie over bevestigen/losmaken van
accessoires. Zowel de basisplaat van de collimatorhouder als het accessoire
vergrendelingsmechanisme kunnen variëren, afhankelijk van de fabrikant van de Linac.
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2.3.3

Losmaken van de collimatorhouder

Achtergrond
Verwissel de collimatorhouder nooit als er zich een persoon onder de collimatorhouder
bevindt.

Losmaken van de collimatorhouder (Siemens/Varian)
Stappen
1.

Positioneer de gantry op 0°/180° (in overeenstemming met de IEC 61217 schaal).

2.

Verwijder de conische collimator (zie Pagina 43).

3.

Draai de Linac collimator zodanig dat de opening van de accessoire tray sleuf naar u
toe wijst.

4.

Schroef de twee fixatieschroeven los (③ on Afbeelding 11).

5.

Zorg ervoor dat het accessoire vergrendelingsmechanisme van de Linac uitgeschakeld
is.

6.

Schuif de collimatorhouder volledig uit de accessoire tray gleuf en verwijder deze.

Nadere informatie
Raadpleeg de handleiding van de Linac voor verdere informatie over bevestigen/losmaken van
accessoires. Zowel de basisplaat van de collimatorhouder als het accessoire
vergrendelingsmechanisme kunnen variëren, afhankelijk van de fabrikant van de Linac.
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Collimatorhouder

2.3.4

Collimatorhouder Siemens met gecodeerde plug

Algemene informatie
De collimatorhouder Siemens met gecodeerde plug ondersteunt de Siemens accessoirescode
ST5VAR. Het linac X-Y jawveld is derhalve beperkt tot een maximum van 5,3 x 5,3 cm.

Onderdelen

②

①

③

④

⑤

⑥

Afbeelding 12
Nr.
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Onderdeel

①

Collimator

②

Bevestigingsring

③

Behuizing

④

Bevestigingsschroeven

⑤

Afgeschuinde hoek

⑥

Gecodeerde plug
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Gecodeerde plug
Zoals weergegeven in Afbeelding 13, heeft de gecodeerde plug vier geïntegreerde weerstanden
die de Siemens code ST5VAR genereren bij het Linac-bedieningspaneel.

Afbeelding 13
De Linac-bedieningspaneelsoftware moet in staat zijn om "ST5VAR" te ondersteunen
waardoor de jaws ingesteld kunnen worden op een maximum veldgrootte van 5,3 x 5,3 cm.

Compatibiliteitstabel
Gebruik uitsluitend de collimatorhouder Siemens met gecodeerde plug op Linacs die
voldoen aan de vereisten zoals vermeld in de onderstaande compatibiliteitstabel.
Collimatorhouder Siemens met gecodeerde plug (BL Artikelnummer: 40500-10B) vereist:
Vereiste

Specificatie

Linac -bedieningspaneel software

Versie 12.0 of hoger

Record and Verify-systeem

Syngo RT Therapist 4.2 of hoger

Linactypes

Fabrikant

• Siemens PRIMUS met 3D-MLC (58MLC)
• Siemens PRIMUS met OPTIFOCUS MLC (82MLC)
• Siemens ONCOR met 3D-MLC (58MLC)
• Siemens ONCOR met OPTIFOCUS MLC (82MLC)
• Siemens ONCOR met 160 MLC
• Siemens Artiste
Siemens AG
Wittelsbacherplatz 2
Muenchen, Duitsland

Instellingen
Tijdens de installatie dienen de volgende instellingen te worden gemaakt door de
ondersteuningsspecialist om een correct functioneren van de collimatorhouder Siemens met
gecodeerde plug te garanderen.
• In de Beam Profile Editor/Physics Administration, moet de Cone ID Format String worden
ingesteld op ST5VAR om te garanderen dat deze code altijd wordt verstuurd voor circular conebehandelingen.

Hardwarehandleiding Rev. 4.9 RT/RS Stereotactische hardware

37

Collimatorhouder

• In het iPlan RT Dose Export Platform-bestand moet de circular boogdefinitie worden ingesteld
op Block.
Gebruik de collimatorhouder niet als de collimatorhouder, of een deel ervan is beschadigd
of vervormd.
Zorg dat de gecodeerde plug niet in contact komt met vocht of vloeistoffen omdat dit de
elektronische onderdelen kan vernietigen of beschadigen.
De collimatorhouder Siemens met gecodeerde plug heeft de classificatie IPX0 volgens IEC
60529.

De collimatorhouder bevestigen
Stappen
1.

Positioneer de gantry op 90° (270°) (in overeenstemming met de IEC 61217 schaal).

2.

Draai de linac collimator zo dat de openingspunten van de accessoire tray-sleuf naar boven wijzen in een hoek van 225° (45°) (in overeenstemming met de IEC 61217 schaal).

3.

Draai de twee fixatieschroeven ④ los zodat deze niet uitsteken.

4.

Schuif de collimatorhouder geheel in de accessoire tray-sleuf. Zorg ervoor dat u eerst de
kant met de afgeschuinde hoeken inbrengt. Alleen op deze wijze kan de collimatorhouder
veilig worden ingebracht.

5.

Zorg ervoor dat het accessoire vergrendelingsmechanisme van de Linac ingeschakeld is.
Raadpleeg de handleiding van de Linac voor verdere informatie over bevestigen/losmaken van accessoires.

6.

Probeer de vergrendelde collimatorhouder voorzichtig te verwijderen uit de accessoirehouder, met de fixatieschroeven open. De vergrendelingen moeten effectief zijn zodat
verwijdering niet mogelijk is.

7.

Zodra u zeker weet dat het accessoire vergrendelingsmechanisme van de Linac juist is
ingeschakeld, duwt u de collimator helemaal omlaag en draait u de beide fixatieschroeven met de hand stevig aan.

Opmerkingen met betrekking tot de veiligheid
Verwissel de collimatorhouder nooit als er zich een persoon onder de collimatorhouder
bevindt.
Bij gebruik van de collimatorhouder Siemens met gecodeerde plug, dient u een conische
collimator van maximaal ø 45 mm veldgrootte voor behandeling te gebruiken.
Verricht na installatie van de collimatorhouder op de Linac geen Linac aanpassingen die de
afstand tussen de bron en collimatorhouder zouden kunnen wijzigen.
Controleer voor elk behandelingsveld of de juiste beoogde conische collimator - zoals
aangegeven in de afdruk van de behandelingsparameter - ook daadwerkelijk op de
collimatorhouder is bevestigd.
Controleer voor elke behandeling of de gecodeerde plug van de collimatorhouder op de
juiste wijze is gedetecteerd. De Siemens code "ST5VAR" moet worden gedetecteerd.
Zorg er voor elk behandelingsveld voor dat de juiste Linac-jawinstellingen zijn ingesteld
volgens de behandelingsplanning.
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Elke modificatie/update of wijziging aan de Linac-bedieningspaneelsoftware, van het R&Vsysteem of andere Linac-systeemonderdelen die effect kunnen hebben op de Linaccodering vereist een grondige controle van de juiste functie/detectie van de gecodeerde
plug.
Let erop dat de "ST5VAR" detectie geen verificatie of detectie levert van de conische
collimator.
Indien de gecodeerde plug verwijderd moest worden door onvoldoende systeemvereisten
dan bestaat er geen automatische beperking van het primaire jawveld.

De collimatorhouder losmaken
Stappen
1.

Positioneer de gantry op 0°/180° (in overeenstemming met de IEC 61217 schaal).

2.

Verwijder de conische collimator (zie pagina 43).

3.

Draai de Linac collimator zodanig dat de opening van de accessoire tray sleuf naar u toe
wijst.

4.

Schroef de twee fixatieschroeven los ④.

5.

Zorg ervoor dat het accessoire vergrendelingsmechanisme van de Linac uitgeschakeld is.

6.

Schuif de collimatorhouder volledig uit de accessoire tray gleuf en verwijder deze.
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2.3.5

Labels van derden op de Brainlab collimatorhouder

Algemene informatie
Brainlab heeft gebruikers en externe producenten van lineaire accelerators de bevoegdheid
gegeven om labels te bevestigen aan de Brainlab collimatorhouder. Brainlab geeft de garantie dat
de Brainlab-garantie op service, waar dat van toepassing is, niet beïnvloed wordt indien de
onderstaande instructies worden opgevolgd.

Het plaatsen van labels
Dergelijke labels mogen alleen worden geplaatst binnen het gebied aangegeven in Afbeelding 14:

Afbeelding 14

Opmerkingen betreffende veiligheid
Het aangebrachte label mag alleen worden geplaatst op de collimatorhouder binnen het
aangegeven gebied.
Zorg dat het aangebrachte label een veilige en stevige bevestiging van de collimatorhouder
aan de Linac niet hindert.
Het oppervlak van de Brainlab collimatorhouder heeft een nikkelafwerking. Indien het
bevestigen van de labels een speciale voorbehandeling vereist van het oppervlak, dient u
een geschikt reinigingsmiddel te gebruiken.
Brainlab draagt geen verantwoordelijkheid voor het juiste functioneren van een niet-Brainlab linac
accessoires-identificatiesysteem.
Brainlab sluit elke aansprakelijkheid uit, voortkomend uit een foutieve aanpassing van het
klantlabel of een label van derden en het formaat van de Brainlab collimatorhouder.
Voor meer informatie verbandhoudend met het niet-Brainlab linac accessoiresidentificatiesysteem, dient u direct contact op te nemen met de producent.
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2.3.6

Conische collimatoren gebruiken

Achtergrond
Verwissel de collimator nooit als er zich een persoon onder de collimatorhouder bevindt.

Onderdelen

①

②

④

③
Afbeelding 15

Nr.

Onderdeel

①

Installatiegroef

②

Veiligheidspin

③

Klikgroef

④

Tab
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Circulaire veldgrootte
Het gegraveerde symbool ① op de collimator specificeert de circulaire veldgrootte ø (mm) in het
isocentrum.

①

Afbeelding 16

De collimator bevestigen
Brainlab raadt aan om de gantry op 180° te positioneren (in overeenstemming met de IEC 61217
schaal).
Stappen
Breng de collimator op één lijn met de collimatorhouder. De blauwe lijnen op beide onderdelen dienen op één lijn te liggen.

1.

Breng de onderkant van de collimator in de collimatorhouder en draai met de klok mee
totdat de veiligheidspin vastklikt.

2.

Schroef de bevestigingsring (② op Afbeelding 11) stevig vast.

3.
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De collimator verwijderen
Brainlab raadt aan om de gantry op 180° te positioneren (in overeenstemming met de IEC 61217
schaal). Om de collimator te verwijderen:
Stappen
1.

Schroef de bevestigingsring los.

2.

Terwijl u de collimator stevig vasthoudt, drukt u de veiligheidspin (④ op Afbeelding 15)
naar het midden toe om het vergrendelingsmechanisme te openen.

3.

Draai de collimator tegen de klok in, en trek hem dan uit de collimatorhouder.

Collimator doorsnede

③

①

②

③

③

Afbeelding 17
Nr.

Onderdeel

①

Bronzen behuizing

②

Loden kern

Alle afstanden die met ③ zijn gemarkeerd zijn gemeten vanaf de stralingsbron.

