
SYSTEM 
UNIERUCHAMIA- 
NIA 
PACJENTA
Robotics wersja 2.1 (dla Varian Exact™ i TrueBeam™)

Komponenty bezramowego systemu radiochirurgicznego

Instrukcja obsługi urządzeń
Wydanie 2.4
Copyright 2019, Brainlab AG Germany. Wszelkie prawa zastrzeżone.





SPIS TREŚCI
1  INFORMACJE OGÓLNE ..................................................................................................7

1.1  Dane teleadresowe i informacje prawne .......................................................................................7

1.2  Informacje prawne..............................................................................................................................8

1.3  Przeznaczenie ...................................................................................................................................10
1.3.1 Zalecenia dotyczące używania..........................................................................................................10
1.3.2  Posługiwanie się systemem .............................................................................................................11
1.3.3  Informacje o niniejszej instrukcji .......................................................................................................12

1.4  Symbole..............................................................................................................................................13

1.5  Zgodność z urządzeniami medycznymi ......................................................................................15
1.5.1 Urządzenia medyczne Brainlab.........................................................................................................15
1.5.2  Oprogramowanie medyczne firmy Brainlab ......................................................................................16
1.5.3  Urządzenia medyczne innych firm niż Brainlab ................................................................................17

1.6  Szkolenie ............................................................................................................................................19

1.7  Dokumentacja ...................................................................................................................................20

2  KONFIGURACJE KOMPONENTÓW SYSTEMU
UNIERUCHAMIANIA PACJENTA ................................................................................21

2.1  Konfiguracje komponentów bezramowego systemu stereotaktycznego ............................21

2.2  Konfiguracje bezramowej stereotaksji ........................................................................................23
2.2.1 Dostępne konfiguracje obrazowania z uniwersalną nakładką TK do bezramowej radiochirurgii ........23
2.2.2  Dostępne konfiguracje obrazowania przy użyciu podpórki do bezramowej stereotaksji....................25

2.3  Konfiguracje leczenia przy użyciu bezramowej radiochirurgii ..............................................27
2.3.1 Dostępne konfiguracje leczenia z bezramowym przedłużeniem blatu do obrazowania ICT...............27
2.3.2  Dostępne konfiguracje leczenia z uniwersalnym przedłużeniem stołu terapeutycznego do
bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej ................................................................................................29

3  KOMPONENTY BEZRAMOWEGO SYSTEMU
RADIOCHIRURGICZNEGO ...............................................................................................31

3.1  Dostępne komponenty ....................................................................................................................31

3.2  Komponenty do tomografii komputerowej (TK) i angiografii rentgenowskiej....................33
3.2.1 Uniwersalna nakładka TK do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej .........................................33
3.2.2  Podpórka do bezramowej stereotaksji ..............................................................................................36
3.2.3  Lokalizator i pozycjoner celu TK/Angio do bezramowej chirurgii stereotaktycznej ............................39

SPIS TREŚCI

Instrukcja obsługi urządzeń Wyd. 2.4 System unieruchamiania pacjenta 3



3.3  Komponenty do leczenia za pomocą bezramowej radiochirurgii..........................................42
3.3.1 Blat stołu do obrazowania firmy Brainlab do stołu Varian Exact.........................................................42
3.3.2  Bezramowe przedłużenie blatu stołu do obrazowania ......................................................................43
3.3.3  Uniwersalne przedłużenie stołu terapeutycznego do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej ....45
3.3.4  Właściwości dozymetryczne uniwersalnego przedłużenia stołu terapeutycznego do bezramowej
radiochirurgii stereotaktycznej/uniwersalnej nakładki TK do radiochirurgii stereotaktycznej .......................53
3.3.5  Układ pozycjonowania do bezramowej radiochirurgii........................................................................56

3.4  Komponenty do modelowania maski pacjenta ..........................................................................57
3.4.1 Podstawa maski do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej .......................................................57
3.4.2  Podgłówek do maski do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej................................................61
3.4.3  Akcesoria do masek do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej ................................................62
3.4.4  Komplet maski przedłużonej do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej (dla 1 pacjenta)...........63
3.4.5  Komplet maski czaszkowej do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej (dla 1 pacjenta).............64

3.5  Modelowanie kompletu maski przedłużonej do bezramowej radiochirurgii (dla 1
pacjenta) ....................................................................................................................................................65

3.5.1  Przygotowanie kompletu maski przedłużonej do bezramowej radiochirurgii (dla 1 pacjenta)............66
3.5.2  Modelowanie kompletu maski przedłużonej do bezramowej radiochirurgii (dla 1 pacjenta) ..............68

3.6  Modelowanie kompletu maski czaszkowej do bezramowej radiochirurgii
stereotaktycznej (dla 1 pacjenta)..........................................................................................................72

3.6.1  Przygotowanie kompletu maski czaszkowej do bezramowej radiochirurgii (dla 1 pacjenta)..............73
3.6.2  Modelowanie kompletu maski czaszkowej do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej (dla 1
pacjenta) ....................................................................................................................................................75

4  PROCEDURY OBRAZOWANIA I LECZENIA..............................................79

4.1  Diagnostyka obrazowa przy użyciu zestawu do bezramowej radiochirurgii
stereotaktycznej firmy Brainlab ............................................................................................................79

4.1.1 Tomografia komputerowa (TK) ..........................................................................................................79
4.1.2  Angiografia rentgenowska................................................................................................................81

4.2  Przeprowadzanie leczenia przy użyciu zestawu do bezramowej radiochirurgii firmy
Brainlab ......................................................................................................................................................83

5  ZAPEWNIENIE JAKOŚCI .............................................................................................85

5.1  Wskaźnik celu QA do bezramowej chirurgii stereotaktycznej ...............................................85

5.2  Montaż wskaźnika celu ...................................................................................................................87

5.3  Wykonywanie testu Winstona-Lutza za pomocą wskaźnika celu ..........................................88

5.4  Ekspozycja błony .............................................................................................................................90

6  ROBOTICS .................................................................................................................................91

6.1  Elementy sprzętu i oprogramowania związane z systemem Robotics.................................91
6.1.1  Oprogramowanie Robotics ...............................................................................................................94
6.1.2  Sprzęt systemu Robotics..................................................................................................................95
6.1.3  System Robotics z blatem stołu do obrazowania..............................................................................98
6.1.4  System Robotics z blatem stołu iBeam evo CA..............................................................................100

SPIS TREŚCI

4 Instrukcja obsługi urządzeń Wyd. 2.4 System unieruchamiania pacjenta



6.1.5  System Robotics z blatem stołu kVue Pro ......................................................................................101

6.2  Elementy sterowania ręcznego ...................................................................................................102
6.2.1 Podsumowanie................................................................................................................................102
6.2.2  Interfejs użytkownika ......................................................................................................................104
6.2.3  Blokada serwisowa ........................................................................................................................106
6.2.4  Przełącznik WŁ./WYŁ. ....................................................................................................................107
6.2.5  Strona ogonowa .............................................................................................................................108

6.3  Zdalne sterowanie za pomocą nadajnika radiowego .............................................................109

6.4  Obsługa systemu Robotics .......................................................................................................... 111
6.4.1 Manewrowanie systemem Robotics podczas przygotowania pacjenta ............................................ 111
6.4.2  Weryfikacja konfiguracji stołu terapeutycznego, gdy system Robotics nie jest używany.................112
6.4.3  Manewrowanie systemem Robotics podczas czynności bez pacjenta............................................113
6.4.4  Komunikaty i ostrzeżenia systemowe.............................................................................................119
6.4.5  Korzystanie z maty przeciwpoślizgowej..........................................................................................122
6.4.6  Włączanie/wyłączanie funkcji Robotics...........................................................................................124
6.4.7  Ładowanie akumulatora .................................................................................................................125

6.5  Ładowarka........................................................................................................................................128

6.6  Czyszczenie .....................................................................................................................................129

6.7  Konserwacja systemu ...................................................................................................................130
6.7.1 Kontrole przez użytkownika.............................................................................................................130
6.7.2  Zwolnienie hamulca serwisowego ..................................................................................................131
6.7.3  Używanie blokad serwisowych .......................................................................................................134
6.7.4  Konserwacja akumulatora ..............................................................................................................135
6.7.5  Wyświetlanie informacji o wersji .....................................................................................................141

7  KONTROLA TECHNICZNA BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMU
ROBOTICS......................................................................................................................................143

7.1  STI – Wymagania dotyczące kontroli technicznej bezpieczeństwa ....................................143

7.2  Uszkodzone urządzenia ................................................................................................................144
7.2.1 Zaprzestanie korzystania ................................................................................................................144
7.2.2  Zwrot uszkodzonych urządzeń .......................................................................................................145

7.3  Informacje o zastosowanych normach......................................................................................146

7.4  Uwagi dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) .........................................148

8  CZYSZCZENIE NAKŁADKI STOŁU TERAPEUTYCZNEGO ......153

8.1  Czyszczenie i dezynfekcja nakładki ...........................................................................................153

SPIS TREŚCI

Instrukcja obsługi urządzeń Wyd. 2.4 System unieruchamiania pacjenta 5



SPIS TREŚCI

6 Instrukcja obsługi urządzeń Wyd. 2.4 System unieruchamiania pacjenta



1 INFORMACJE OGÓLNE
1.1 Dane teleadresowe i informacje prawne

Pomoc techniczna

Jeśli instrukcja nie zawiera wymaganych informacji lub jeśli pojawią się jakiekolwiek pytania bądź
problemy, należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Brainlab:

Region Telefon i faks E-mail

Stany Zjednoczone, Kanada,
Ameryka Środkowa i Południo-
wa

Tel.: +1 800 597 5911
Faks: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

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

Wielka Brytania Tel.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Hiszpania Tel.: +34 900 649 115

Francja i regiony francuskoję-
zyczne Tel.: +33 800 676 030

Afryka, Azja, Australia, Europa
Tel.: +49 89 991568 1044
Faks: +49 89 991568 811

Japonia
Tel.: +81 3 3769 6900
Faks: +81 3 3769 6901

Informacja zwrotna

Mimo dokładnego sprawdzenia niniejsza instrukcja obsługi może zawierać błędy. W razie uwag w
kwestii ulepszeń prosimy o kontakt pod adresem user.guides@brainlab.com.