Opmerkingen betreffende veiligheid
Controleer dat de veiligheidspin vergrendeld is alvorens de bevestigingsring opnieuw te
installeren. Voor het starten van behandelingen dient u alle kwaliteitsbewakingsprocedures
uit te voeren om er zeker van te zijn dat de collimatorhouder correct is gepositioneerd. Zie
pagina 91.
Controleer dat de veiligheidspin ingeklikt is als u de bevestigingsring verwijdert. Alleen in
deze positie kan worden gegarandeerd dat de collimator stevig is bevestigd en dat de
bevestigingsring verwijderd kan worden zonder het risico dat de collimator eraf valt.
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Zorg dat de collimator stevig en onbeweeglijk vast zit in de collimatorhouder alvorens deze
te gebruiken.
Bij het gebruik van conische collimatoren moeten de Linac jaws de straling buiten de loden
kern afschermen.
Denk eraan dat de positienauwkeurigheid van de Linac jaws kunnen variëren afhankelijk
van het gebruikte type Linac
De Linac jawposities tijdens de behandeling moeten identiek zijn aan de Linac jawposities
die gebruikt werden tijdens bundelmetingen.
Zorg ervoor dat de Linac jaws de cirkelvormige collimatoropening niet overlappen.

Ter voorkoming van onbedoelde stralingslekkage tijdens het gebruik van conische
collimatoren moet de Linac jawgrootte kleiner of gelijk zijn aan 56 x 56 mm² voor alle
Linacs, met uitzondering van Novalis classic.
Verifieer voor elke behandelingsveld dat de correcte, bedoelde conische collimator
inderdaad is bevestigd in de Linac, met name wanneer een behandelplan behandelvelden
bevat met verschillende conische collimatorgrootten.
Zorg dat eventuele behandelaccessoires, zoals de houder voor de conische collimator en
de conische collimator van de afmetingen bepaald door het behandelingsplan, correct zijn
geplaatst op het pad van de bundel, voorafgaand aan de toediening. Het
behandelingtoedieningsysteem is mogelijk niet in staat overlap van bundels te detecteren,
in geval van ontbrekende of verkeerde accessoires. Raadpleeg tevens de documentatie
geleverd bij het Brainlab behandelplanningsysteem.
Gebruik geen hogere fotonenergie dan 25 MV voor behandelingen.

Bedien de Linac alleen met fotonen bij gebruik van conische collimatoren.

Collimatordiameters en jawgroottes
Het is belangrijk om te controleren dat het gebied buiten de afgeschermde, loden kern van de
conische collimator, compleet wordt bedekt door de jaws. De modellen en het assortiment van
conische collimatoropeningen verschillen aanzienlijk. Voor Brainlab conische collimatoren raadt
Brainlab de volgende jawinstellingen aan. Dit ter vermijding van bestraling buiten de conische
collimator of lekken aan de rand van een veld door mogelijke instelonnauwkeurigheden
(mechanische collimatoruitlijning, jawpositionering en andere toegestane afwijkingen). Als deze
instellingen op de juiste manier worden geïmplementeerd, helpen ze de veldgroottes die door de
jaws worden gevormd strak rond de grootste conische collimator te houden.
Brainlab conische collimatoren gebruikt met alle Linac’s inclusief Novalis Tx, maar met
uitzondering van Novalis
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Diameter van de grootste conische
collimator in gebruik op de locatie
[mm]

Aanbevolen grootte van veld dat door jaws wordt geproduceerd voor alle conische collimators [mm²]

tot 7,5

14 x 14

8

14 x 14

10

16 x 16

12,5

18 x 18
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Brainlab conische collimatoren gebruikt met alle Linac’s inclusief Novalis Tx, maar met
uitzondering van Novalis
14

20 x 20

15

20 x 20

16

22 x 22

17,5

24 x 24

18

24 x 24

20

26 x 26

22

28 x 28

22,5

28 x 28

24

30 x 30

25

30 x 30

26

32 x 32

27,5

34 x 34

28

34 x 34

30

36 x 36

32

38 x 38

32,5

38 x 38

35

40 x 40

36

42 x 42

37,5

44 x 44

40

46 x 46

42,5

48 x 48

45

50 x 50

50

56 x 56

Verifiëren van door jaws gevormd veld
Het veld dat door de jaws wordt gevormd moet symmetrisch zijn met de centrale bundelas en voor
alle conische collimatoren dienen identieke jawposities te worden gebruikt. Als u de jawposities na
de initiële bundelgegevensaquisitie wilt wijzigen, moet u bepalen in welke mate de aanpassing
van de jawposities een nieuwe meting van bepaalde bundelprofielen vereist.
Ongeacht de grootte van het gebruikte veld dat door de jaws wordt gevormd, raadt Brainlab aan
een passende filmtest te gebruiken om de complete afscherming buiten de bedoelde
centrumbundel door de conische collimator te controleren en te documenteren.
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2.3.7

Labels van derden op Brainlab collimatorhouder

Algemene informatie
Brainlab heeft gebruikers en externe producenten van lineaire accelerators de bevoegdheid
gegeven om labels te bevestigen op de Brainlab conische collimators. Brainlab geeft de garantie
dat de Brainlab-garantie of service, waar dat van toepassing is, niet beïnvloed wordt indien de
onderstaande instructies worden opgevolgd.

Het plaatsen van labels
Dergelijke labels mogen alleen worden geplaatst binnen het gebied aangegeven in Afbeelding 18:

Afbeelding 18

Opmerkingen met betrekking tot de veiligheid
Het aangebrachte label mag de originele markeringen van de Brainlab conische collimator
niet bedekken.
Het oppervlak van de Brainlab conische collimators heeft een nikkelafwerking. Indien het
bevestigen van de labels een speciale voorbehandeling vereist van het oppervlak, dient u
een geschikt reinigingsmiddel te gebruiken.
Brainlab draagt geen verantwoordelijkheid voor het juiste functioneren van een niet-Brainlab
kegel-identificatiesysteem.
Brainlab sluit elke aansprakelijkheid uit, voortkomend uit een foutieve aanpassing van het
klantlabel of een label van derden en het formaat van de Brainlab conische collimator.
Brainlab eist dat Brainlab conische collimatoren op Varian Linacs alleen worden gebruikt in
combinatie met een kegelvormig verificatiesysteem of -proces (zoals Varian BCCV).
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3.1

Stereotactische hoofdring

3.1.1

Overzicht

Overzicht
De Stereotactische hoofdring is een invasief stereotactisch fixatiesysteem. Het voorkomt dat het
hoofd van de patiënt beweegt en het minimaliseert fouten tijdens het positioneren van de patiënt.
Er hoeft maar één schroef losgemaakt te worden om de hoofdring aan te passen aan de anatomie
van de patiënt.
De Stereotactische hoofdring is een hardwarecomponent dat wordt gebruikt voor invasieve
immobilisatie van de patiënt met de hoogst mogelijke positioneringsnauwkeurigheid. Het wordt
gebruikt voor CT- or röntgenprocedures en voor radiotherapie in enkelvoudige fracties of
radiochirurgische behandelingen. Het hoofdframe van de hoofdring wordt op het hoofd van de
patiënt in een starre positie gefixeerd met fixatiepinnen die tegen de schedel aan worden
geschroefd.

Afbeelding 19
De Stereotactische hoofdring is uitsluitend bedoeld voor behandelingen in enkelvoudige
fracties. Het is niet bedoeld voor behandelingen met meerdere fracties.
Gebruik de Stereotactische hoofdring niet in een MR-, PET- of SPECT-omgeving.
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Gebruik de hoofdring niet bij patiënten jonger dan acht jaar.
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3.1.2

Onderdelen Stereotactische hoofdring

Momentsleutel
De momentsleutel wordt meegeleverd om te voorkomen dat de gebruiker meer dan de gewenste
torsiekracht uitoefent op de bevestigingspinnen. Het biedt een betrouwbare methode voor het
toepassen van reproduceerbare en meetbare kracht op het hoofd van de patiënt. Bij de
hoofdringset zitten twee momentsleutels.

①

Afbeelding 20
Nr.
①

Onderdeel
Momentsleutel

Hoofdringstangen
Er worden vier hoofdringstangen van koolstofvezel bij de hoofdring geleverd en deze zijn
geoptimaliseerd voor stabiliteit en artefactvrije diagnostische beeldvorming. De vier stangen
worden met behulp van de schroef aan de onderkant van de stang bevestigd aan de binnenkant
van de hoofdring. Deze vorm van bevestigen maken verticale aanpassingen en hoekaanpassing
van elke stang mogelijk.

①

Afbeelding 21
Nr.
①

Onderdeel
Hoofdringstang
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Bevestigingspinnen
De herbruikbare bevestigingspinnen hebben een keramische punt en zijn zelf-perforerend. Ze zijn
ontworpen voor artefactvrije CT-beeldvorming.

①

Afbeelding 22
Nr.
①

Onderdeel
Bevestigingspinnen

De bevestigingspinnen kunnen versplinteren als ongelijkmatige of extreme torsiekrachten
worden toegepast, of als minder dan vier bevestigingspinnen worden gebruikt.
Combineer Brainlab bevestigingspinnen niet met bevestigingspinnen van een ander merk.

De bevestigingspinnen moeten worden vastgemaakt met behulp van een momentsleutel
die is afgesteld op niet groter dan 30 Ncm, anders kunnen de pinnen of stangen
beschadigd raken.
Als patiënten symptomen vertonen van de ziekte van Creutzfeld-Jakob (CJD) en worden
behandeld met gebruik van Brainlab bevestigingspinnen, dan moeten deze
bevestigingspinnen onmiddellijk na de operatie worden weggegooid om microbiologische
contaminatie te voorkomen.
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Hoofdring
De Brainlab hoofdring wordt gebruikt voor craniale fixatie en bestaat uit een aluminium legering.

③

①

②

④
Afbeelding 23
Nr.

Onderdeel

①

Gaten voor montagelokalisator of stereotactische doelpositioneerder (voorkant van
hoofdring)

②

Sluitingen

③

Voorstuk

④

T-schroeven voor bevestiging van de couchmountadapter (achterkant van hoofdring)

Voorstuk hoofdring
Een opening voor het voorstuk ③ zit aan de voorzijde van de hoofdring. Het bestaat uit twee
delen: een recht stuk en een gebogen stuk. Deze maken intubatietoegang tot de mond en het
nasale gebied mogelijk. Indien nodig kan het rechte stuk verwijderd worden, zelfs als de hoofdring
al op de patiënt is gemonteerd.
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3.1.3

De bevestigingsstangen vastmaken

Stangmontageonderdelen

①

②
③
④

⑦

⑥

⑤

Afbeelding 24
Nr.

Onderdeel

①

Stangfixator

②

Schuifring

③

Schroef

④

Hulpstuk

⑤

Bevestigingsstang

⑥

Schuifmoer

⑦

Voorstuk

De stangen bevestigen
Stappen
1.

Plaats de schuifring ② over de schroef ③ en steek vervolgens de schroef in de bijbehorende opening aan de buitenzijde van de hoofdring.
Schuif vervolgens in de navolgende volgorde het volgende op de schroef vanuit de
binnenzijde van de ring: stangfixator ①, hulpstuk ④, stang ⑤ en schuifmoer ⑥.

2.

3.
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OPMERKING. Installeer de korte bevestigingsstangen aan de achterzijde (posterior)
van de hoofdring en de lange bevestigingsstangen aan de voorzijde (anterior). Anders
kan Brainlab geen stevige bevestiging garanderen.
Draai de schroeven vast met de meegeleverde inbussleutel.
OPMERKING. Als u de schroeven iets los draait, kunt u de stangen goed afstellen.
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3.1.4

De momentsleutel afstellen

Overzicht
Pas de momentsleutel aan voordat u de bevestigingspinnen vastdraait. De benodigde
momentsleutel verschilt per patiënt.
Het vergrendelmechanisme voorkomt dat de gebruiker meer dan de afgestelde torsiewaarde
toepast op de bevestigingspinnen.
Stel de momentsleutel voordat u de bevestigingspinnen vastdraait in op de maximum
gewenste torsie die gebruikt mag worden. 30 Ncm is de maximum toegestane instelling.
De momentsleutel wordt geleverd met een kalibratiecertificaat. De kalibratie is geldig gedurende
één jaar vanaf het eerste gebruik van het apparaat.
Raadpleeg ook de instructies en veiligheidsinformatie in de gebruikershandleiding van de
fabrikant van de momentsleutel.
Indien de momentsleutel waarschijnlijk gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, wordt
aanbevolen om deze af te stellen op de minimum waarde voor het niet onder spanning houden
van interne delen zoals de veer. Vergeet niet om de instellingen van de momentsleutel opnieuw af
te stellen voordat u de volgende patiënt behandelt.

Momentsleutel

①

②

③

④

⑥

⑤

Afbeelding 25
Nr.

Onderdeel

①

Sluitring

②

Afstelring

③

Hoofdschaal

④

Verstelschroef

⑤

Greep

⑥

Bitje met inzetstuk
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De momentsleutel afstellen
Voordat u de hoofdring bevestigt op het hoofd van de patiënt, dient u de momentsleutel af te
stellen op de maximaal mogelijke torsie die van toepassing is op het hoofd van de patiënt door de
stappen 1 tot en met 4 te volgen.
Stappen
1.

Ontgrendel de momentsleutel door de zwarte ring ① in de tegenovergestelde richting van
de ingegraveerde pijl te draaien.

2.

Afstelling van de momentsleutel: Houd greep g vast en draai de afstelring ② naar de door
u gewenste waarde. (Hoofdschaalwaarde + schaalwaarde van de afstelring = torsiewaarde) (bijv. 30 Ncm, Fig. B).

3.

Vergrendel de momentsleutel door de zwarte ring ① in de richting van de pijlen te draaien
tot deze vastklikt. De momentsleutel is nu goed afgesteld. Het naar rechts (met de klok
mee) draaien van de momentsleutel voorkomt dat de gebruiker meer dan de afgestelde
torsiewaarde toepast op de bevestigingspinnen.

4.

Bevestig tenslotte het bitje met inzetstuk h die uw fixatiepinnen verbindt, op de bovenkant
van de momentsleutel. Zorg ervoor dat het bitje goed vast zit: zover als mogelijk.

OPMERKING. Als de momentsleutel gedurende langere tijd niet gebruikt wordt, stelt u de
afstelring in op "0 Ncm". Dit ontspant het binnenste veerspanningsmechanisme.
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3.1.5

De Stereotactische hoofdring bevestigen op de patiënt

Voor u begint
Bekijk de gegevens van de patiënt en de beeldvorminggegevens zorgvuldig om er zeker van te
zijn dat er geen delen van het schedeldak zijn verwijderd tijdens eerdere hersenoperaties.
De stangen moeten zijn bevestigd aan de hoofdring, maar om letsel aan de patiënt te voorkomen
mogen er op dit moment geen bevestigingspinnen worden aangebracht.
Kwaliteitsbewaking is een belangrijk onderdeel van elke behandeling en daarom moet dit altijd
worden uitgevoerd voorafgaand aan het positioneren van de patiënt (zie pagina 91).

Opmerkingen over het positioneren en fixeren van de hoofdring
• Rechtop zitten kan het bevestigen van de hoofdring vergemakkelijken. De nek van de patiënt
moet zich in een neutrale positie met het gezicht naar voren bevinden. Hoewel niet aanbevolen
kan de patiënt ook op de rug liggen, niet gedraaid, waarbij de chirurg het hoofd van de patiënt
ondersteunt. Als er sprake is van algehele anesthesie is deze laatste benadering soms nodig.
• De hoofdring staat normaal in een hoek van 0-10° ten opzichte van de ogen van de patiënt,
waarbij de bovenste rand op of iets onder het puntje van de neus wordt gepositioneerd. De
bovenste rand van de hoofdring moet zich ten minste 15 mm onder het doelgebied bevinden
om correcte CT-scantoegang en doellokalisatie te kunnen garanderen.
• Aan de voorkant van het hoofd worden de pinnen doorgaans aan beide zijden van de sinussen
gepositioneerd. Zorg er tijdens het afstellen van de hoogte voor dat de pinnen ruim boven de
oogkassen en onder de haarlijn zijn vastgemaakt (overgang aangezicht-schedel). Als de
pinnen te hoog worden gepositioneerd, kunnen ze gemakkelijk verschuiven door de kromming
van de schedel. Pinnen moeten boven de laterale sinus worden vastgemaakt om verschuiven
van de pinnen te voorkomen. Bovendien moeten ze in het midden van het laterale deel van de
sutura lambdoidea worden geplaatst.

Waarschuwingen: Bevestigingspinnen
Gebruik geen pinnen die te lang zijn. Controleer dat de gekozen bevestigingspinnen de
lokalisator goed op de hoofdring laten passen.
De bevestigingspinnen moeten worden vastgemaakt met behulp van een momentsleutel
die is afgesteld op niet groter dan 30 Ncm, anders kunnen de pinnen of stangen van de
hoofdring beschadigd raken.
Er mogen tijdens het vastzetten van de hoofdring geen bevestigingspinnen in de stangen
worden gestoken, omdat de uitermate scherpe punten van de zelf-perforerende
bevestigingspinnen de patiënt ernstig letsel kunnen toebrengen.
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De Stereotactische hoofdring vastmaken

③

①

②

④

Afbeelding 26
Stappen
1.

Plaats de hoofdring op de (zittende) patiënt met gebruik van het klittenband.

2.

Draai de schroeven van de stangen wat los zodat u goed kunt afstellen.

3.

Verwijder tijdelijk de hoofdring om de pinlocaties voor te bereiden.
OPMERKING. De chirurg is verantwoordelijk voor het verzorgen van de pinlocaties.
Deze moeten worden geschoren en schoongemaakt met behulp van een desinfecterend middel.

4.

Na het plaatsen van de hoofdring op de goede positie kan lokale anesthesie worden
toegediend.
OPMERKING. Doorgaans wordt lokale anesthesie toegediend door de schroefgaten
van de stangen. Dit garandeert dat de voorziene piningangen voldoende worden verdoofd.

5.

Smeer de punten van de pinnen in met een antibacteriële of met jodium verrijkte zalf.

6.

Steek de pinnen in de stangen met de punt naar beneden, richting de huid.

7.

Controleer of de positie van de hoofdring correct is.

8.

Draai de pinnen voorzichtig vast totdat ze het bot binnendringen.

9.

Draai de bevestigingspinnen kruiselings, één voor één, en niet meer dan één omwenteling per keer (zie Afbeelding 26 voor de volgorde voor het aandraaien van de pinnen)
om laterale krachten op de andere pinnen te voorkomen.
OPMERKING. Gebruik alleen momentsleutels die worden meegeleverd met de hoofdring om de bevestigingspinnen aan te draaien met reproduceerbare en meetbare
kracht. Dit voorkomt dat de gebruiker te veel torsie toepast op de bevestigingspinnen.

10.

Verwijder het klittenband.

Waarschuwingen: nauwkeurigheid bij fixeren
Positioneer de hoofdring zo dat de lokalisator geen irritatie bezorgt aan de neus van de
patiënt.
Als de patiënt beweegt terwijl de hoofdring al vast zit en druk uitoefent op het apparaat, is
de fixatie niet langer nauwkeurig.
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Verwijder nooit beide voorstukken tegelijkertijd als de hoofdring nog vast zit aan de
schedel van de patiënt.
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3.2

Stereotactisch maskersysteem

3.2.1

Onderdelen van het maskersysteem

Overzicht
Het non-invasieve stereotactische maskersysteem maakt precieze en eenvoudige
herhaaldelijke patiëntfixatie voor craniale stereotactische radiotherapie (SRT) en stereotactische
radiochirurgie (SRS) mogelijk. Het masker, dat is gemaakt van materiaal dat na verwarming
vervormbaar wordt, wordt voor elke patiënt apart gemaakt en stevig vastgemaakt op de
maskerring.
Het masker kan een lichte irritatie veroorzaken bij patiënten met een gevoelige huid.

Algemene onderdelen

④

⑥

③

⑤

②

①

Afbeelding 27
Nr.
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Onderdeel

①

Hoofdsteun

②

Maskerring

③

Schroef

④

Camlocks

⑤

Verticale stangen

⑥

Verticale stangposities (letters)

Hardwarehandleiding Rev. 4.9 RT/RS Stereotactische hardware

IMMOBILISATIEHARDWARE

Maskerset

②

③

④

①

⑤

Afbeelding 28
Nr.

Onderdeel

①

Boven- en achtermaskers (uitwisselbaar)

②

Middenmasker

③

Ondersteuningsstrip voor gebit

④

Losse korrels

⑤

Gaas

Accessoires maskerset

③

④

⑤

②

⑥

①

⑦
Afbeelding 29
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Nr.

Onderdeel

①

Verticale stangen, onderframe

②

Verticale stangen

③

Blinde klemmen

④

S-klemmen

⑤

0-4 mm klemmen

⑥

1-4 mm afstandhouders

⑦

T-schroeven

Set voor lage maskerfixatie
De Set voor lage maskerfixatie is bedoeld voor lager gelegen laesies. De verticale stangen en
de hoofdsteun in deze set vervangen de overeenkomstige delen van de standaard set en maken
een lagere fixatie van het hoofd van de patiënt mogelijk.

Afbeelding 30
Houd er rekening mee dat er twee verschillende maskersysteemmodellen met bijbehorende
onderdelen zijn (maskerring, hoofdsteun, verticale stang). Verwissel nooit de standaard
maskerfixatie met de lage maskerfixatie. Als u maskersystemen van hetzelfde model
onderling wilt verwisselen, moet u de compatibiliteit verifiëren door het controleren van de
nauwkeurigheid, bijv. door het uitvoeren van een fantoombehandeling richting hetzelfde
doelpunt op alle maskersystemen.
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3.2.2

Het masker vormen

Voor u begint
Stappen
1.

Patiënten moeten alle voorwerpen van hun hoofd verwijderen (haarstukjes, kunstgebit,
gehoorapparaat, oorbellen, enz.).

2.

Verwarm een waterbad tot 70-80 °C.

3.

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

4.

Leg alle benodigde klemmen en afstandhouders op volgorde.

5.

Positioneer de verticale stangen op ooghoogte.

6.

Plaats het hoofd van de patiënt in de maskerring en op de hoofdsteun, zodat het achterhoofd comfortabel op de hoofdsteun rust.

OPMERKING. Als het hoofd van de patiënt te groot is of anatomische abnormaliteiten vertoont,
kunnen de stangen worden aangepast op een ander niveau. Normaal gesproken hoeven de
posities van de verticale stangen niet te worden gewijzigd (positie C en U; zie ⑥opAfbeelding 27).
Monteer de verticale stangen altijd op de maskerring voordat u het masker op de verticale
stangen monteert.
Als de patiënt laesies of open wonden in het gezicht heeft, moeten deze worden afgedekt
met een plastic wikkel of geschikt verband voordat u het masker vormt.
Als de temperatuur van het zacht gemaakte masker te hoog is, kan de patiënt huidirritatie
of brandwonden oplopen.

Het achtermasker vormen

Afbeelding 31
Stappen
1.

Plaats het achtermasker in het verwarmde waterbad totdat het doorzichtig wordt (ongeveer 40 tot 60 seconden).

2.

Neem het masker uit het bad en leg het op een handdoek om te drogen.
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Stappen
3.

Controleer voordat u verdergaat of de temperatuur van het verzachte masker comfortabel is voor de patiënt.

4.

Til het hoofd van de patiënt op en klik het masker op de bovenzijde van de verticale
stangen.

5.

Laat het hoofd van de patiënt op de hoofdsteun zakken (Afbeelding 31, left).

6.

Vorm het materiaal voorzichtig om de contouren van het hoofd van de patiënt terwijl
het materiaal van het masker hard wordt (Afbeelding 31, right).

Het middenmasker vormen

Afbeelding 32
Stappen
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1.

Plaats het middenmasker in het verwarmde waterbad totdat het doorzichtig wordt. Het
verwarmen duurt bij dit masker langer dan bij het achtermasker.