Producent

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Niemcy

INFORMACJE OGÓLNE
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1.2 Informacje prawne

Prawa autorskie

Niniejsza instrukcja zawiera informacje zastrzeżone prawem autorskim. Powielanie i tłumaczenie
jakiegokolwiek fragmentu niniejszej instrukcji bez pisemnego zezwolenia firmy Brainlab jest
zabronione.

Znaki towarowe Brainlab

• Brainlab® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Brainlab AG w Niemczech i/lub w
Stanach Zjednoczonych.

• BrainSCAN® jest znakiem towarowym firmy Brainlab AG oczekującym na rejestrację.
• ExacTrac® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Brainlab AG w Niemczech i/lub

Stanach Zjednoczonych.
• iPlan® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Brainlab AG w Niemczech i/lub

Stanach Zjednoczonych.
• Novalis® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Brainlab AG w Niemczech i/lub w

Stanach Zjednoczonych.

Znaki towarowe innych firm

• Bluetooth® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc.
• Meliseptol® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy B. Braun.
• Exact™ i TrueBeam™ są znakami towarowymi firmy Varian Medical Systems, Inc.
• kVue™ i kVue Pro™ są znakami towarowymi firmy Qfix, USA.

Informacje dotyczące patentów

Ten produkt może być objęty jednym lub większą liczbą patentów bądź zgłoszeń patentowych.
Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem: www.brainlab.com/patent.

Znak CE

Znak CE oznacza, że produkt firmy Brainlab spełnia zasadnicze wymagania Dy-
rektywy Rady 93/42/EWG dotyczącej wyrobów medycznych (MDD).
Zgodnie z zasadami określonymi w dyrektywie MDD, komponenty bezramowe-
go systemu radiochirurgicznego są produktami klasy I.

Informacja o wersji językowej

Wszystkie instrukcje firmy Brainlab są oryginalnie opracowywane w języku angielskim.

Instrukcje dotyczące utylizacji

Kiedy wyrób medyczny osiągnie koniec swojego okresu życia funkcjonalnego, należy go oczyścić
ze wszystkich materiałów biologicznych / zagrożeń biologicznych i bezpiecznie zutylizować wyrób
zgodnie z obowiązującymi prawami oraz przepisami.

Informacje prawne
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Utylizacja sprzętu elektrycznego i elektronicznego powinna odbywać się wyłącznie
zgodnie z przepisami ustawowymi. Informacje dotyczące dyrektywy WEEE (dotyczącej
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego) lub substancji odnośnych, które mo-
gą być obecne w sprzęcie medycznym, można znaleźć na stronie:
www.brainlab.com/sustainability

Zgłaszanie incydentów związanych z tym produktem

Wymagane jest zgłaszanie wszelkich poważnych incydentów, jakie miały miejsce w związku z tym
produktem, firmie Brainlab lub, na terenie Europy, do odpowiedniego organu krajowego
odpowiadającego za nadzór nad wyrobami medycznymi.

Sprzedaż w USA

Prawo federalne Stanów Zjednoczonych dopuszcza sprzedaż tego urządzenia wyłącznie dla
lekarzy lub na ich zamówienie.

INFORMACJE OGÓLNE
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1.3 Przeznaczenie
1.3.1 Zalecenia dotyczące używania

Robotics

Robotics jest urządzeniem służącym do kompensacji obrotowego niedopasowania pacjenta
(obrotu i przechyłu) w środowisku akceleratora liniowego w zabiegach radiochirurgii lub
radioterapii stereotaktycznej.

Komponenty bezramowego systemu radiochirurgicznego

Komponenty bezramowego systemu radiochirurgicznego to urządzenia służące do stabilizacji,
lokalizacji i pozycjonowania następujących części ciała pacjenta:
• głowa i szyja
• głowa, szyja i bark

w środowisku akceleratora liniowego w zabiegach radioterapii/radiochirurgii stereotaktycznej.

Wskaźnik celu QA do bezramowej chirurgii stereotaktycznej

Wskaźnik celu QA do bezramowej chirurgii stereotaktycznej służy do precyzyjnej weryfikacji
położenia izocentrum (test Winstona-Lutza). Jest to niezbędne w celu precyzyjnego leczenia
pacjenta.

Adresaci

Komponenty układu Robotics i bezramowego systemu radiochirurgicznego są przeznaczone do:
• Obsługiwania, w celu normalnego użytkowania, pod nadzorem odpowiednio licencjonowanych

lub wykwalifikowanych osób przez operatorów posiadających wymagane umiejętności w
danym zastosowaniu medycznym, do konkretnie określonych celów klinicznych.

• Serwisowania zgodnie z zaleceniami podanymi w niniejszym dokumencie.
• Poddawania regularnym kontrolom zapewnienia jakości i kalibracji przez wykwalifikowaną

osobę.
• Użytkowania w warunkach otoczenia i zasilania elektrycznego podanych w niniejszym

dokumencie.

Przeznaczenie
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1.3.2 Posługiwanie się systemem

Ostrożne postępowanie ze sprzętem

Ostrzeżenie
Komponenty i akcesoria systemu zawierają części precyzyjne, z którymi należy obchodzić
się ostrożnie. Nawet niewielkie uszkodzenie jednej z części precyzyjnych może
spowodować, że urządzenie będzie niezdatne do pracy. Nie należy używać komponentów
systemu, jeśli są one w jakikolwiek sposób wypaczone, porysowane, uszkodzone lub
zgubione. W każdym przypadku przed rozpoczęciem leczenia należy sprawdzić urządzenie
i przeprowadzić testy prawidłowego działania.

Ostrzeżenie
Komponenty bezramowego systemu radiochirurgicznego opisane w niniejszej instrukcji
nie są bezpieczne w polu magnetycznym MR (zgodnie z normą ASTM F2503-05) i nie mogą
być używane w żadnych innych urządzeniach do obrazowania, z wyjątkiem wyraźnie
wskazanych. Dotyczy to również wszystkich niemetalowych części i urządzeń.

Ostrzeżenie
W urządzeniu nie wolno wprowadzać żadnych zmian.

Przechowywanie

Jeżeli nie podano inaczej, komponenty bezramowego systemu radiochirurgicznego należy
przechowywać w czystym i suchym miejscu.

Czyszczenie

Jeżeli nie podano inaczej, czyścić komponenty bezramowego systemu radiochirurgicznego
suchą, miękką ściereczką. Do usunięcia opornych plam można użyć lekko zwilżonej szmatki.

Weryfikacja wiarygodności

Ostrzeżenie
Przed leczeniem pacjenta należy dokonać sprawdzenia wiarygodności wszystkich
wejściowych i wyjściowych informacji systemowych.

Jednostki

Wszystkie jednostki w tej instrukcji obsługi są zgodne z układem SI.

INFORMACJE OGÓLNE
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1.3.3 Informacje o niniejszej instrukcji

Adresaci

Niniejsza instrukcja zawiera opis i jest źródłem informacji o skutecznym i prawidłowym
użytkowaniu systemu unieruchamiania pacjenta firmy Brainlab. Instrukcja ta jest skierowana do
wszystkich członków zespołu medycznego obsługującego system unieruchamiania pacjenta
lub jego elementy. Przed przystąpieniem do pracy z systemem należy dokładnie zapoznać się z
niniejszą instrukcją, a także wystarczająco zaznajomić się z budową systemu.

Informacje o niniejszej instrukcji
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1.4 Symbole

Ostrzeżenia

Ostrzeżenie
Ostrzeżenia są oznaczane trójkątnymi symbolami ostrzegawczymi. Ostrzegają o poważnym
zagrożeniu, takim jak obrażenia ciała, zgon lub inne poważne skutki związane z używaniem
lub nieprawidłowym używaniem urządzenia.

Przestrogi

Przestrogi są oznaczone okrągłym symbolem ostrzegawczym. Zawierają ważne informacje
dotyczące nieprawidłowej pracy urządzenia, jego awarii, uszkodzenia urządzenia lub
mienia.

Uwagi

UWAGA: Uwagi wyróżniono kursywą. Zawierają one dodatkowe użyteczne wskazówki. 

Symbole na elementach sprzętowych

Na systemie mogą znajdować się następujące symbole:

Symbol Objaśnienie

Część aplikacyjna typu B.
UWAGA: Części aplikacyjne, które nie mają zwykle właściwości przewodzących i
mogą być natychmiast zdjęte z ciała pacjenta. 

IPX0
Produkt należy do klasy IPX0 zgodnie z normą IEC 60529:
Brak ochrony przed wnikaniem cieczy i ciał stałych.

2.5ATH

Używać tylko bezpiecznika* typu:
• SIBA 79200 2,5 / Parametry: 2,5A – 250VAC T H

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

Część zapasowa dostępna, o nr części Brainlab: RTM2 AKCESORIA MONTAŻU
ELEKTRYCZNEGO/49775.
* Bezpiecznik: IEC 60127-2/5 z nominalną wartością natężenia 2,5 ampera [2,5 A],
zwłoczny [T] i o wysokiej zdolności wyłączania [H].

Zagrożenie związane z obrazowaniem metodą MR.
UWAGA: Stwarza zagrożenie we wszelkiego rodzaju środowisku MR. 

Przełączyć, aby wprowadzić urządzenie do trybu czuwania.

INFORMACJE OGÓLNE
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Symbol Objaśnienie

Urządzenie medyczne klasy II.

To medyczne urządzenie elektryczne zawiera niezbędny do jego obsługi nadajnik
wykorzystujący częstotliwości radiowe.

Należy sprawdzić informacje w instrukcji obsługi.

Zagrożenie zmiażdżeniem. Nie zbliżać rąk.

Nie siadać na urządzeniu.

Nie stawać na urządzeniu.

Obrócić w prawo, aby zablokować.