2.

Plaats de 2 mm afstandshouders op de verticale stangen.
Lijn de vorm van de afstandhouders altijd uit met de vormen van de verticale stangen.
De groef moet aan de buitenkant zitten, zodat de klemmen in de groef passen.

3.

Neem het masker uit het bad en leg het op een handdoek om te drogen.

4.

Controleer voordat u verdergaat of de temperatuur van het verzachte masker comfortabel is voor de patiënt.

5.

Plaats het masker midden op het gezicht van de patiënt.
De brede band wordt net boven de wenkbrauwen van de patiënt geplaatst en de smalle band net onder de neus van de patiënt, maar wel boven de mond.

6.

Trek het masker voorzichtig en gelijkmatig uit richting de verticale stangen.

7.

Klik het masker op de verticale stangen en maak het vast met de S-klemmen.

8.

Gebruik uw vingers om het masker voorzichtig te vormen rond de contouren van het
gezicht van de patiënt.
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De neusbrug vormen

Afbeelding 33
Stappen
1.

Plaats de losse korrels op het gaasmateriaal dat met de maskerset is meegeleverd
(respectievelijk ④ en ⑤ op Afbeelding 28), en plaats deze vervolgens in het waterbad.

2.

Nadat de korrels doorzichtig zijn geworden, haalt u ze uit het waterbad.

3.

Rol ze in uw handen om er een ovale vorm aan te geven (Afbeelding 33, linksboven)
en modelleer ze vervolgens met uw vingers om in een t-vorm (Afbeelding 33, linksonder).

4.

Plaats de vorm op de brug van de neus van de patiënt en strijk het voorzichtig plat.

5.

Vorm de neusbrug richting de band op het voorhoofd en naar beneden richting de
ogen, waarbij u niet dichter dan 3 mm in de buurt van de ogen komt (Afbeelding 33,
rechts).
Voor de beste verbinding moet het middenmasker tijdens het vormen nog doorzichtig
zijn.

6.

Laat het middenmasker en de neusbrug volledig uitharden.

De ondersteuningsstrip voor het gebit vormen (optioneel)
Stappen
1.

Plaats de ondersteuningsstrip voor het gebit (③ op Afbeelding 28) in het waterbad.

2.

Als de strip doorzichtig wordt, haalt u het uit het waterbad.

3.

Controleer voordat u verdergaat of de temperatuur van de strip comfortabel is voor de
patiënt.

4.

Maak de strip vast aan het middenmasker.

5.

Buig en vouw de strip over de bovenlip van de patiënt en druk het op de voortanden
en tandvlees. Vorm de strip niet over de voortanden heen.
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Het frontale deel van het masker vormen

Afbeelding 34
Stappen

64

1.

Verwijder de klemmen van de verticale stangen.

2.

Plaats het frontale deel van het masker (④ op Afbeelding 28) in het waterbad tot het
transparant wordt.

3.

Neem het masker uit het bad en leg het op een handdoek om te drogen.

4.

Controleer voordat u verdergaat of de temperatuur van het verzachte masker comfortabel is voor de patiënt.

5.

Vorm het masker centraal over het gezicht van de patiënt waarbij u ervoor zorgt dat de
kromming in het masker richting de mond van de patiënt wordt geplaatst.

6.

Trek het masker voorzichtig en gelijkmatig uit richting de verticale stangen.

7.

Klik het masker op de verticale stangen en maak het vast met de 2 mm klemmen.

8.

Vorm het masker voorzichtig naar de contouren van het gezicht van de patiënt. Zorg
ervoor dat de zijkanten die zijn vastgemaakt aan de verticale stangen ook zo gevormd
zijn dat ze om het gezicht van de patiënt passen.
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Uithardingsproces

Afbeelding 35
De duur van het uithardingsproces is met name afhankelijk van de omstandigheden (temperatuur
en vochtigheid) waaronder 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 vormbaar zodra het volledig wit en ondoorzichtig is.
• Het masker moet ten minste 30 minuten uitharden nadat het volledig wit is geworden.
• Gooi afval in de container voor brandbaar afval.
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3.2.3

Het masker verwijderen en opnieuw aanbrengen

Voor u verdergaat
Noteer de juiste afmeting van de gebruikte afstandshouder, de afmeting van de klemmen
en de naam van de patiënt op de meegeleverde sticker en bevestig deze aan het masker
om fouten te voorkomen bij het opnieuw aanmeten van het masker.
Draai de schroeven die de verticale stangen op het maskerring monteren nooit open als het
masker reeds op de patiënt is aangebracht en is vastgemaakt met de klemmen.
Als de patiënt beweegt terwijl het Brainlab maskersysteem al vast zit en druk uitoefent op
de apparaten, is de fixatie niet langer nauwkeurig.

Het masker verwijderen
Stappen
1.

Controleer of het masker voldoende is uitgehard (zie pagina 65).

2.

Verwijder de klemmen.

3.

Verwijder de boven- en vervolgens de middenmaskers.

Het masker opnieuw aanbrengen
Stappen
1.

Monteer de verticale stangen op de maskerring.

2.

Maak het achtermasker vast op de verticale stangen.

3.

Laat het hoofd van de patiënt op het achtermasker zakken.

4.

Breng het middenmasker en vervolgens het bovenmasker opnieuw aan.

5.

Maak het masker met de bijbehorende klemmen vast aan de verticale stangen.

De maskerpasvorm aanpassen
Het stereotactische maskersysteem kan strakker of losser worden gemaakt (bijv. als de patiënt
gewicht heeft verloren). U volgt de volgende procedure om de pasvorm van het masker aan te
passen:
Stappen
1.

Verwijder de 2 mm klemmen en het boven- en ondermasker (de twee bovenlagen).

2.

Vervang de 2 mm afstandhouder:
• Door de 1 mm afstandhouder om de pasvorm van het masker strakker te maken.
Om het nog strakker te maken verwijdert u de 1 mm afstandhouder.
• Door de 3 mm of 4 mm afstandhouder om de pasvorm van het masker losser te maken.

3.

Plaats de twee platen terug in de eerdere positie en zet ze vast met behulp van de
nieuwe klemmen.

Dikte van het masker
De dikte van het materiaal verschilt afhankelijk van de afmeting van het hoofd van de patiënt en
de ervaring van de technici in het maken van een gelijkmatig gestretcht masker. De dichtheid van
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het materiaal is ongeveer 1,15 g/cm3 bij kamertemperatuur en 1,06 g/cm3 bij
lichaamstemperatuur, waardoor het in feite equivalent is aan weefsel.
Behandeling door 3,2 mm materiaal (met minder dan 6 MeV) kan worden uitgevoerd zonder
significante irritatie van de huid. Als de behandeling wordt uitgevoerd met statische velden
in plaats van de convergerende bogen, dan raden wij aan de dubbellaagse delen van het
masker met het straalpad te vermijden als huidirritatie optreedt.
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3.3

Bovenkaakondersteuning

3.3.1

Onderdelen

Overzicht
De bovenkaakondersteuning is een optionele accessoire van het stereotactische
maskersysteem. Het is ontworpen om de longitudinale beweging van de patiënt te verkleinen
door de bovenkaakpositie vast te zetten.

Belangrijke onderdelen

④

②

③
①

Afbeelding 36
Nr.

Onderdeel

①

Verbindingstukken voor de maskerring

②

Inbusbouten

③

Referentieplaat (afgebeeld: Referentieplaat Medium)

④

Handschroef

Referentieplaten

①

②

③

Afbeelding 37
Nr.
①
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Onderdeel
De Referentieplaat Medium is bedoeld voor standaard gevallen. Omdat deze referentieplaat vanuit beide richtingen in de houder gestoken kan worden, kan het op vele
manieren toegepast worden. Het wordt aangeduid met een ① bovenop de plaat.
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Nr.

Onderdeel

②

De Referentieplaat Klein moet worden gebruikt als de bovenkaak van de patiënt zich
direct onder de handschroef bevindt voor fixatie van de referentieplaat; het wordt aangeduid met een ② bovenop de plaat.

③

De Referentieplaat Lang moet worden gebruikt met de Set voor lagere maskerfixatie; het wordt aangeduid met een ③ bovenop de plaat.

Complete inhoud
Elke Bovenkaakondersteuning wordt geleverd met de volgende onderdelen:
• 1 Bovenkaakondersteuning
• 2 verbindingsstukken voor de maskerring
• 2 inbusbouten
• Inbussleutel
• 2 Referentieplaten Medium
• 2 Referentieplaten Klein
• 2 Referentieplaten Lang
• 1 sterilisatieschaal
• 1 pak siliconen wegwerponderdelen
• Bevestigingsschroeven en gereedschap
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3.3.2

Bovenkaakondersteuning bevestigen

Voor u begint
Controleer de positie van de referentieplaat voordat u het masker vormt, omdat deze zich direct
naast de bovenkaak van de patiënt moet bevinden.
Patiënten met kunsttanden/kunstgebitten moeten deze verwijderen voordat u de referentieplaat
bevestigt of aanpast.
Vermijd stoten tegen de tanden, neus of lippen van de patiënt als u de
bovenkaakondersteuning vastmaakt.

Bovenkaakondersteuning bevestigen

Afbeelding 38
Stappen

70

1.

Bevestig de bovenkaakondersteuning aan de maskerring met behulp van de meegeleverde schroeven.
Zorg ervoor dat de "A" en de "S" die op de bovenkaakondersteuning gegraveerd
staan, op één lijn komen met de overeenkomstige graveringen op de maskerring.

2.

Selecteer de juiste referentieplaat. Het moet bij de bovenkaak van de patiënt kunnen
komen.

3.

Schuif de siliconen wegwerponderdeel over de referentieplaat. Het onderste deel van
de U-vormige wegwerponderdeel moet richting de boventanden/het gehemelte van de
patiënt wijzen.
OPMERKING. De siliconen wegwerponderdelen zijn hygiënische instrumenten die zijn
bedoeld voor eenmalig gebruik.

4.

Pas de handschroef (④ op Afbeelding 36) zodanig aan dat de referentieplaat zich direct onder de bovenkaak van de patiënt bevindt. Dit moet longitudinale beweging van
het hoofd voorkomen.
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Instellingen referentieplaat

Afbeelding 39
Let op de schaalindeling van de referentieplaat na aanpassing. Lees altijd de instellingen op de
zijkant van de schaal (zie Afbeelding 39).
Omdat de platen in beide richtingen gemonteerd kunnen worden, is het noodzakelijk de zijkant
van de Bovenkaakondersteuning (A of B) te noteren van waaraf de schaal werd afgelezen.
Noteer altijd de schaalwaarde, de indicatieletter en het cijfer van de referentieplaat die werd
gebruikt in de status van de patiënt om fouten in het positioneren van de patiënt te
voorkomen.

De referentieplaat opnieuw aanpassen
Om de referentieplaat voor opeenvolgende fracties aan te passen, gebruikt u de gegevens die in
de status van de patiënt staan die afkomstig zijn van de eerste instelling en aanpassing.
Zorg ervoor dat de juiste zijde en positie van de referentieplaat worden gebruikt om
onjuiste positionering van de patiënt te voorkomen.
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BEELDVORMING

4.1

Beeldvorming met hoofdring en maskersysteem

4.1.1

Lokalisatorontwerp

Overzicht
Een lokalisator wordt bevestigd op de hoofdring of het maskersysteem voor beeldvorming. Het
210 mm scanningsbereik van de lokalisator maakt het mogelijk het gehele hoofd te scannen en
lokaliseren, wat met name belangrijk is voor lager gelegen laesies.
De lokalisator is bedoeld voor CT scanning en/of Röntgen beeldvorming. Het produceert een
precieze, stereotactische, driedimensionale coördinatenframe binnen het craniale volume van de
patiënt (noodzakelijk voor precieze radiochirurgie of stereotactische biopsieprocedures).