Odpowiednik aluminiowy uniwersalnej nakładki TK do bezramowej radiochirurgii
stereotaktycznej i do przedłużenia uniwersalnego stołu terapeutycznego do
bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej.
(0,94 mm AI przy 100 kV)

Odpowiednik aluminiowy podstawy maski do bezramowej radiochirurgii stereo-
taktycznej.
(0,72 mm AI przy 100 kV)

Symbole
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1.5 Zgodność z urządzeniami medycznymi
1.5.1 Urządzenia medyczne Brainlab

Zgodne urządzenia medyczne firmy Brainlab

Komponenty bezramowego systemu radiochirurgicznego są zgodne z następującymi
urządzeniami:

Akcesoria firmy Brainlab Uwagi

Bezramowe przedłużenie blatu stołu do obra-
zowania

Bezramowe przedłużenie do wszystkich blatów
stołów do obrazowania

Podpórka do bezramowej stereotaksji Nakładka do stołu tomograficznego (TK)

Układ pozycjonowania do bezramowej radio-
chirurgii

Układ pozycjonowania używany z systemem
ExacTrac

Wskaźnik celu QA do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej jest zgodny z:

Akcesoria firmy Brainlab Uwagi

Podstawa maski do bezramowej radiochirurgii
stereotaktycznej

Karbonowa podstawa do unieruchamiania pa-
cjenta

System Robotics jest zgodny z następującymi produktami:

Akcesoria firmy Brainlab Uwagi

Blat stołu do obrazowania do stołu Varian
Exact

Blat stołu do obrazowania do stołu terapeutycz-
nego Varian Exact

Blat stołu do obrazowania do stołu Varian
Exact (krótki)

Krótki blat stołu do obrazowania do stołu tera-
peutycznego Varian Exact

Mata przeciwpoślizgowa Ułatwia pacjentowi wygodne ułożenie ciała na
stole terapeutycznym

Inne urządzenia firmy Brainlab

Po opublikowaniu niniejszej instrukcji mogą zostać udostępnione inne urządzenia. Informacji o
zgodności urządzeń z oprogramowaniem Brainlab udziela pomoc techniczna firmy Brainlab.

Ostrzeżenie
Z systemem unieruchamiania pacjenta mogą być używane wyłącznie urządzenia i części
wymienne wskazane przez firmę Brainlab. Stosowanie nieautoryzowanych urządzeń lub
części zamiennych może negatywnie wpływać na bezpieczeństwo i skuteczność urządzeń
medycznych i powodować zagrożenie dla pacjenta, użytkownika i otoczenia.

INFORMACJE OGÓLNE

Instrukcja obsługi urządzeń Wyd. 2.4 System unieruchamiania pacjenta 15



1.5.2 Oprogramowanie medyczne firmy Brainlab

Upoważnienie

Oprogramowanie w systemie Brainlab mogą instalować wyłącznie upoważnieni pracownicy
firmy Brainlab. W systemie nie wolno samodzielnie instalować ani usuwać żadnych
aplikacji.

Zgodne oprogramowanie medyczne firmy Brainlab

System Robotics jest zgodny z następującymi produktami:

Oprogramowanie medyczne firmy Brainlab

ExacTrac 6.0

Komponenty bezramowego systemu radiochirurgicznego są zgodne z następującymi
urządzeniami:

Oprogramowanie medyczne firmy Brainlab

BrainSCAN

iPlan RT 4.1 lub nowsze

ExacTrac 5.5 lub nowsze

Inne produkty oprogramowania firmy Brainlab

W przypadku korzystania z innych wersji oprogramowania niż są podane powyżej należy poprosić
firmę Brainlab o objaśnienie dotyczące ich zgodności z urządzeniami firmy Brainlab.

W tym systemie może być instalowane i używane wyłącznie oprogramowanie medyczne
wskazane przez firmę Brainlab.

Oprogramowanie medyczne firmy Brainlab
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1.5.3 Urządzenia medyczne innych firm niż Brainlab

Zgodne urządzenia medyczne firm innych niż Brainlab – Robotics

System Robotics jest zgodny z następującymi produktami:

Urządzenie medyczne Uwagi

Stół terapeutyczny Varian Exact Stół terapeutyczny firmy Varian Oncology Systems,
CA, USAStół terapeutyczny Varian TrueBeam

RT-4551KVP Uniwersalna rama podstawy
blatu stołu (kVue Pro)

Zamienny blat stołu produkcji Qfix Systems, PA,
USA

RT-4551KV1 wkładka standardowa kVue

RT-4551KV2 wkładka krótka kVue

RT-4551KV11 wkładka Calypso kVue

RT-4551KV8 wkładka uniwersalna koń-
cówki kVue

RT-4544KV wkładka piersiowa kVue Ac-
cess 360 Prone

RT-4551KV5 wkładka kVue DoseMax

Blat stołu iBeam evo CA
Zamienny blat stołu produkcji Medical Intelligence,
Schwabmünchen, NiemcyPrzedłużenie bezramowe iBeam evo

Przedłużenie iBeam evo 415

Ostrzeżenie
Aby dokonać zmiany ze stołu terapeutycznego Exact na stół TrueBeam (lub odwrotnie),
należy zmodyfikować system Robotics. Tę zmianę mogą przeprowadzić wyłącznie
pracownicy techniczni firmy Brainlab.

Zgodne urządzenia medyczne firm innych niż Brainlab – nakładka TK do bezramowej radiochirurgii
stereotaktycznej

Nakładka do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej TK jest zgodna z:

Urządzenie medyczne Uwagi

Stół tomograficzny (TK)

Płaski blat stołu TK (bez powierzchni w kształcie
kołyski), przy czym:
• Szerokość płyty 500–550 mm
• Różnica wysokości między górną powierzchnią

ruchomego stołu TK i stacjonarnej osłony nad
cokołem TK musi wynosić przynajmniej 19 mm,
aby umożliwić swobodę ruchów podczas konfi-
guracji

UWAGA: Musi być wyposażony w zestaw wsporników blatu 

Zgodne urządzenia medyczne firm innych niż Brainlab – uniwersalne przedłużenie stołu terapeutycznego do
bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej

Uniwersalne przedłużenie stołu terapeutycznego do bezramowej radiochirurgii
stereotaktycznej jest zgodne z*:

INFORMACJE OGÓLNE
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Urządzenie medyczne Uwagi

Blat stołu Varian IGRT Blat stołu produkcji Varian Oncology Systems, CA,
USA

Blat stołu kVue (RT-4551) z:
• Krótka wkładka kVue (RT-4551KV2)

Zamienny blat stołu produkcji Qfix Systems, PA,
USA

Blat stołu kVue zgodny z Calypso
(RT-4551KVCL-M i RT-451KVCL-V) z:
• Krótka wkładka kVue (RT-4551KV2)

Uniwersalny blat stołu kVue (RT-4551KVP)
z:
• Krótka wkładka kVue (RT-4551KV2)

Uniwersalny blat stołu (UCT LE) dla Varian
TrueBeam (MTIL6142) z:
• Krótkie przedłużenie prostokątne

(MTIL6669)

Zamienny blat stołu produkcji CIVCO, Orange City,
Iowa, USA

Uniwersalny blat stołu (UCT LE) dla Sie-
mens TXT (MTIL6040) z:
• Płyta końcowa Varian (MTIL6667) lub
• Krótkie przedłużenie prostokątne

(MTIL6669)

Uniwersalny blat stołu (UCT LE) dla Sie-
mens ZXT (MTIL6041) z:
• Płyta końcowa Varian (MTIL6667) lub
• Krótkie przedłużenie prostokątne

(MTIL6669)

Uniwersalny blat stołu (UCT LE) dla Varian
Exact (MTIL6140) z:
• Płyta końcowa Varian (MTIL6667) lub
• Krótkie przedłużenie prostokątne

(MTIL6669)

Uniwersalny blat stołu (UCT LE) dla Elekta
(MTIL6240) z:
• Płyta końcowa Varian (MTIL6667) lub
• Krótkie przedłużenie prostokątne

(MTIL6669)

UWAGA: * Musi być wyposażony w zestaw wsporników blatu. 

Zgodne urządzenia medyczne firm innych niż Brainlab – podstawa maski do bezramowej radiochirurgii
stereotaktycznej

Podstawa maski do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej jest zgodna z:

Urządzenie medyczne Uwagi

Przedłużenie bezramowe iBeam evo Przedłużenie bezramowe do iBeam evo produkcji
Medical Intelligence, Schwabmünchen, Niemcy

Urządzenia innych firm niż Brainlab

W połączeniu z systemem unieruchamiania pacjenta mogą być używane wyłącznie zestawy
zawierające urządzenia firm innych niż Brainlab, które zostały wskazane przez firmę Brainlab.
Stosowanie nieautoryzowanych przez firmę Brainlab zestawów urządzeń medycznych może
negatywnie wpływać na bezpieczeństwo i skuteczność urządzeń medycznych.

Urządzenia medyczne innych firm niż Brainlab
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1.6 Szkolenie

Szkolenie prowadzone przez firmę Brainlabts

Fima Brainlab zaleca, aby przed rozpoczęciem korzystania z systemu wszyscy uczestnicy wzięli
udział w szkoleniu prowadzonym przez przedstawiciela firmy Brainlab w celu zapewnienia
bezpieczeństwa i prawidłowości użycia.

Odpowiedzialność

System stanowi wyłącznie pomoc dla lekarza i nie zastępuje doświadczenia lekarza ani jego
odpowiedzialności podczas użytkowania systemu. Zawsze musi istnieć możliwość kontynuacji
zabiegu przez użytkownika bez pomocy systemu.
Komponentami systemu i akcesoriami może posługiwać się wyłącznie przeszkolony personel
medyczny.

INFORMACJE OGÓLNE
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1.7 Dokumentacja

Czytanie instrukcji obsługi

W niniejszej instrukcji opisano złożone oprogramowanie lub urządzenia medyczne, których należy
używać z zachowaniem ostrożności.
Dlatego ważne jest, aby wszyscy użytkownicy systemu, aparatury lub oprogramowania:
• dokładnie przeczytali niniejszą instrukcję przed korzystaniem ze sprzętu,
• zawsze mieli dostęp do tej instrukcji.

Dostępne Instrukcje użytkowania

Instrukcja użytkowania Spis treści

Kliniczną instrukcją obsługi, ExacTrac
• Leczenie pacjentów za pomocą systemu ExacTrac
• Szczegółowe instrukcje dotyczące oprogramowania

Instrukcja obsługi urządzeń, blat stołu
do obrazowania

• Leczenie pacjentów z wykorzystaniem blatu stołu
do obrazowania i przedłużeń

Kliniczną instrukcją obsługi, iPlan RT
• Planowanie leczenia za pomocą iPlan RT
• Szczegółowe instrukcje dotyczące oprogramowania

Dokumentacja
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2 KONFIGURACJE
KOMPONENTÓW
SYSTEMU
UNIERUCHAMIANIA
PACJENTA

2.1 Konfiguracje komponentów bezramowego
systemu stereotaktycznego

Wstęp

W niniejszym rozdziale przedstawiono przykładowe sposoby skonfigurowania komponentów
systemu unieruchamiania pacjenta firmy Brainlab na potrzeby leczenia i obrazowania za
pomocą bezramowej radiochirurgii (FRS).

Przewidywany okres eksploatacji

Oczekiwany okres eksploatacji komponentów bezramowego systemu radiochirurgicznego wynosi
ok. 5 lat.
Ograniczenie: termoplastyczne maski bezramowe są przeznaczone tylko dla jednego pacjenta.

Populacja pacjentów

Populacja pacjentów obejmuje wszelkie stany chorobowe, w których zastosowanie radioterapii
może być wskazane przy leczeniu głowy i szyi.
Radioterapię z wykorzystaniem komponentów bezramowego systemu radiochirurgicznego można
stosować w leczeniu głowy i szyi niezależnie od wieku pacjenta.
Masa ciała pacjenta nie może przekraczać 250 kg (zależnie od TK i modelu stołu
terapeutycznego).

Warunki użytkowania

Komponentów bezramowego systemu radiochirurgicznego można używać w:
• warunkach akceleratora liniowego
• warunkach TK i radiologii

KONFIGURACJE KOMPONENTÓW SYSTEMU UNIERUCHAMIANIA PACJENTA
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Przykładowa konfiguracja leczenia

Rysunek 1  

Konfiguracje komponentów bezramowego systemu stereotaktycznego
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2.2 Konfiguracje bezramowej stereotaksji
2.2.1 Dostępne konfiguracje obrazowania z uniwersalną nakładką TK do bezramowej

radiochirurgii

Możliwe konfiguracje obrazowania

Przedstawione poniżej możliwe konfiguracje nie zawierają wszystkich komponentów.

①

②

③

④

KONFIGURACJE KOMPONENTÓW SYSTEMU UNIERUCHAMIANIA PACJENTA
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⑤

Rysunek 2  

Elementy systemu

Nr Komponent

① Uniwersalna nakładka TK do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej

② Podstawa maski do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej

③ Maska tylna

④ Maska górna

⑤ Lokalizator i pozycjoner celu TK/Angio do bezramowej chirurgii stereotaktycznej

Konfiguracje bezramowej stereotaksji
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2.2.2 Dostępne konfiguracje obrazowania przy użyciu podpórki do bezramowej
stereotaksji

Możliwe konfiguracje obrazowania

Podpórka i zaciski uniwersalne mogą zostać użyte jako alternatywa dla nakładki TK do
bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej. Przedstawione poniżej możliwe konfiguracje nie
zawierają wszystkich komponentów.

③
②

④

⑤

⑥

①

②

Rysunek 3  

Elementy systemu

Nr Komponent

① Podpórka do bezramowej stereotaksji

② Zacisk uniwersalny

KONFIGURACJE KOMPONENTÓW SYSTEMU UNIERUCHAMIANIA PACJENTA
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Nr Komponent

③ Podstawa maski do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej

④ Maska tylna

⑤ Maska górna

⑥ Lokalizator i pozycjoner celu TK/Angio do bezramowej chirurgii stereotaktycznej

Dostępne konfiguracje obrazowania przy użyciu podpórki do bezramowej stereotaksji
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2.3 Konfiguracje leczenia przy użyciu bezramowej
radiochirurgii

2.3.1 Dostępne konfiguracje leczenia z bezramowym przedłużeniem blatu do
obrazowania ICT

Możliwe konfiguracje leczenia

Przedstawione poniżej możliwe konfiguracje nie zawierają wszystkich komponentów.

③

④

⑤

⑥

⑦

②
①

Rysunek 4  

Elementy systemu

Nr Komponent

① Bezramowe przedłużenie blatu stołu do obrazowania

② Blat stołu do obrazowania

③ Podstawa maski do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej

KONFIGURACJE KOMPONENTÓW SYSTEMU UNIERUCHAMIANIA PACJENTA
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Nr Komponent

④ Maska tylna

⑤ Maska górna

⑥ Układ pozycjonowania do bezramowej radiochirurgii

⑦ System Robotics zamontowany między cokołem stołu terapeutycznego i blatem stołu do
obrazowania

Konfiguracje leczenia przy użyciu bezramowej radiochirurgii
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2.3.2 Dostępne konfiguracje leczenia z uniwersalnym przedłużeniem stołu
terapeutycznego do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej

Możliwe konfiguracje leczenia

Przedstawione poniżej możliwe konfiguracje nie zawierają wszystkich komponentów.

①

②

③

④

⑤

Rysunek 5  

Elementy systemu

Nr Komponent

① Uniwersalne przedłużenie stołu terapeutycznego do bezramowej radiochirurgii stereotak-
tycznej

② Podstawa maski do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej

KONFIGURACJE KOMPONENTÓW SYSTEMU UNIERUCHAMIANIA PACJENTA
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Nr Komponent

③ Maska tylna

④ Maska górna

⑤ Układ pozycjonowania do bezramowej radiochirurgii

Dostępne konfiguracje leczenia z uniwersalnym przedłużeniem stołu terapeutycznego do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej
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3 KOMPONENTY
BEZRAMOWEGO SYSTEMU
RADIOCHIRURGICZNEGO

3.1 Dostępne komponenty

Informacje ogólne

Komponenty bezramowej radiochirurgii (FRS) firmy Brainlab mogą być stosowane do leczenia
głowy i szyi. Pacjent nosi jeden z dostępnych zestawów maski do stereotaktycznej
radiochirurgii (SRS) bezramowej (czaszkowy lub przedłużony) zamiast inwazyjnej ramy
stereotaktycznej. Urządzenie jest przeznaczone do użycia w każdym stanie chorobowym, w
którym zastosowanie radioterapii stereotaktycznej można uznać za bezpieczne i skuteczne. Jest
ono przeznaczone do stosowania w połączeniu z systemem pozycjonowania pacjenta
naprowadzanym przez system obrazowania, takim jak ExacTrac.
Firma Brainlab zaleca, aby przed leczeniem przeprowadzić test Winstona-Lutza w celu
zapewnienia jakości.

Komponenty do tomografii komputerowej (TK) i angiografii rentgenowskiej

Należy użyć jednego z następujących elementów:
• Uniwersalna nakładka TK do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej lub
• Podpórka do bezramowej stereotaksji (FRS) i zaciski uniwersalne

Z:
• Lokalizator i pozycjoner celu TK/Angio do bezramowej chirurgii stereotaktycznej
• Podstawa maski do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej
• Wkładką lokalizatora angiograficznego do podstawy maski do bezramowej radiochirurgii

stereotaktycznej

Komponenty leczenia

Należy użyć jednego z następujących elementów:
• Blat stołu do obrazowania Brainlab, z przedłużeniem bezramowym blatu stołu do

obrazowania lub
• Uniwersalne przedłużenie stołu terapeutycznego do bezramowej radiochirurgii

stereotaktycznej
Z:
• Układ pozycjonowania do bezramowej radiochirurgii

Komponenty maski

• Podstawa maski do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej
• Podgłówek do maski do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej

KOMPONENTY BEZRAMOWEGO SYSTEMU RADIOCHIRURGICZNEGO
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• Akcesoria do masek do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej
• Komplet maski przedłużonej do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej (dla 1

pacjenta)
• Komplet maski czaszkowej do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej (dla 1

pacjenta)
• Łaźnię wodną można ogrzać do temperatury 70–80°C

Elementy QA

Wskaźnik celu QA do bezramowej chirurgii stereotaktycznej.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Należy pamiętać, że model antykolizyjny akceleratora liniowego może nie uwzględniać
dodatkowych akcesoriów Brainlab, (np. uniwersalnego przedłużenia blatu stołu
terapeutycznego do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej).

Ostrzeżenie
Przed skanowaniem lub leczeniem prowadzonym na pacjencie należy sprawdzić, czy nie
ma kolizji z pacjentem lub akcesoriami do unieruchamiania pacjenta, ani żadnym
elementem TK, akceleratora liniowego lub jego akcesoriów (np. przez wykonanie próbnego
przebiegu planowanych ruchów TK akceleratora liniowego / stołu terapeutycznego).

Ostrzeżenie
Komponentów bezramowego systemu radiochirurgicznego nie wolno używać, jeśli są
poluzowane lub nie można ich poprawnie zamontować.

Dostępne komponenty
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3.2 Komponenty do tomografii komputerowej (TK) i
angiografii rentgenowskiej

3.2.1 Uniwersalna nakładka TK do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej

Informacje ogólne

Uniwersalna nakładka TK do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej służy do
unieruchamiania maski do procedur bezramowych podczas tomografii komputerowej (TK).
Uniwersalna nakładka TK do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej może być
stosowana tylko w przypadkach zgodnych z jej przeznaczeniem.
Aby przeprowadzić badanie tomograficzne TK, należy zamontować uniwersalną nakładkę TK do
bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej na stole skanera TK.
Parametry aluminiowego odpowiednika uniwersalnej nakładki TK do bezramowej
radiochirurgii stereotaktycznej to 0,94 mm przy 100 kV.

Komponenty podpórki

Uniwersalną nakładkę TK do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej mocuje się do stołu
skanera TK przez zablokowanie zintegrowanego zacisku.
Uniwersalnej nakładki TK do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej można używać na
stołach skanera o szerokości 500–550 mm i równej powierzchni. Pierwsze mocowanie powinni
wykonać pracownicy pomocy technicznej firmy Brainlab.