Types lokalisators
Afhankelijk van het gebruikte type hoofdring en maskersysteem zijn er twee lokalisators
verkrijgbaar. Deze lokalisators verschillen uitsluitend wat betreft hun bevestigingssysteem (d.w.z.
balvoet of uitlijningspennen).
• CT/Röntgenlokalisator
• CT/Röntgenlokalisator voor Leksell Headring

Lokalisatorontwerp

①
④

②
③

Afbeelding 40
Nr.
①

Onderdeel
PVC lokalisatorstaaf
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Nr.

Onderdeel

②

Koperen vierkantig stuk in Röntgen inzetstukken

③

Bevestigingsmoer

④

Bevestigingsschroef

PVC lokalisatorstaven
Zes PVC lokalisatorstaven ① zijn in het acrylglas van de lokalisator ingebouwd. In de axiale CT
beelden zijn zij zichtbaar als zes indexmarkers. Deze markers leveren de geometrische matrix
voor bepaling van de exacte positie van een structuur ten opzichte van hoofdring en
maskersysteem.

Röntgen inzetstukken
Vier koperen vierkantjes ② zijn in de lokalisatorplaten ingebouwd. Voor elk Röntgenbeeld wordt
een paar koperen vierkantjes gebruikt ter lokalisatie van structuren ten opzichte van de hoofdring.
Deze inzetstukken maken planigrafische röntgenprojectie en stereotactische lokalisatie bij
angiografie mogelijk.

Verwijderen van de Röntgen inzetstukken
Indien u artefacten aantreft in CT beelden, verwijder dan de Röntgen inzetstukken.
Stappen
1.

Schroef de bevestigingsschroef ④ los met een kleine schroevendraaier.

2.

Verwijderen van de Röntgen inzetstukken.

Opnieuw bevestigen van de Röntgen inzetstukken
Om de Röntgen inzetstukken opnieuw te bevestigen:
• Plaats de onderrand van het inzetstuk in de groef aan de onderkant van de lokalisatorplaat.
• Draai de bevestigingsschroef opnieuw vast aan de bovenzijde van de röntgen inzetstukken.
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4.1.2

Bevestigen van de lokalisator

Het bevestigen van de CT/Röntgen lokalisator
Voordat u de patiënt gaat scannen volgt u de volgende stappen:
Stappen
1.

Plaats de patiënt in rugligging op de behandeltafel.

2.

Bevestig de CT/Röntgenlokalisator aan de Brainlab (of de Radionics BRW) hoofdring, of het Stereotactische maskersysteem.
De drie balvoeten van de lokalisator moeten precies in de sloten van de Brainlab
hoofdring of het maskersysteem vallen. De lokalisator kan niet onjuist worden gemonteerd door het asymmetrische ontwerp van het bevestigingsmechanisme.
OPMERKING. Zodra de lokalisator op de hoofdring of het maskersysteem is gemonteerd, bevindt de plaat die gemarkeerd is met een "R" zich aan de rechter zijde van het
hoofd van de patiënt, terwijl de plaat die gemarkeerd is met een "A" zich op het frontale schedeldeel van het gezicht van de patiënt bevindt.

Gebruik de CT/Röntgenlokalisator niet als het bevestigingsmechanisme niet precies in de
sloten van de hoofdring/maskersysteem past of als de sloten niet correct kunnen worden
gesloten.

Het bevestigen van de CT/Röntgen lokalisator voor de Leksell Headring
De CT/Röntgenlokalisator voor Leksell Hoofdring kan uitsluitend worden gebruikt met de
Leksell G-frame Headring. In plaats van balvoeten heeft het vier uitlijningspennen die op de
Leksell Headring passen. Voor het overige is de procedure voor bevestiging nagenoeg identiek.
Om een accurate beeldvorming te verkrijgen, mogen er zich geen voorwerpen bevinden
tussen de Leksell G-frame Headring en de CT/Röntgenlokalisator voor Leksell Hoofdring.
De CT/Röntgenlokalisator voor Leksell Hoofdring mag uitsluitend worden gebruikt als het
stevig bevestigd kan worden op de Leksell G-frame Headring.

Het positioneren van de lokalisator
Positioneer de lokalisator loodrecht op de assen van de scannerbank en gantry, zodat de CT
coupes in de gewenste dikte en configuratie kunnen worden gescand.
In het algemeen wordt de lokalisator op de lokalisatorsteun gezet tijdens het scannen voor
correcte positionering.
Na beeldopname kan de patiënt de scanner verlaten en naar de procedureruimte worden
overgebracht. In de tussentijd kunnen de scangegevens worden geanalyseerd en overgedragen
worden naar de BrainSCAN of het iPlan RT behandelplanningsysteem.
OPMERKING. Wanneer de lokalisator gebruikt wordt in combinatie met een compatibele
hoofdring, is het niet nodig om de hoofdring stevig te monteren aan de CT bank, omdat de
Brainlab behandelplanningsoftware kleine verschuivingen tijdens het scannen kan corrigeren.
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Lokalisatieprocedure

Afbeelding 41
Voor Röntgenlokalisatie zijn een sagittale en een coronale opname van het hoofd nodig. De twee
koperen vierkanten moeten in beide beelden volledig zichtbaar zijn. De gebruiker moet nagaan
dat ook de hoeken van de vierkanten volledig zichtbaar zijn in het gezichtsveld van de
röntgenprojectie, zoals afgebeeld in Afbeelding 41.
Voor verdere scanninginstructies en scaninstellingen, raadpleeg de PatXfer
gebruikershandleiding.
Verifieer dat de opnames niet vervormd zijn indien een vorm van digitale beeldvorming
gebruikt werd.
De CT/Röntgenlokalisator voor Leksell Hoofdring en de CT/Röntgenlokalisator mag alleen
gebruikt worden met een Brainlab behandelplanningsysteem.
Gebruik de CT/Röntgenlokalisator voor Leksell Hoofdring of de CT/Röntgenlokalisator niet
als het op enigerlei wijze vervormd of beschadigd is, of als een van de onderdelen loszit.
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4.1.3

Angio vertekeningscorrectiemodule

Overzicht
De Angio vertekeningscorrectiemodule is een koolstof plaat met lage dichtheid die bevestigd
kan worden aan de CT/Röntgenlokalisator of de CT/Röntgenlokalisator voor Leksell
Hoofdring. Een raster van 294 roestvrijstalen bollen - elk met een diameter van 2 mm - is in het
oppervlak ingebouwd.

①

③

②

④

Afbeelding 42

Het bevestigen van de Angio vertekeningscorrectiemodule
De Angio vertekeningscorrectiemodule kan bovenop of aan een van de zijden van de
lokalisator worden bevestigd, afhankelijk van de locatie van de beelddetector.
Stappen
1.

Houd een paar van de richthoeken ② tegen de rand van de lokalisatorplaat ③.

2.

Druk de andere kant van de Angio vertekeningscorrectiemodule zachtjes tegen de
lokalisator totdat het op zijn plaats klikt ④. De module moet vast tegen de lokalisator
aan zitten.

3.

Ga na of de Angio vertekeningscorrectiemodule naar de beelddetector wijst.
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Patiëntpositionering

Afbeelding 43
Monteer de Angio vertekeningscorrectiemodule zodanig dat het patiëntsymbool (hierboven) op
één lijn staat met de positie van de patiënt.

Veilig gebruik
Gebruik de Angio vertekeningscorrectiemodule nooit om de lokalisator op te tillen.

Als u de Angio vertekeningscorrectiemodule per ongeluk laat vallen, stuur deze dan retour
naar Brainlab support voor controle.
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5

POSITIONERING VOOR DE
BEHANDELING

5.1

Stereotactische doelpositioneerder

5.1.1

Overzicht

Overzicht
De Stereotactische doelpositioneerder past op de Stereotactische hoofdring of het
Stereotactische maskersysteem. Hiermee kan het isocentrum van de patiënt precies worden
gepositioneerd met de wandlasers.
De Stereotactische doelpositioneerder mag alleen gebruikt worden met een Brainlab
behandelplanningssysteem.

Radionics comptabiliteit
De Stereotactische doelpositioneerder kan eveneens gemonteerd worden op de Radionics
BRW hoofdring en de Radionics UCHR-AP adapter voor de UCHR hoofdring.

Onderdelen

①

②

④

③
Afbeelding 44
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Nr.

80

Onderdeel

Verklaring

①

Carrierplaten voor Aan elke zijde van de doelpositioneerder wordt een carrierplaat
doelpositioneerder gemonteerd.

②

Stereotactische
Bestaat uit een aluminium frame met ruimte voor vier carrierpladoelpositioneerder ten.

③

Kleefband

④

Overlay voor doel- Toont het isocentrum van de patiënt. Afgedrukt en op carrierplaten
positioneerder
geplakt.

Wordt gebruikt om de overlays op de carrierplaten te bevestigen.
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5.1.2

Bevestigen van overlays en carrierplaten

Voor u begint
Vanwege hun constructie kunnen de carrierplaten maar in één positie bevestigd worden aan de
doelpositioneerder.
Indien gewenst kunt u het bovenste aluminium paneel van de Stereotactische
doelpositioneerder verwijderen om gewicht te besparen.

Het bevestigen van overlays en carrierplaten
Stappen
1.

Druk de overlays voor de doelpositioneerder af met uw Brainlab behandelplanningssysteem (zie bijbehorende gebruikershandleiding voor bijzonderheden).

2.

Knip de hoeken van de overlays diagonaal en lateraal langs de markeringen.

3.

Plaats overlay A op carrierplaat A, en pas dit zodanig aan dat de markeringen op beide onderdelen overeenkomen.

4.

Gebruik kleefband ③ om de overlay op de carrierplaat te bevestigen ① (Afbeelding
44).
Verifieer dat alle markeringen en frames op de juiste manier zijn gepositioneerd alvorens verder te gaan.

5.

Bevestig de carrierplaat A aan zijde A van de doelpositioneerder terwijl u controleert of
alle markeringen en frames correct zijn gepositioneerd.

6.

Vervolg het bevestigen van carrierplaten B, C en D (met resp. overlays B, C en D) aan
de corresponderende zijden van de doelpositioneerder.
OPMERKING. Brainlab biedt een alternatieve plaat C aan als het masker bij de neus
tegen de normale plaat C (voorste carrierplaat) aan komt. Deze alternatieve plaat C
heeft een uitsnijding om het masker plaats te bieden. Snij een deel van overlay C uit
om ruimte te bieden aan het masker en de carrierplaat uitsnijding als u de alternatieve
plaat C gebruikt.

7.

Verifieer opnieuw dat alle markeringen en frames correct zijn gepositioneerd.

Het oppervlak van de carrierplaten is niet krasbestendig.

Correcte positionering
Verricht geen patiëntbehandeling als de markeringen op het frame en de
positioneringsmarkeringen op de doelpositioneerder overlays niet correct zijn
gepositioneerd ten opzichte van de carrierplaten.
Verricht geen patiëntbehandeling als de carrierplaten niet goed passen op de
corresponderende positie op de doelpositioneerder of als de frames niet correct op één lijn
liggen.
Raak de carrierplaten/overlays niet aan na bevestiging om te voorkomen dat ze
verschuiven.
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5.1.3

Monteren van de Stereotactische doelpositioneerder

Monteren van de doelpositioneerder

Afbeelding 45
Stappen
1.

Monteer de Stereotactische hoofdring of het Stereotactisch maskersysteem aan
de couchmountadapter met de twee meegeleverde t-schroeven.

2.

Breng de drie bolvoeten van de doelpositioneerder in lijn met de bijbehorende openingen in de hoofdring of het maskersysteem (Afbeelding 45, links).

3.