Uniwersalna nakładka TK do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej

③

②

①

Rysunek 6  

Nr Komponent

① Bolce stabilizujące podstawę maski do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej

② Prowadzenie boczne

③ Zacisk

KOMPONENTY BEZRAMOWEGO SYSTEMU RADIOCHIRURGICZNEGO
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Przechowywanie

Uniwersalna nakładka TK do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej jest pokryta gumą
od końca od strony nóg, aby umożliwić przechowywanie w położeniu pionowym.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Ostrzeżenie
Przed umieszczeniem pacjenta należy się upewnić, że zaciski nakładki mocują uniwersalną
nakładkę TK do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej na stole tomograficznym.

Ostrzeżenie
W zastosowaniach klinicznych uniwersalna nakładka TK do bezramowej radiochirurgii
stereotaktycznej nie może sięgać poza blat stołu TK.

Ostrzeżenie
Podczas obrazowania wymagany jest nieprzesłonięty widok pacjenta.

Ostrzeżenie
Tylko do stosowania na płaskim blacie stołu tomograficznego (TK).

Ostrzeżenie
Nie przekraczać równomiernie rozłożonego obciążenia 250 kg lub maksymalnego
bezpiecznego obciążenia roboczego stołu tomograficznego (TK), zależnie od tego, która z
tych wartości jest niższa.

Ostrzeżenie
Uniwersalna nakładka TK do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej nie jest
bezpieczna w polu magnetycznym MR.

Ostrzeżenie
W przypadku zmian blatu stołu tomograficznego (TK) należy poinformować firmę Brainlab,
aby upewnić się, że uniwersalna nakładka TK do bezramowej radiochirurgii
stereotaktycznej jest nadal odpowiednia.

Przechowywać uniwersalną nakładkę TK do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej w
położeniu pionowym i zachować ostrożność, kładąc ją na podłożu.

Komponenty do tomografii komputerowej (TK) i angiografii rentgenowskiej
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Etykiety ostrzegawcze

Etykieta Objaśnienie

Masa ciała pacjenta nie może prze-
kraczać 250 kg lub maksymalnego
bezpiecznego obciążenia robocze-
go blatu stołu tomograficznego,
równomiernie rozłożonych na po-
wierzchni blatu stołu tomograficz-
nego. Nakładka TK waży 8 kg.
Nie wysuwać uniwersalnej na-
kładki TK do bezramowej radio-
chirurgii stereotaktycznej poza
blat stołu tomograficznego.

Używać uniwersalnej nakładki TK
do bezramowej radiochirurgii
stereotaktycznej tylko na płaskim
blacie stołu tomograficznego.

Powiązane tematy

Przeznaczenie na str. 10

Mocowanie uniwersalnej nakładki TK do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej

Krok

1. Otwórz zintegrowany zacisk, obracając pokrętło przeciwnie do ruchu wskazówek zegara,
aby dopasować zacisk do stołu skanera.

2. Umieść uniwersalną nakładkę TK do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej na
stole skanera, dopasowując bok stołu do prowadnicy bocznej ②.

3. Dokręć zintegrowany zacisk ③ przez obrócenie pokrętła w prawo, tak aby było mocno
przytwierdzone do stołu.

4. Sprawdzić, czy nakładka TK leży równolegle do osi podłużnej stołu tomograficznego.

KOMPONENTY BEZRAMOWEGO SYSTEMU RADIOCHIRURGICZNEGO
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3.2.2 Podpórka do bezramowej stereotaksji

Informacje ogólne

Aby przeprowadzić badanie tomograficzne (TK), należy zamontować podpórkę do bezramowej
stereotaksji na stole tomograficznym.

Komponenty podpórki

Nakładka na stół tomograficzny (TK) jest mocowana do stołu tomograficznego za pomocą dwóch
uniwersalnych zacisków, z których jeden jest zakładany przy końcu nakładki od strony nóg, a
drugi przy końcu nakładki od strony głowy. Zaciski te umożliwiają zamontowanie podpórki
tomograficznej na każdym stole tomograficznym o szerokości od 380 mm do 540 mm.

Podpórka do bezramowej stereotaksji

④

①

②

③ ③

Rysunek 7  

Nr Komponent

① Bolce stabilizujące podstawę maski do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej

② Gwinty do śrub radełkowanych podstawy maski do bezramowej radiochirurgii stereo-
taktycznej

③ Otwory na elementy szybkozłączne

④ Rowki na bolce zacisków uniwersalnych

Podpórka do bezramowej stereotaksji
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Zacisk uniwersalny

②①

Rysunek 8  

Nr Komponent

① Bolce centrujące

② Pokrętło

Powiązane tematy

Podpórka do bezramowej stereotaksji na str. 36

Mocowanie podpórki do bezramowej stereotaksji

①

②

Rysunek 9  

Krok

1. Położyć podpórkę do bezramowej stereotaksji na stole tomograficznym.

2. Odkręcić pokrętło zacisku uniwersalnego, aby umożliwić dopasowanie go do stołu tomo-
graficznego.

KOMPONENTY BEZRAMOWEGO SYSTEMU RADIOCHIRURGICZNEGO
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Krok

3. Przymocować zacisk uniwersalny do końca od strony nóg podpórki do obrazowania ①.
Dopilnować, aby dwa bolce centrujące zacisk uniwersalny weszły w odpowiednie rowki w
podpórce.

4. Przymocować drugi zacisk uniwersalny ② do końca podpórki od strony głowy w sposób
pokazany powyżej. Także w tym przypadku dopilnować, aby dwa bolce centrujące zacisk
uniwersalny weszły w odpowiednie rowki w podpórce.

5. Sprawdzić, czy podpórka leży równolegle do osi podłużnej stołu tomograficznego.

Podpórka do bezramowej stereotaksji
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3.2.3 Lokalizator i pozycjoner celu TK/Angio do bezramowej chirurgii stereotaktycznej

Informacje ogólne

Lokalizator i pozycjoner celu TK/Angio do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej
umożliwia lokalizację podczas tomografii komputerowej (TK) i wyznacza precyzyjny,
stereotaktyczny, trójwymiarowy układ współrzędnych wewnątrz twarzoczaszki pacjenta. Tego
rodzaju lokalizacja jest niezbędna, aby z najwyższą precyzją wykonywać leczenie
radiochirurgiczne i stereotaktyczne. Lokalizator i pozycjoner celu TK/Angio do bezramowej
radiochirurgii stereotaktycznej może być również wykorzystywany do angiografii
rentgenowskiej.

Tomografia komputerowa (TK)

Lokalizator i pozycjoner celu TK/Angio do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej jest
wykonany ze szkła akrylowego i wyposażony w sześć wbudowanych prętów lokalizatora z PVC,
które znajdują się po stronie lewej i prawej oraz z przodu. W osiowej tomografii komputerowej
(TK) sześć prętów lokalizatora jest widocznych jako sześć znaków indeksu stanowiących macierz
geometryczną, która umożliwia precyzyjne określenie położenia obiektu w tym układzie.

Rentgenografia

Trzy komplety markerów narożnych w postaci krzyżyków ze stali nierdzewnej są zintegrowane z
płytami lokalizatora i pozycjonera celu TK/Angio do bezramowej radiochirurgii
stereotaktycznej. Jako czwarty punkt odniesienia służy wkładka lokalizatora angiograficznego
do podstawy maski do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej używana w połączeniu z
podstawą maski do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej.
Do lokalizacji rentgenograficznej są używane jednocześnie tylko dwa zestawy markerów
narożnych. Te zestawy markerów narożnych spełniają wymagania planarnej projekcji
rentgenowskiej i lokalizacji stereotaktycznej w angiografii. Szczegółowe informacje na temat
angiografii rentgenowskiej zawiera Kliniczna instrukcja obsługi oprogramowania iPlan RT
Image.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Lokalizatora i pozycjonera celu TK/Angio do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej
nie wolno sterylizować, ponieważ spowoduje to jego uszkodzenie.

Ostrzeżenie
Należy zawsze używać tego samego lokalizatora i pozycjonera celu TK/Angio do
bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej do tomografii komputerowej (TK) i
pozyskiwania obrazów angiograficznych.

Ostrzeżenie
Lokalizatora TK/Angio i pozycjonera celu do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej
można używać wyłącznie z systemem planowania leczenia firmy Brainlab.

KOMPONENTY BEZRAMOWEGO SYSTEMU RADIOCHIRURGICZNEGO
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Etykiety ostrzegawcze

Etykieta Objaśnienie

Lokalizatora i pozycjonera celu
TK/Angio do bezramowej radio-
chirurgii stereotaktycznej należy
używać wyłącznie z systemem pla-
nowania leczenia firmy Brainlab.

Nie używać lokalizatora i pozycjo-
nera celu TK/Angio do bezramo-
wej radiochirurgii stereotaktycz-
nej do pozycjonowania pacjenta
podczas leczenia. Ustawienie pa-
cjenta wykonać za pomocą syste-
mu ExacTrac.
To ostrzeżenie nie ma wpływu na
działanie lokalizatora.

Powiązane tematy

Komponenty do modelowania maski pacjenta na str. 57

Ustawianie lokalizatora i pozycjonera celu TK/Angio do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej

Krok

1. Umieścić lokalizator i pozycjoner celu TK/Angio do bezramowej radiochirurgii ste-
reotaktycznej na podstawie maski do bezramowej radiochirurgii.

2. Dopilnować, aby rowki ① z obu stron lokalizatora i pozycjonera celu TK/Angio do bez-
ramowej radiochirurgii stereotaktycznej znalazły się na mechanizmie szybkozłącznym
podstawy maski do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej.

①

3. Przestawić obie dźwignie mechanizmu szybkozłącznego w położenie blokady wygrawero-
wane na lokalizatorze i pozycjonerze celu TK/Angio do bezramowej radiochirurgii
stereotaktycznej.