Steek de balvoeten in de openingen en maak de doelpositioneerder vast door de drie
vergrendelingen stevig vast te maken (Afbeelding 45, rechts).

Veilig gebruik
Gebruik de Stereotactische doelpositioneerder niet als de drie balvoeten niet goed in de
openingen in de Stereotactische hoofdring of het Stereotactisch maskersysteem passen,
of als de vergrendelingen de doelpositioneerder niet stevig in positie houden.
Gebruik de Stereotactische doelpositioneerder niet voor behandeling van de patiënt als
deze is verbogen of beschadigd, of als er onderdelen van de doelpostioneerder of
carrierplaat loszitten.
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5.1.4

Positionering van het systeem voor behandeling

Voor u begint
Positioneer de patiënt zodanig dat het isocentrum op de overlays op één lijn ligt met het Linac
isocentrum (geprojecteerd door wandlasers).
Soms kan de bank naar beneden kantelen door het gewicht van de patiënt. Dit kan worden
gecompenseerd met behulp van de kantelinstellingschroef op de couchmount (zie Pagina 24).
Gebruik een luchtbelwaterpas om de Stereotactische hoofdring of het Stereotactische
maskersysteem in een exacte verticale positie te brengen.
Voor elke behandeling moeten de lasers worden gecontroleerd door middel van de
Winston-Lutz test.

Apparatuurcontrole
Tijdens de voorbereiding moet u controleren of alle onderdelen goed met elkaar samenwerken.
Dit wordt gedaan door middel van het bestralen van een röntgenfilm tijdens een
fantoombehandeling.

De patiënt voor een behandeling positioneren
Stappen
1.

Beweeg de behandeltafel naar de 0° positie.

2.

Gebruik de A/P, laterale en verticale bewegingen van de behandeltafel voor de eerste
instelling van het isocentrum.

3.

Indien beschikbaar, gebruik de couchmount voor fijnafstelling van het isocentrum (zie
Pagina 23).

4.

Controleer of het isocentrum dat op de overlays is geprint met alle vier de zijden op
één lijn ligt met het Linac isocentrum, zoals geprojecteerd door de wandlasers.

5.

Maak de vergrendelingen op de couchmount opnieuw vast (zie Pagina 25). Dit voorkomt verdere aanpassingen middels de draaiknoppen en biedt extra positioneringsstabiliteit.

6.

Stel de behandeltafel en gantry in op de eerste behandelpositie volgens uw behandelplanning. Het isocentrum dat in de grijze laesiecontour is geprint dient nu correct op
één lijn te liggen met het door de laser geprojecteerde isocentrum.

7.

Gebruik het linac-lichtveld om te controleren of het geprinte grijze bestralingsveld overeenkomt met het lichtveld.

8.

Verwijder de doelpositioneerder.

9.

Begin de behandeling met het eerste veld.
Voor verdere behandelvelden monteert u de doelpositioneerder weer, en volgt u stappen 5 tot en met 9 zoals beschreven in deze tabel.

De Stereotactische doelpositioneerder moet voor het starten van de behandeling worden
verwijderd.
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5.1.5

Het stereotactische tegengewicht gebruiken

Algemene informatie
Het stereotactische tegengewicht compenseert de gewichtsafwijking die optreedt wanneer de
Brainlab Stereotactische doelpositioneerder wordt verwijderd van de behandeltafel. Dit zorgt
voor een verdere verbetering van de nauwkeurigheid van de patiëntpositionering tijdens
stereotactische behandeling.

Stereotactische tegengewicht

Afbeelding 46

Compatibiliteit apparatuur
Alleen de bovengenoemde medische apparaten van Brainlab mogen worden gebruikt in
combinatie met het stereotactische tegengewicht.
• Stereotactische doelpositioneerder
• Brainlab stereotactische hoofdring / of maskersysteem
• Couchmountadapter Brainlab hoofdring
• Couchmount Brainlab Imaging behandeltafel/Varian Exact
• Imaging Couch Top (ICT) voor de Varian Exact
• Varian Exact-tafel of anders:
• Varian IGRT-tafelblad met Varian IGRT-hoofdringinterface

Vereiste apparaten

Optionele apparaten

ExacTrac Robotics

Het stereotactische tegengewicht bevestigen
De patiënt moet tijdens het bevestigen van het stereotactische tegengewicht op de
behandeltafel blijven liggen. Houd het stereotactische tegengewicht met beide handel stil
tijdens het bevestigen.
Stappen
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1.

Positioneer de patiënt met gebruik van de stereotactische doelpositioneerder.

2.

Verwijder de Stereotactische doelpositioneerder van de Brainlab stereotactische
hoofdring / of het maskersysteem.
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Stappen
Lijn het stereotactische tegengewicht uit met de couchmountadapter:

3.

Afbeelding 47
4.

Draai de middelste bout van het stereotactische tegengewicht in de booropening van
de couchmountadapter (zie Afbeelding 47).
Druk de fixatieschroef naar binnen en draai deze rechtsom (met de klok mee) tot het stereotactische tegengewicht stevig vastzit:

5.

Het stereotactische tegengewicht losmaken
Na voltooiing van de patiëntbehandeling, verwijdert u het stereotactische tegengewicht:
Stappen
1.

Houd het stereotactische tegengewicht met één hand vast.

2.

Draai de fixatieschroef naar links tot de schroef loskomt.

3.

Verwijder het stereotactische tegengewicht voorzichtig en bewaar het op een geschikte
locatie.

Het stereotactische tegengewicht moet worden verwijderd alvorens de Brainlab Stereotactische
doelpositioneerder te bevestigen.
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Service en ondersteuning
Een CW_Alignment_Tool wordt uitsluitend geleverd voor onderhoud. Neem voor meer informatie
contact op met uw plaatselijke Brainlab-vertegenwoordiger.
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5.2

Doelpositioneerder voor Leksell hoofdring

5.2.1

Overzicht

Overzicht
De Doelpositioneerder voor Leksell Headring kan uitsluitend worden gebruikt met de Leksell
G-frame hoofdring. Hiermee kan het isocentrum van de patiënt precies worden gepositioneerd
met de wandlasers.
De Doelpositioneerder voor Leksell hoofdring mag alleen gebruikt worden met een
Brainlab behandelplanningssysteem.

Onderdelen

④

②

①

③
Afbeelding 48

Nr.

Onderdeel

Verklaring

①

Carrierplaten voor Aan elke zijde van de doelpositioneerder wordt een carrierplaat
doelpositioneerder gemonteerd.

②

Stereotactische
Bestaat uit een aluminium frame met ruimte voor vier carrierpladoelpositioneerder ten.

③

Kleefband

④

Overlay voor doel- Toont het isocentrum van de patiënt. Afgedrukt en op carrierplaten
positioneerder
geplakt.

Wordt gebruikt om de overlays op de carrierplaten te bevestigen.
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5.2.2

Bevestigen van overlays en carrierplaten

Voor u begint
Vanwege hun constructie kunnen de carrierplaten alleen in één unieke positie bevestigd worden
aan de Doelpositioneerder voor Leksell hoofdring.
Indien nodig, verwijder het bovenste aluminium paneel van de doelpositioneerder voor de
Leksell hoofdring om gewicht te besparen.

Het bevestigen van overlays en carrierplaten
Stappen
1.

Druk de overlays voor de doelpositioneerder af met uw Brainlab behandelplanningssysteem (zie bijbehorende gebruikershandleiding voor bijzonderheden).

2.

Knip de hoeken van de overlays diagonaal en lateraal langs de markeringen.

3.

Plaats overlay A op carrierplaat A, en pas dit zodanig aan dat de markeringen op beide onderdelen overeenkomen.
Gebruik kleefband ③ om de overlay vast te maken op de carrierplaat ①.

4.

Verifieer dat alle markeringen en frames op de juiste manier zijn gepositioneerd alvorens verder te gaan.

5.

Bevestig de carrierplaat A aan zijde A van de Doelpositioneerder voor Leksell
hoofdring terwijl u controleert of alle markeringen en frames correct zijn uitgelijnd.

6.

Vervolg het bevestigen van carrierplaten B, C en D (met resp. overlays B, C en D) aan
de corresponderende zijden van de Doelpositioneerder voor Leksell hoofdring.
OPMERKING. Brainlab biedt een alternatieve plaat C aan als het masker bij de neus
tegen de normale plaat C (voorste carrierplaat) aan komt. Deze alternatieve plaat C
heeft een uitsnijding om het masker plaats te bieden. Snij een deel van overlay C uit
om ruimte te bieden aan het masker en de carrierplaat uitsnijding als u de alternatieve
plaat C gebruikt.

7.

Verifieer opnieuw dat alle markeringen en frames correct zijn gepositioneerd.

Het oppervlak van de carrierplaten is niet krasbestendig.

Correcte positionering
Verricht geen patiëntbehandeling als de markeringen op het frame en de
positioneringsmarkeringen op de doelpositioneerder overlays niet correct zijn
gepositioneerd ten opzichte van de carrierplaten.
Verricht geen patiëntbehandeling als de carrierplaten niet goed passen op de
corresponderende positie op de doelpositioneerder of als de frames niet correct op één lijn
liggen.
Raak de carrierplaten/overlays niet aan na bevestiging om te voorkomen dat ze
verschuiven.
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5.2.3

De doelpositioneerder voor de Leksell hoofdring bevestigen

Monteren van de doelpositioneerder

Afbeelding 49
Stappen
1.

Breng de vier uitlijningspinnen van de Doelpositioneerder voor de Leksell Headring
in lijn met de bijbehorende openingen (Afbeelding 49, links) in de Leksell G-Frame
Headring.

2.

Steek de bevestigingspinnen in de gaten. Lijn de twee klemunits uit met de Leksell GFrame Headring (Afbeelding 49, rechts), draai vervolgens de schroeven vast.

Veilig gebruik
Voor een stevige en accurate positionering, mogen er zich geen voorwerpen bevinden
tussen de Leksell G-Frame Headring en de Doelpositioneerder voor Leksell Headring.
Gebruik de Doelpositioneerder voor Leksell Headring niet voor behandeling van de patiënt
als deze verbogen of beschadigd is, of als er onderdelen van de doelpositioneerder of
carrierplaat loszitten.
De Doelpositioneerder voor Leksell Headring mag uitsluitend worden gebruikt als deze
stevig bevestigd kan worden op de Leksell G-frame Headring.
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5.2.4

Positionering van het systeem voor behandeling

Voor u begint
Positioneer de patiënt zodanig dat het isocentrum op de overlays op één lijn ligt met het Linac
isocentrum (geprojecteerd door wandlasers).
Soms kan de bank naar beneden kantelen door het gewicht van de patiënt. Dit kan worden
gecompenseerd met behulp van de kantelinstellingschroef op de couchmount (zie Pagina 24).
Breng de Leksell G-Frame Headring met behulp van een luchtbelwaterpas in een exacte verticale
positie.

Apparatuurcontrole
Tijdens de voorbereiding moet u controleren of alle onderdelen goed met elkaar samenwerken.
Dit wordt gedaan door middel van het bestralen van een röntgenfilm tijdens een
fantoombehandeling.
Voor elke behandeling moeten de lasers worden gecontroleerd door middel van de
Winston-Lutz test.

De patiënt voor een behandeling positioneren
Stappen
1.

Beweeg de behandeltafel naar de 0° positie.

2.

Gebruik de A/P, laterale en verticale bewegingen van de behandeltafel voor de eerste
instelling van het isocentrum.

3.

Indien beschikbaar, gebruik de couchmount voor fijnafstelling van het isocentrum (zie
Pagina 23).

4.

Controleer of het isocentrum dat op de overlays is geprint met alle vier de zijden op
één lijn ligt met het Linac isocentrum, zoals geprojecteerd door de wandlasers.

5.

Maak de vergrendelingen op de couchmount opnieuw vast (zie Pagina 25). Dit voorkomt verdere aanpassingen middels de draaiknoppen en biedt extra positioneringsstabiliteit.

6.

Stel de behandeltafel en gantry in op de eerste behandelpositie volgens uw behandelplanning. Het isocentrum dat in de grijze laesiecontour is geprint dient nu correct op
één lijn te liggen met het door de laser geprojecteerde isocentrum.

7.

Gebruik het linac-lichtveld om te controleren of het geprinte grijze bestralingsveld overeenkomt met het lichtveld.

8.

De Doelpositioneerder voor Leksell hoofdring verwijderen.

9.

Begin de behandeling met het eerste veld.
Voor verdere behandelvelden monteert u de Doelpositioneerder voor Leksell hoofdring weer, en volgt u stappen 5 tot en met 9 zoals beschreven in deze tabel.

De Doelpositioneerder voor Leksell hoofdring moet voor de behandeling worden
verwijderd.
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6

KWALITEITSBEWAKING

6.1

Winston-Lutz-test

Overzicht
Door de hoge eisen die stereotactische radiotherapie/radiochirurgie 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
zogenaamde Phantom Pointer.
De kwaliteitsprocedures die in dit hoofdstuk worden beschreven moeten voorafgaand aan
elke patiëntbehandeling worden uitgevoerd.
De Winston-Lutz test moet worden verricht voor patiëntpositionering. Indien de WinstonLutz test een afwijking groter dan 1 mm aangeeft, door een mechanische fout in het
uitlijnen van de Linac, moet hiermee rekening worden gehouden bij de behandelplanning.

Hardwarehandleiding Rev. 4.9 RT/RS Stereotactische hardware

91

Winston-Lutz-test

6.1.1

Testen met de Phantom Pointer voor Brainlab hoofdring

Overzicht
Brainlab adviseert het gebruik van een 7,5 mm collimator, omdat de wolframen bol in de Phantom
Pointer een diameter van 5 mm heeft.
De bol genereert een niet-bestraald gebied op de film. Deze projectie van de wolframen bol moet
altijd volledig binnen het belichte filmgebied liggen voor elke gantry- en tafelpositie.
Gebruik de Lightfield Pointer niet voor de Winston-Lutz test. Deze pointer dient alleen te
worden gebruikt voor kalibratie van de collimatorhouder.

Opstelling

④

③
Afbeelding 50

Uitvoering van de test
Stappen
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1.

Bevestig de Phantom Pointer ④ aan de couchmountadapter.

2.

Gebruik de behandeltafelbewegingen om de Phantom Pointer dichtbij het isocentrum
te brengen, zoals door de ruimtelasers wordt aangegeven.

3.

Gebruik de translaties van de couchmount om de Phantom Pointer in de isocentrumpositie te brengen (fijnafstemming).

4.

Steek de filmhouder ③ 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.

5.

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

Hardwarehandleiding Rev. 4.9 RT/RS Stereotactische hardware

KWALITEITSBEWAKING

Stappen
6.

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

7.

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

8.

Belicht de film (zie Pagina 96).
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6.1.2

Testen met de Phantom Pointer voor een niet-Brainlab hoofdring

Opstelling

②
④

⑤

③

①

Afbeelding 51
Nr.

Onderdeel

①

Filmhouder

②

Phantom Pointer uiteinde

③

Pointerstaaf

④

Ballpointerpunt ø 2,9 mm diameter

⑤

Ballpointerpunt ø 5 mm diameter

Uitvoering van de test
Stappen
1.

Bevestig het uiteinde van de Phantom Pointer stevig aan de pointerstaaf en bevestig
deze in het gat in het midden van de voorplaat op de couchmount.

2.

Gebruik de behandeltafelbewegingen om het uiteinde van de Phantom Pointer dichtbij het isocentrum te brengen, zoals door de ruimtelasers wordt aangegeven.

3.

Gebruik de translaties van de couchmount om het uiteinde van de Phantom Pointer
in de isocentrumpositie te brengen (fijnafstemming).
Steek de filmhouder ① in een van de twee houders op de collimatorhouder.

4.
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Kies de houder met het grootste bereik van gantry- en tafelrotatie waarbij een mogelijke mechanische botsing wordt voorkomen.
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Stappen

5.

Verwijder het uiteinde van de Phantom Pointer en vervang deze zorgvuldig door de
ballpointerpunt. De wolframen bol op de punt simuleert het isocentrum en dient op één
lijn te staan met de lasers.
• Brainlab levert twee verschillende wolframen bolpunten met diameters van 2,9 en
5 mm. Brainlab adviseert een 7,5 mm collimator te gebruiken en de 5 mm ballpointerpunt.
• De bol genereert een niet-bestraald gebied op de film. Deze projectie van de wolframen bol moet altijd volledig binnen het belichte filmgebied liggen voor elke gantryen tafelpositie.

6.

Prepareer een light-proof 8”x 4” (20 х 10 cm) strip van kant en klare film door het markeren van 8 gebieden, genummerd van 1 tot en met 8 op de envelop. Dit is voor belichting van de film in 8 combinaties van gantry- en tafelhoeken (zie Pagina 96).

7.

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

8.

Draai de schroef op de filmhouder vast om de film tijdens iedere belichting te fixeren.
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6.1.3

Filmbelichting

Aanbevolen posities
De aanbevolen gantry- en tafelhoeken waarin de belichtingen moeten worden gemaakt staan in
de tabel hieronder. 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 52
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.
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7

REINIGING, DESINFECTIE
EN STERILISATIE

7.1

Instrumenten behandelen

7.1.1

Automatische reiniging en desinfectie

Reinigen en ontsmetten
Stappen
1.

Breng de instrumenten over naar de reinigings/desinfecteermachine. Gebruik manden
voor kleine instrumenten.

2.

Start het programma.

3.

Laat de instrumenten drogen als het programma is voltooid en verwijder ze dan.

Reinigingsmiddel
Let op de volgende punten bij de selectie van de reinigingsmiddelen:

Reinigingsmiddel

Het detergent gebruikt voor de reiniging moet speciaal goedgekeurd zijn voor
de reiniging van instrumenten.
De richtlijnen van de detergentfabrikant aangaande de concentratie moeten in
acht worden genomen.

Effectiviteit

De effectiviteit van het reinigingsmiddel moet officieel zijn goedgekeurd als een
programma wordt gebruikt dat niet is aanbevolen door het Robert Koch Instituut (onderdeel van het Duitse Ministerie van Volksgezondheid, ofwel "BMG").
Voorbeelden van goedgekeurde effectiviteit:
• FDA-vergunning
• CE-label
• Producten die op de lijst staan van DGHM (Duitse vereniging voor Hygiëne
en Microbiologie) en ÖGHMP (Oostenrijkse vereniging voor Hygiëne, Microbiologie en Preventiegeneeskunde)

Compatibiliteit

Compatibiliteit met de te reinigen instrumenten.
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Thermo-desinfectiemachine
Let op de volgende punten bij een thermo-desinfectie:

Desinfectans

Het desinfectans moet door een instantie zijn goedgekeurd in het rechtsgebied
waar het gebruikt wordt. Bijvoorbeeld:
• FDA-vergunning
• CE-label
• Producten die op de lijst staan van DGHM (Duitse vereniging voor Hygiëne
en Microbiologie) en ÖGHMP (Oostenrijkse vereniging voor Hygiëne, Microbiologie en Preventiegeneeskunde)

Programma

Alleen een reinigings- en desinfectieprogramma dat wordt aanbevolen door
het Robert Koch Instituut mag worden gebruikt. Dit programma moet ten minste 10 minuten op 93 °C lopen, met voldoende spoel- en droogstappen en gefilterde lucht.

Water

Alleen steriel of weinig vervuild (< 10 cfu/ml) gedistilleerd of gedeïoniseerd water mag worden gebruikt voor naspoeling.

Onderhoud en
kalibratie

De reinigings/desinfectiemachine moet periodiek worden onderhouden en gekalibreerd.

Validatieparameters
De fundamentele geschiktheid van instrumenten voor effectieve automatische reiniging en
desinfectie werd gevalideerd door een onafhankelijk testlaboratorium met de volgende
parameters:
Thermo-desinfectiemachine

Type: MCU G7736CD

Fabrikant

Miele

Reinigingsmiddel

Type: neodisher® MediZym (pH-neutrale reinigingsoplossing)

Fabrikant

Dr. Weigert

Concentratie

In overeenstemming met de specificaties van de fabrikant

Andere procedures
Wanneer andere procedures worden gebruikt dan hier beschreven (bijv. chemisch desinfectans),
moet de fundamentele effectiviteit worden gevalideerd.
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7.1.2

Neutrale stoomsterilisatie

Gebruikte technologie
Gebruik alleen de volgende sterilisatieprocedure, die gevalideerd is in overeenstemming met ISO
17665 en AAMI TIR 12-2004:
• Prevac/gefractioneerde vacuümprocedure met ten minste drie vacuümfases
Het gebruik van andere sterilisatieprocedures kan langere sterilisatietijden vereisen en moet
worden gevalideerd. Deze validatie behoort tot de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Gefractioneerde vacuümprocedures
Minimum sterilisatietijd

Minimum sterilisatietemperatuur

Procedure 1

20 min.

121 °C (max. 124 °C)

Procedure 2

ten minste 4 min.

132-135 °C

Procedure 3 (alleen VK)

ten minste 3 min.

134-137 °C

Validatieparameters
De fundamentele geschiktheid van instrumenten voor effectieve stoomsterilisatie werd
gevalideerd door een onafhankelijk testlaboratorium met de volgende parameters:
Sterilisator

Euro-Selectomat 666, München Medizin Mechanik, Planegg

Programma

Gefractioneerde vacuümprocedure

Sterilisatietemperatuur 121 °C
Sterilisatietijd

20 minuten
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7.1.3

Lage temperatuur plasmasterilisatie (LTP)

Afkorting
In deze handleiding zal de term lage temperatuur plasmasterilisatie worden afgekort tot LTPsterilisatie.

Gebruikte technologie
• Alleen LTP-sterilisatie en sterilisatoren die conform zijn met de vereisten van EN ISO 14937
mogen gebruikt worden.
• De gekozen sterilisatieprocedure moet gevalideerd zijn volgens ISO 14937.
• Houd rekening met de beperkingen die in uw land worden opgelegd bij de LTP
sterilisatieprocedure.

LTP sterilisatieparameters
Lage temperatuur plasmasterilisatie (LTP) met behulp van STERRAD® 100S
Sterilisatieparameter

Long Cycle Full (Lange volledige cyclus)
Korte cyclus

Validatieparameters
De fundamentele geschiktheid van instrumenten voor effectieve lage temperatuur
plasmasterilisatie is gevalideerd door een onafhankelijk testlaboratorium in overeenstemming met
de volgende parameters:
Validatieparameters
Sterilisator

STERRAD® 100S

Fabrikant

Johnson & Johnson

Programma

Korte cyclus

Wanneer andere procedures worden gebruikt dan hier beschreven, moet de fundamentele
effectiviteit worden gevalideerd.
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7.2

Stereotactische hardware

7.2.1

Overzicht

Algemene informatie
Deze informatie is van toepassing op alle RT/RS stereotactische hardware. Instructies voor
specifieke hardware wordt in hiernavolgende secties gegeven.

Hanteren en opslag
Bewaar de RT/RS stereotactische hardware op een schone en droge plek, verwijderd van
infectieus materiaal, botsingen, krassen en vallende voorwerpen.

Onderhoud
RT/RS stereotactische hardware vereist geen specifiek onderhoud. Zorg dat deze schoon blijft
met behulp van een zachte stofdoek en de reinigingsproducten die worden gebruikt op de
radiotherapieafdeling.