Lokalizator i pozycjoner celu TK/Angio do bezramowej chirurgii stereotaktycznej
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Weryfikacja ustawienia

Gdy pacjent został ustawiony za pomocą systemu ExacTrac, firma Brainlab zaleca wykonanie
weryfikacji ustawienia za pomocą lokalizatora i pozycjonera celu TK/Angio do bezramowej
radiochirurgii stereotaktycznej.

Krok

1. Na głowę pacjenta założyć lokalizator i pozycjoner celu TK/Angio do bezramowej ra-
diochirurgii stereotaktycznej (z przypiętym wydrukiem z systemu planowania).

2. Sprawdzić, czy izocentrum wskazane na wydruku pokrywa się generalnie z położeniem
wskazanym przez lasery w sali zabiegowej (kontrola wiarygodności).

3. Sprawdzić, czy pole świetlne akceleratora liniowego pokazuje, że ustawienie pola MLC
jest poprawne.

Ostrzeżenie
Lokalizatora TK/Angio i pozycjonera celu do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej
można używać wyłącznie do kontroli wiarygodności położenia pacjenta. Ostateczna
pozycja leczenia zawsze musi być oparta na korekcie w oparciu o obraz, wykonanej przez
ExacTrac.

KOMPONENTY BEZRAMOWEGO SYSTEMU RADIOCHIRURGICZNEGO
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3.3 Komponenty do leczenia za pomocą bezramowej
radiochirurgii

3.3.1 Blat stołu do obrazowania firmy Brainlab do stołu Varian Exact

Informacje ogólne

W celu przeprowadzenia leczenia za pomocą bezramowej radiochirurgii należy wyposażyć stół w
blat stołu do obrazowania do stołu Varian Exact firmy Brainlab.
Pacjent leży na nim podczas radioterapii lub symulacji radioterapii. Blat stołu do obrazowania to
komponent zamienny z włókna węglowego o unikalnej konstrukcji, umożliwiającej równomierne
dawkowanie i ograniczenie tłumienia wiązki. Szczegółowe informacje na temat blatu stołu do
obrazowania zawiera instrukcja obsługi blatu stołu do obrazowania.

Komponenty

①

Rysunek 10  

Nr Komponent

① Blat stołu do obrazowania zamontowany na stole terapeutycznym Varian Exact

Komponenty do leczenia za pomocą bezramowej radiochirurgii
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3.3.2 Bezramowe przedłużenie blatu stołu do obrazowania

Informacje ogólne

Bezramowe wykonywanie leczenia radiochirurgicznego wymaga wyposażenia blatu do
obrazowania do stołu Varian Exact firmy Brainlab w bezramowe przedłużenie blatu stołu do
obrazowania. Podpiera ono głowę i odcinek szyjny pacjenta podczas leczenia. Bezramowe
przedłużenie blatu stołu do obrazowania przedłuża blat do obrazowania o 437 mm,
umożliwiając wykonywanie leczenia na odcinku nadobojczykowym. Szczegółowe informacje na
temat przedłużenia blatu stołu do obrazowania zawiera instrukcja użytkowania blatu stołu do
obrazowania.

Bezramowe przedłużenie blatu stołu do obrazowania

①

②

③ ③

④

Rysunek 11  

Nr Komponent

① Bolce stabilizujące podstawę maski do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej

② Gwinty do śrub radełkowanych podstawy maski do bezramowej radiochirurgii stereo-
taktycznej

③ Otwory na elementy szybkozłączne

④ Wtyki do mocowania przedłużenia

Powiązane tematy

Komponenty do leczenia za pomocą bezramowej radiochirurgii na str. 42

Mocowanie bezramowego przedłużenia blatu stołu do obrazowania

Krok

1. Upewnić się, że obie dźwignie blatu stołu do obrazowania znajdują się w pozycji otwar-
tej.

KOMPONENTY BEZRAMOWEGO SYSTEMU RADIOCHIRURGICZNEGO
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Krok

2. Ustawić wtyki do mocowania przedłużenia w jednej linii z otworami do mocowania w bla-
cie stołu, trzymając przedłużenie nieco powyżej poziomu blatu.

3. Dosunąć przedłużenie do blatu stołu tak, aby wtyki weszły w otwory.

4. Przestawić obie dźwignie w położenie Lock.

Bezramowe przedłużenie blatu stołu do obrazowania
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3.3.3 Uniwersalne przedłużenie stołu terapeutycznego do bezramowej radiochirurgii
stereotaktycznej

Informacje ogólne

Na potrzeby bezramowej radiochirurgii należy dołączyć uniwersalne przedłużenie stołu
terapeutycznego do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej do blatu stołu
terapeutycznego (patrz tablica zgodności, aby sprawdzić zgodne blaty stołów). Uniwersalne
przedłużenie stołu terapeutycznego do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej
podtrzymuje obszar głowy i szyi pacjenta podczas leczenia. Uniwersalne przedłużenie stołu
terapeutycznego do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej przedłuża blat stołu o
460 mm, umożliwiając wykonywanie leczenia na odcinku nadobojczykowym.
Uniwersalne przedłużenie stołu terapeutycznego do bezramowej radiochirurgii
stereotaktycznej może być stosowane tylko w przypadkach zgodnych z jego przeznaczeniem.
Uniwersalne przedłużenie stołu terapeutycznego do bezramowej radiochirurgii
stereotaktycznej waży 8 kg.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Ostrzeżenie
Przed ułożeniem pacjenta należy się upewnić, że zaciski nakładki unieruchamiają
uniwersalne przedłużenie stołu do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej na blacie
stołu terapeutycznego.

Ostrzeżenie
Nie przedłużać dołączanej części poza oznaczenie liniowe na uniwersalnym przedłużeniu
stołu terapeutycznego do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej.

Ostrzeżenie
Nie siadać, ani nie opierać się na wysuniętej części uniwersalnego przedłużenia stołu
terapeutycznego do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej.

Ostrzeżenie
Podczas leczenia wymagany jest nieprzesłonięty widok pacjenta.

Ostrzeżenie
Prowadzenie leczenia przez uniwersalne przedłużenie stołu terapeutycznego do
bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej może zwiększyć dawkę podawaną do skóry.
Dawka podawana do skóry różni się zależnie od energii wiązki i zalecanego planu leczenia.
Należy zawsze upewniać się, że dawki podawane do skóry są w bezpiecznych granicach
przed prowadzeniem leczenia przez uniwersalne przedłużenie stołu terapeutycznego do
bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej. Zignorowanie tego zalecenia może
spowodować obrażenia u pacjenta.

Ostrzeżenie
Napromieniowywanie przez uniwersalne przedłużenie stołu terapeutycznego do
bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej powoduje wzmocnienie dawki, czego nie
uwzględniono podczas planowania leczenia! Wzmocnienie napromieniowania będzie się
różnić zależnie od energii wiązki i kąta wejścia wiązki przez uniwersalne przedłużenie stołu
terapeutycznego do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej.

Ostrzeżenie
Uniwersalne przedłużenie stołu terapeutycznego do bezramowej radiochirurgii
stereotaktycznej nie jest bezpieczne w polu magnetycznym MR.

KOMPONENTY BEZRAMOWEGO SYSTEMU RADIOCHIRURGICZNEGO
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Ostrzeżenie
W przypadku zmian w uniwersalnym przedłużeniu blatu stołu do tomografii komputerowej
(TK) lub bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej, należy zawiadomić firmę Brainlab, aby
mieć pewność, że uniwersalna nakładka TK do radiochirurgii stereotaktycznej lub
uniwersalne przedłużenie stołu terapeutycznego do bezramowej radiochirurgii
stereotaktycznej nadal są odpowiednie.

Ostrzeżenie
Pozycjonowanie pacjenta musi być wykonywane przy pomocy systemu ExacTrac.

Przechowywać uniwersalne przedłużenie stołu terapeutycznego do bezramowej
radiochirurgii stereotaktycznej w położeniu pionowym i zachować ostrożność, kładąc je na
podłożu.

Przechowywanie

Uniwersalne przedłużenie stołu terapeutycznego do bezramowej radiochirurgii
stereotaktycznej jest pokryte gumą od końca od strony nóg, aby umożliwić przechowywanie w
położeniu pionowym.

Komponenty

②

①
③

Rysunek 12  

Nr Komponent

① Prowadnica boczna (właściwa dla danego blatu stołu)

② Zacisk (właściwy dla blatu stołu)

③ Linia oznaczenia maksymalnego zasięgu

Powiązane tematy

Przeznaczenie na str. 10
Urządzenia medyczne innych firm niż Brainlab na str. 17

Uniwersalne przedłużenie stołu terapeutycznego do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej

46 Instrukcja obsługi urządzeń Wyd. 2.4 System unieruchamiania pacjenta



Etykiety ostrzegawcze blatu stołu Varian IGRT

Etykieta Objaśnienie

Używać uniwersalnego przedłu-
żenia stołu terapeutycznego do
bezramowej radiochirurgii ste-
reotaktycznej tylko na blacie stołu
Varian IGRT.

Nie wysuwać uniwersalnego
przedłużenia stołu terapeutycz-
nego do bezramowej radiochirur-
gii stereotaktycznej poza linię.

Ustawienie pacjenta wykonać za-
wsze za pomocą systemu Exac-
Trac.

Maksymalne dopuszczalne obcią-
żenie wysuniętej części to 60 kg.

Maksymalne dopuszczalne obcią-
żenie uniwersalnego przedłużenia
stołu terapeutycznego do bezramo-
wej radiochirurgii stereotaktycznej
to 192 kg w przypadku montażu na
blacie stołu Varian IGRT.

KOMPONENTY BEZRAMOWEGO SYSTEMU RADIOCHIRURGICZNEGO
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Mocowanie uniwersalnego przedłużenia stołu terapeutycznego do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej
na blacie stołu Varian IGRT

Krok

1. Umieścić uniwersalne przedłużenie stołu terapeutycznego do bezramowej radiochi-
rurgii stereotaktycznej bezpośrednio na podtrzymującym je blacie. Dopasować prowad-
nicę boczną ① do pierwszego rzędu otworów indeksujących wzdłuż boku blatu stołu Va-
rian IGRT. Pozwoli to na dokładne ustawienie pacjenta.