Reiniging en desinfectie
Het volgende is nodig:
• Een schone en zachte stofdoek
• Een paar handschoenen
• Een verdund, desinfectiemiddel dat voldoet aan de regels van de radiotherapieafdeling (of aan
de regels van de fabrikant)
De reinigings- en desinfectiemiddelen moeten voldoen aan het volgende:
• Deze mogen niet te zuur of te basisch zijn (pH-waarde tussen 6 en 8)
• Ze mogen geen bijtende of schurende substanties bevatten
• De samenstelling mag de plastic structuur niet veranderen
• Ze mogen niet schurend zijn
Gebruik nooit schuurmiddellen (schuursponsjes) of oplosmiddelen.
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7.2.2

Stereotactische hoofdring

Hanteren en opslag
Bewaar de hoofdring op dezelfde plek als de andere stereotactische apparatuur. Een
verplaatsbare instrumentenkar is vaak goed geschikt voor dergelijke doeleinden. Bewaar de
gesteriliseerde bevestigingspinnen in de sterilisatiebak.
De componenten van de Stereotactische hoofdring zijn gevoelige mechanische
onderdelen. Zelfs kleine beschadigingen aan deze onderdelen kunnen ervoor zorgen dat
het hele apparaat niet meer kan worden gebruikt. Gebruik geen apparatuur als het op
enigerlei wijze verbogen, bekrast of beschadigd is of als een van de onderdelen los zit. De
apparatuur moet worden gecontroleerd en getest op correcte functionaliteit voorafgaand
aan elke behandeling.

Hoofdring: Reiniging en desinfectie
• Reinig de hoofdring periodiek met een droge, zachte doek.
• De hoofdring moet daarnaast worden gereinigd met een enzymatisch reinigingsmiddel (bijv.
van Dr. Weigert), gevolgd door naspoelen in dubbel gedistilleerd en bij voorkeur steriel water
na elke procedure of contact met biologische substanties.
• U mag alleen een enzymatisch reinigingsmiddel gebruiken om de hoofdring te reinigen. U mag
geen alkaline reinigingsmiddel of een ultrasoon schoonmaakapparaat gebruiken om de
hoofdring te reinigen.
• Vlekken mogen worden verwijderd met een licht bevochtigde doek.
• Gebruik geen scherpe voorwerpen of ruwe materialen om residuen te verwijderen, vooral niet
op plekken met schroefdraad.
• Na reiniging van de hoofdring moet deze grondig aan de lucht of met behulp van pluisvrije
materialen worden gedroogd.

Stangen en bevestigingspinnen: Reiniging en desinfectie
Automatische reiniging en desinfectie kan worden toegepast op de stangen en de
bevestigingspinnen. Zie pagina 97.

Sterilisatie van de hoofdringstangen
De hoofdringstangen kunnen worden gesteriliseerd met:
• Neutrale stoomsterilisatie (Pagina 99)
• Lage temperatuur plasmasterilisatie (Pagina 100)
Als regelmatig stoomsterilisatie wordt toegepast, kan de schroefdraad in de stangen van
de hoofdring beschadigd raken. Controleer de stangen regelmatig om ervoor te zorgen dat
vooral de schroefdraad in goede staat verkeert. Vervang de stangen onmiddellijk als
schilferende vezels of afgebogen vezels zichtbaar zijn, als het CFRP-materiaal beschadigd
is of als de hoofdpinnen moeilijk in te schroeven zijn.
Het sterilisatieproces veroorzaakt een geleidelijke verslechtering van het materiaal. U kunt
met één van de hierboven genoemde gespecificeerde sterilisatiemethoden tot 100
verwerkingscycli uitvoeren.

Sterilisatie bevestigingspinnen
De bevestigingspinnen moeten na gebruik worden gesteriliseerd. Reinig, desinfecteer en droog
de bevestigingspinnen zorgvuldig en verplaats ze vervolgens voorafgaande aan sterilisatie naar
de sterilisatiebak.
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Wikkel de sterilisatiebak in geschikte sterilisatieverpakking voor eenmalig gebruik in
overeenstemming met EN 868 en AAMI/ISO 11607 (bijvoorbeeld papier/folie sterilisatiezakjes).
Steriliseer de bevestigingspinnen met:
• Neutrale stoomsterilisatie (Pagina 99)
• Lage temperatuur plasmasterilisatie (Pagina 100)
De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor afwijkingen van het aangeraden reinigings-,
desinfectie- en sterilisatieproces. Wanneer er afgeweken wordt van het proces kan het
gewenste effect mogelijk niet bereikt worden. Brainlab aanvaardt in dergelijke gevallen
geen enkele aansprakelijkheid.
Wacht na het steriliseren tot de instrumenten zijn afgekoeld tot kamertemperatuur voordat
u ze opnieuw gebruikt. Het gebruik van hete instrumenten kan patiënten verwonden of
schade toebrengen aan warmtegevoelige instrumenten.
Indien op de juiste manier toegepast, kunnen Brainlab bevestigingspinnen tot twee jaar
worden gebruikt of tot 150 keer worden gesteriliseerd, waar het eerste sprake van is. Met
gebruik van het STERRAD® 100S sterilisatiesysteem, zijn tot 100 verwerkingscycli
mogelijk. De bevestigingspinnen kunnen versplinteren als ongelijkmatige of extreme torsie
wordt toegepast, of als minder dan vier bevestigingspinnen worden gebruikt.
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7.2.3

Stereotactisch maskersysteem

Onderhoud en opslag
Bewaar het masker op een koele, droge plaats, uit de buurt van direct zonlicht, open vuur
of andere warmtebronnen.
Verwarm het uitgeharde masker niet boven 40 °C.

Maskerring: Reiniging
Aanbevolen wordt de maskerring periodiek te reinigen met een zachte, droge doek.
Vlekken mogen worden verwijderd met een licht bevochtigde doek.
De maskerring moet daarnaast worden gereinigd met een enzymatisch reinigingsmiddel (bijv. van
Dr. Weigert), gevolgd door naspoelen in dubbel gedistilleerd en bij voorkeur steriel water na elke
procedure of contact met biologische substanties.
Gebruik geen scherpe voorwerpen of ruwe materialen om residuen te verwijderen, vooral niet op
plekken met schroefdraad.
Na reiniging van de maskerring moet deze grondig aan de lucht of met behulp van pluisvrije
materialen worden gedroogd.
U mag alleen een enzymatisch reinigingsmiddel gebruiken om de maskerring te reinigen. U
mag geen alkaline reinigingsmiddel of een ultrasoon schoonmaakapparaat gebruiken om
de maskerring te reinigen.

Maskerring: Reiniging en sterilisatie
Er is doorgaans geen sterilisatie of desinfectie nodig.

Maskerset
De Stereotactische maskerset wordt niet-steriel geleverd en is alleen bedoeld voor gebruik bij
één patiënt.
Gebruik geen warm water (temperatuur 30 °C of hoger), schoonmaakmiddelen,
oplosmiddelen of ultrasone reinigingsmiddelen om de Brainlab maskerset te reinigen.
Het instrument mag onder geen enkele voorwaarde worden gesteriliseerd. Sterilisatie zal
het instrument vernietigen.
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7.2.4

Bovenkaakondersteuning en referentieplaten

Siliconen wegwerpcomponenten
De siliconen wegwerpcomponenten worden gefabriceerd in een cleanroom. Ze zijn bedoeld voor
gebruik bij één patiënt en moeten na elk gebruik worden weggegooid. Ze mogen niet worden
gedesinfecteerd of gesteriliseerd.
Aanvullende bescherming (bijv. wegwerphandschoenen) kan worden gebruikt om de siliconen
wegwerpcomponenten op de referentieplaat te beschermen, waardoor sterilisatie onnodig wordt.

Bovenkaakondersteuning: Reiniging en desinfectie
De Bovenkaakondersteuning kan worden gereinigd met een vochtige, pluisvrije doek. Het
instrument kan ook worden gereinigd en ontsmet door middel van automatische reiniging en
desinfectie. Zie pagina 97.

Bovenkaakondersteuning: Sterilisatie
De Bovenkaakondersteuning kan worden gesteriliseerd door middel van neutrale
stoomsterilisatie. Zie pagina 99.

Referentieplaten: Reiniging en desinfectie
De referentieplaten worden niet-steriel geleverd en moeten daarom worden gereinigd,
gedesinfecteerd en gesteriliseerd voor het eerste gebruik.
De referentieplaten moeten worden gereinigd en ontsmet door middel van automatische reiniging
en desinfectie. Zie pagina 97.

Referentieplaten: Sterilisatie
De referentieplaten moeten vooraleer te steriliseren worden gereinigd, gedesinfecteerd en
gedroogd.
De referentieplaten moeten voor sterilisatie worden overgebracht naar de Sterilisatiebak. Wikkel
de Sterilisatiebak in geschikte sterilisatieverpakking voor eenmalig gebruik in overeenstemming
met EN 868 en AAMI/ISO 11607 (bijvoorbeeld papier/folie sterilisatiezakjes).
Steriliseer de referentieplaten met behulp van neutrale stoomsterilisatie (Pagina 99).
De referentieplaten moeten worden gesteriliseerd overeenkomstig AAMI TIR 12.

Als de referentieplaat wordt gebruikt voor meer dan één patiënt zonder extra bescherming,
moet deze gesteriliseerd worden.
De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor afwijkingen van het aangeraden reinigings-,
desinfectie- en sterilisatieproces. Wanneer er afgeweken wordt van het proces kan het
gewenste effect mogelijk niet bereikt worden. Brainlab aanvaardt in dergelijke gevallen
geen enkele aansprakelijkheid.
Wacht na het steriliseren tot de instrumenten zijn afgekoeld tot kamertemperatuur voordat
u ze opnieuw gebruikt. Het gebruik van hete instrumenten kan patiënten verwonden of
schade toebrengen aan warmtegevoelige instrumenten.
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7.2.5

CT/Röntgenlokalisator, CT/Röntgenlokalisator voor Leksell hoofdring

Onderhoud en opslag
Bewaar of gebruik de lokalisator niet op een vochtige plek, onder omstandigheden van
voortdurende vochtigheid, of boven 60 °C.

Reiniging en desinfectie
Aanbevolen wordt de lokalisator periodiek te reinigen met een zachte, droge doek. Hardnekkige
vlekken mogen worden verwijderd met een licht bevochtigde doek.
Controleer of het oppervlak van de lokalisator niet beschadigd is, omdat het niet
krasbestendig is.
Gebruik geen schoonmaakmiddelen, oplosmiddelen of ultrasone reinigingsmiddelen om de
lokalisator te reinigen.

Sterilisatie
De lokalisator mag onder geen enkele voorwaarde worden gesteriliseerd. Sterilisatie zal de
lokalisator vernietigen.
De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor afwijkingen van het aangeraden reinigings-,
desinfectie- en sterilisatieproces. Wanneer er afgeweken wordt van het proces kan het
gewenste effect mogelijk niet bereikt worden. Brainlab aanvaardt in dergelijke gevallen
geen enkele aansprakelijkheid.
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7.2.6

Stereotactische doelpositioneerder, Doelpositioneerder voor Leksell hoofdring

Onderhoud en opslag
De transportplaten van de doelpositioneerder zijn niet krasbestendig en moeten voorzichtig
behandeld worden.
Bewaar of gebruik de transportplaten van de targetpositioneerder niet op een vochtige
plek, onder omstandigheden van voortdurende vochtigheid, of boven 80 °C.

Reiniging en desinfectie
Aanbevolen wordt de doelpositioneerder periodiek te reinigen met een zachte, droge doek.
Hardnekkige vlekken mogen worden verwijderd met een licht bevochtigde doek.

Sterilisatie
De transportplaten van de doelpositioneerder mogen onder geen enkele voorwaarde
worden gesteriliseerd. Gebruik geen schoonmaakmiddelen, oplosmiddelen of ultrasone
reinigingsmiddelen om de platen te reinigen.
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