Maksymalne dopuszczalne wysunięcie uniwersalnego przedłużenia stołu terapeutycz-
nego do bezramowej chirurgii stereotaktycznej jest oznaczone linią ③. Nie wysuwać
uniwersalnego przedłużenia stołu terapeutycznego do bezramowej chirurgii stereo-
taktycznej za głowicę blatu stołu terapeutycznego – za tę linię.

2. Przymocować uniwersalne przedłużenie stołu terapeutycznego do bezramowej chi-
rurgii stereotaktycznej, dokręcając zacisk ②.

3. Sprawdzić, czy uniwersalne przedłużenie stołu terapeutycznego do bezramowej ra-
diochirurgii stereotaktycznej jest wyrównane względem osi podłużnej blatu stołu tera-
peutycznego.

Ostrzeżenie
Maksymalne dopuszczalne obciążenie uniwersalnego przedłużenia stołu terapeutycznego
do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej to 192 kg w przypadku montażu na blacie
stołu Varian IGRT.

Ostrzeżenie
Maksymalne dopuszczalne obciążenie wysuniętej części to 60 kg.

Etykiety ostrzegawcze na krótkiej wkładce Qfix kVue

Etykieta Objaśnienie

Warning:
Only for use with 
Qfix kVue Short 
Insert!

Używać uniwersalnego przedłu-
żenia stołu terapeutycznego do
bezramowej radiochirurgii ste-
reotaktycznej tylko z krótką wkład-
ką Qfix kVue.

Nie wysuwać uniwersalnego
przedłużenia stołu terapeutycz-
nego do bezramowej radiochirur-
gii stereotaktycznej poza linię.

Uniwersalne przedłużenie stołu terapeutycznego do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej
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Etykieta Objaśnienie

Ustawienie pacjenta wykonać za-
wsze za pomocą systemu Exac-
Trac.

W przypadku montażu na blacie
stołu Qfix kVue z krótką wkładką
kVue, maksymalne obciążenie do-
puszczalne na części wysuniętej
wynosi 60 kg.

W przypadku montażu na blacie
stołu Qfix kVue z krótką wkładką
kVue nie przekraczać obciążenia
219 kg lub maksymalnego bez-
piecznego obciążenia roboczego
stołu terapeutycznego, zależnie od
tego, która wartość jest niższa.
Równomiernie rozłożyć obciążenie.

KOMPONENTY BEZRAMOWEGO SYSTEMU RADIOCHIRURGICZNEGO
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Mocowanie uniwersalnego przedłużenia stołu terapeutycznego do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej
na blacie stołu Qfix kVue z krótką wkładką kVue

Krok

1. Umieścić uniwersalne przedłużenie stołu terapeutycznego do bezramowej radiochi-
rurgii stereotaktycznej bezpośrednio na blacie stołu Qfix kVue z zamocowaną krótką
wkładką kVue. Dopasować prowadnicę boczną ① do drugiego rzędu otworów indeksują-
cych wzdłuż boku krótkiej wkładki kVue. Pozwoli to na dokładne ustawienie pacjenta.

Maksymalne dopuszczalne wysunięcie uniwersalnego przedłużenia stołu terapeutycz-
nego do bezramowej chirurgii stereotaktycznej jest oznaczone linią ③. Nie wysuwać
uniwersalnego przedłużenia stołu terapeutycznego do bezramowej chirurgii stereo-
taktycznej za głowicę blatu stołu terapeutycznego – za tę linię.

2. Przymocować uniwersalne przedłużenie stołu terapeutycznego do bezramowej chi-
rurgii stereotaktycznej, dokręcając zacisk ②.

3. Sprawdzić, czy uniwersalne przedłużenie stołu terapeutycznego do bezramowej ra-
diochirurgii stereotaktycznej jest wyrównane względem osi podłużnej blatu stołu tera-
peutycznego.

W przypadku używania z blatem kVue uniwersalnego przedłużenia stołu terapeutycznego do
bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej można używać wyłącznie z krótką wkładką kVue.

Ostrzeżenie
Nie przekraczać równomiernie rozłożonego obciążenia 219 kg lub maksymalnego
bezpiecznego obciążenia roboczego stołu terapeutycznego, zależnie od tego, która z tych
wartości jest niższa.

Ostrzeżenie
Maksymalne dopuszczalne obciążenie wysuniętej części to 60 kg.

Etykiety ostrzegawcze dla blatu stołu Civco UCT LE

Etykieta Objaśnienie

Używać uniwersalnego przedłu-
żenia stołu terapeutycznego do
bezramowej radiochirurgii ste-
reotaktycznej tylko na blacie stołu
CIVCO UCT LE z przedłużeniem*.

Uniwersalne przedłużenie stołu terapeutycznego do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej
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Etykieta Objaśnienie

Nie wysuwać uniwersalnego
przedłużenia stołu terapeutycz-
nego do bezramowej radiochirur-
gii stereotaktycznej poza linię.

Ustawienie pacjenta wykonać za-
wsze za pomocą systemu Exac-
Trac.

W przypadku montażu na blacie
stołu CIVCO UCT LE z przedłuże-
niem*, maksymalne dopuszczalne
obciążenie części wysuniętej wyno-
si 55 kg.

W przypadku montażu na blacie
stołu CIVCO UCT LE z przedłuże-
niem* nie przekraczać obciążenia
200 kg lub maksymalnego bez-
piecznego obciążenia roboczego
stołu terapeutycznego, zależnie od
tego, która wartość jest niższa. Ob-
ciążenia równomiernie rozłożone.

* Patrz tablica zgodności, aby sprawdzić zgodne konfiguracje.
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Mocowanie uniwersalnego przedłużenia stołu terapeutycznego do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej
na uniwersalnym blacie stołu CIVCO (UCT LE) z zamontowanym przedłużeniem

Krok

1. Umieścić uniwersalne przedłużenie stołu terapeutycznego do bezramowej radiochi-
rurgii stereotaktycznej bezpośrednio na uniwersalnym blacie stołu CIVCO (UCT LE) z
zamocowanym przedłużeniem*. Dopasować prowadnicę boczną ① do trzeciego rzędu
kołków indeksujących wzdłuż boku przedłużenia*. Pozwoli to na dokładne ustawienie pa-
cjenta.

Maksymalne dopuszczalne wysunięcie uniwersalnego przedłużenia stołu terapeutycz-
nego do bezramowej chirurgii stereotaktycznej jest oznaczone linią ③. Nie wysuwać
uniwersalnego przedłużenia stołu terapeutycznego do bezramowej chirurgii stereo-
taktycznej za głowicę blatu stołu terapeutycznego – za tę linię.

2. Przymocować uniwersalne przedłużenie stołu terapeutycznego do bezramowej chi-
rurgii stereotaktycznej, dokręcając zacisk ②.

3. Sprawdzić, czy uniwersalne przedłużenie stołu terapeutycznego do bezramowej ra-
diochirurgii stereotaktycznej jest wyrównane względem osi podłużnej blatu stołu tera-
peutycznego.

* Patrz tablica zgodności, aby sprawdzić zgodne konfiguracje.
Uniwersalne przedłużenie stołu terapeutycznego do bezramowej radiochirurgii
stereotaktycznej może być stosowane wyłącznie z blatami stołów CIVCO i przedłużeniami
wymienionymi w tablicy zgodności.

Ostrzeżenie
Nie przekraczać równomiernie rozłożonego obciążenia 200 kg lub maksymalnego
bezpiecznego obciążenia roboczego stołu terapeutycznego, zależnie od tego, która z tych
wartości jest niższa.

Ostrzeżenie
Maksymalne dopuszczalne obciążenie wysuniętej części to 55 kg.

Uniwersalne przedłużenie stołu terapeutycznego do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej
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3.3.4 Właściwości dozymetryczne uniwersalnego przedłużenia stołu terapeutycznego
do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej/uniwersalnej nakładki TK do
radiochirurgii stereotaktycznej

Właściwości dozymetryczne ustalone metodą Monte Carlo

Właściwości dozymetryczne uniwersalnego przedłużenia stołu terapeutycznego do
bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej/uniwersalnej nakładki TK do radiochirurgii
stereotaktycznej podane poniżej zostały ustalone na podstawie symulacji Monte Carlo i
potwierdzone pomiarami klinicznymi.

6 MV 15 MV

Tłumienie 2,4% 1,9%

Odpowiednik wodny 6 mm 7 mm

Dawka powierzchniowa względem Dmax ~100% ~90%

Konstrukcja

Uniwersalne przedłużenie stołu terapeutycznego do bezramowej radiochirurgii
stereotaktycznej firmy Brainlab i uniwersalna nakładka TK do bezramowej radiochirurgii
stereotaktycznej mają konstrukcję kompozytową z włókna węglowego i są przeznaczone do
stołów terapeutycznych lub tomograficznych (TK). Takie rozwiązanie konstrukcyjne, dzięki
jednolitej budowie, umożliwia znacznie lepszą jakość obrazowania w porównaniu z nakładkami z
wieloma dołączanymi elementami i o niejednorodnej konstrukcji. Jest ono również szczególnie
zoptymalizowane pod kątem wysokiej stabilności i zminimalizowania zwieszania się pacjenta.
Konstrukcja kompozytowa powoduje większe tłumienie dawki w porównaniu do np. obszarów tzw.
rakiety tenisowej. Interferencja doprowadzanej wiązki z materiałem powoduje zwiększenie dawki
na płytkich głębokościach i jej spadek na głębokości maksymalnej dawki. W związku z tym
występuje znaczne podwyższenie dawki dla skóry.
Nawet bardzo cienkie lite wkładki z włókna węglowego dają zauważalny efekt zwiększenia dawki
skórnej o 70% względnej dawki powierzchniowej. Zachowanie to jest takie samo w odniesieniu do
kilku nowoczesnych urządzeń unieruchamiających.

Dawka dla skóry

Należy pamiętać, że efekt dawki dla skóry jest zależny od energii wiązki i kąta wejścia wiązki
przez blat stołu. Dzięki jednolitej konstrukcji wiązki ukośne muszą przejść przez większą ilość
włókna węglowego.
Wzrost nagromadzenia energii wymaga uważnej oceny zwiększenia prawdopodobieństwa reakcji
skórnej podczas wprowadzania nowych sposobów leczenia z wiązkami wzburzonymi. Użytkownik
musi to uwzględnić przy adaptacji technik leczenia, w przeciwnym razie wystąpienie reakcji
skórnych jest bardziej prawdopodobne.
Aby zilustrować zwiększenie dawki dla skóry, na poniższym rysunku przedstawiono rozkład dawki
względem głębokości w fantomie składającym się z warstw materiału nakładki i wody. Nakładka
ma 2,5 cm grubości i składa się z dwóch warstw zewnętrznych z włókna węglowego i rdzenia z
pianki z tworzywa sztucznego. Fantom wodny (zastępujący pacjenta) zaczyna się na głębokości 5
cm. Na każdym rysunku wykreślono trzy krzywe. Linia z przerywanych kresek to dawka głęboka
dla danej liczby jednostek monitorowych w fantomie napromieniowywanym przez uniwersalne
przedłużenie stołu terapeutycznego do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej. Linia
ciągła została obliczona dla fantomu po zastąpieniu warstw blatu stołu powietrzem. Linia
wykropkowana symuluje rozkład dawki głębokiej w wodzie zastępującej nakładkę. Krzywe są
obliczane metodą Monte Carlo dla wiązki fotonów 6 MV i 15 MV.
Linie ciągłe przedstawiają sytuację, gdy wiązka trafia w pacjenta bezpośrednio. Ilustrują one efekt
nagromadzenia na powierzchni wody (pacjenta). Dzieje się tak dlatego, że dawka jest
doprowadzana przez elektrony wtórne, a nie pierwotne fotony. Na powierzchni liczba elektronów
jest mała, co oznacza niską dawkę. W głębi fantomu liczba elektronów wzrasta, co prowadzi do
zwiększenia doprowadzania energii i podwyższenia dawki. Równowaga elektronów jest
uzyskiwana na głębokości dawki maksymalnej. Ponieważ zasięg elektronów jest wyższy dla
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wyższych energii, położenie punktu dawki maksymalnej jest głębsze dla wyższych energii.
Sytuacja zmienia się, jeżeli wiązka przechodzi przez nakładkę przed trafieniem w pacjenta (linie
kreskowane). Tutaj powstaje duża liczba elektronów wtórnych z uwagi na względnie wysoką
gęstość materiału z włókna węglowego. Elektrony te uderzają w powierzchnie pacjenta,
zwiększając dawkę już na powierzchni ciała.
Aby uniknąć niepożądanego oddziaływania na skórę, należy generalnie unikać leczenia
pacjentów przez nakładkę. Jeżeli jest to niemożliwe, należy uwzględnić, że większość systemów
planowania nie jest w stanie modelować efektu blatu stołu, ponieważ zakładają, że przed
powierzchnią pacjenta jest powietrze. Dlatego należy bardzo dokładnie sprawdzać rozkład dawki
w pobliżu blat stołu.
Efekt można sprawdzić eksperymentalnie, za pomocą fantomu zbudowanego z płytek PMMA.
Umieść fantom na nakładce i wykonaj dwa eksperymenty. W pierwszym eksperymencie umieść
detektor (np. błonę) na fantomie i napromieniuj fantom (w tym błonę) wiązką przednią od góry
daną liczbą jednostek monitorowych. Zmierz dawkę na kliszy. W drugim eksperymencie włóż
błonę pod fantom (między fantom i nakładkę) i napromieniuj fantom za pomocą wiązki tylnej od
dołu (przez nakładkę) taką samą liczbą jednostek monitorowych jak w pierwszym eksperymencie.
Zmierz dawkę. Stosunek tych dwóch wartości dawek wskazuje szacunkowo wzrost dawki dla
skóry powodowany przez nakładkę.

Właściwości dawki dla wiązki fotonowej 6 MV

Rysunek 13  

Właściwości dozymetryczne uniwersalnego przedłużenia stołu terapeutycznego do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej/
uniwersalnej nakładki TK do radiochirurgii stereotaktycznej
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Właściwości dawki dla wiązki fotonowej 15 MV

Rysunek 14  

Powiązane tematy

Właściwości dozymetryczne uniwersalnego przedłużenia stołu terapeutycznego do bezramowej
radiochirurgii stereotaktycznej/uniwersalnej nakładki TK do radiochirurgii stereotaktycznej na str.
53
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3.3.5 Układ pozycjonowania do bezramowej radiochirurgii

Układ pozycjonowania do bezramowej radiochirurgii

Układ pozycjonujący do bezramowej radiochirurgii służy do wstępnego pozycjonowania i
pozycjonowania pacjenta za pomocą systemu ExacTrac. Szczegółowe informacje o wykonywaniu
leczenia przy użyciu układu pozycjonowania do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej
oraz systemu ExacTrac zawiera Kliniczna instrukcja obsługi systemu ExacTrac.

Rysunek 15  

Układ pozycjonowania do bezramowej radiochirurgii
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3.4 Komponenty do modelowania maski pacjenta
3.4.1 Podstawa maski do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej

Informacje ogólne

Podstawa maski do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej składa się z następujących
elementów:
• Karbonowa podstawa masek bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej
• Czarna wkładka do podstawy maski do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej

Stanowi ona podparcie unieruchamiające lokalizatora i pozycjonera celu TK/Angio do
bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej i układu pozycjonującego do bezramowej
radiochirurgii stereotaktycznej.

Procedura Sposób użycia

Obrazowanie
Połączyć podstawę maski do bezramowej radiochirurgii stereo-
taktycznej z uniwersalną nakładką TK do bezramowej radiochi-
rurgii stereotaktycznej lub do podpórki do obrazowania.

Leczenie

Połączyć podstawę maski do bezramowej radiochirurgii stereo-
taktycznej z uniwersalnym przedłużeniem stołu terapeutyczne-
go do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej lub do bezra-
mowego przedłużenia blatu stołu do obrazowania ICT.

Podstawa maski do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej umożliwia bezpieczne i
precyzyjne pozycjonowanie pacjenta z wykorzystaniem blatu stołu.
Parametry aluminiowego odpowiednika podstawy maski do bezramowej radiochirurgii
stereotaktycznej to 0,72 mm Al przy 100 kV.

Wkładka do podstawy

Podstawa maski do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej zawiera czarną wkładkę do
podstawy maski do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej. Można ją wsunąć w nacięcie
w spodniej części podstawy maski do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej. W celu jej
wyjęcia należy ją wypchnąć od spodu. Do jednej podstawy maski do bezramowej
radiochirurgii stereotaktycznej można przymocować dwie wkładki:
• Czarna wkładka służy do leczenia i tomografii komputerowej (TK)
• Biała wkładka lokalizatora angiograficznego do podstawy maski do bezramowej

radiochirurgii stereotaktycznej służy do angiografii rentgenowskiej

Ostrzeżenie
Podstawy maski do bezramowej radiochirurgii nie należy używać bez wkładki, ponieważ
może to spowodować niepoprawne obliczenie dawki.

Wkładki lokalizatora angiograficznego do podstawy maski do bezramowej radiochirurgii
stereotaktycznej nie wolno sterylizować, ponieważ spowoduje to jej uszkodzenie.
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Podstawa maski do bezramowej radiochirurgii z czarną wkładką

③

①

②

Rysunek 16  

Nr Komponent

① Otwory (dopasowują się do kołków stabilizujących dołączanych elementów)

② Mechanizm szybkozłączny

③ Otwór śruby radełkowanej

Wkładka do podstawy maski do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej (czarna)

Rysunek 17  

Komponenty do modelowania maski pacjenta
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Wkładka lokalizatora angiograficznego do podstawy maski do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej (biała)

Rysunek 18  

Wkładki lokalizatora angiograficznego do podstawy maski do bezramowej radiochirurgii
stereotaktycznej nie wolno zginać.

Powiązane tematy

Komponenty do tomografii komputerowej (TK) i angiografii rentgenowskiej na str. 33
Podpórka do bezramowej stereotaksji na str. 36
Komponenty do modelowania maski pacjenta na str. 57
Akcesoria do masek do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej na str. 62

Mocowanie podstawy maski do bezramowej radiochirurgii na uniwersalnej nakładce TK do bezramowej
radiochirurgii stereotaktycznej

Krok

1. Ustawić podstawę maski do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej na końcu
uniwersalnej nakładki TK do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej od strony
głowy.

2. Umieścić podstawę maski do bezramowej radiochirurgii na nakładce tak, aby dwa
bolce znajdujące się przy końcu uniwersalnej nakładki TK do bezramowej radiochirur-
gii stereotaktycznej od strony głowy weszły w dwa otwory przy końcu podstawy maski
do bezramowej radiochirurgii od strony głowy.

3. Przy użyciu dwóch śrub radełkowanych pochodzących z akcesoriów do masek do bez-
ramowej radiochirurgii stereotaktycznej przymocować podstawę maski do bezramo-
wej radiochirurgii stereotaktycznej do uniwersalnej nakładki TK do bezramowej ra-
diochirurgii stereotaktycznej.

Mocowanie podstawy maski do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej na podpórce do bezramowej
stereotaksji

Krok

1. Ustawić podstawę maski do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej na końcu
podpórki do bezramowej stereotaksji od strony głowy.
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Krok

2. Umieścić podstawę maski do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej na pod-
pórce do bezramowej stereotaksji tak, aby dwa bolce znajdujące się na końcu tej pod-
pórki od strony głowy weszły w dwa otwory przy końcu podstawy maski do bezramo-
wej radiochirurgii stereotaktycznej od strony głowy.

3. Przy użyciu dwóch śrub radełkowanych pochodzących z akcesoriów do masek do bez-
ramowej radiochirurgii stereotaktycznej przymocować podstawę maski do bezramo-
wej radiochirurgii stereotaktycznej do podpórki do bezramowej stereotaksji.

Komponenty do modelowania maski pacjenta
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3.4.2 Podgłówek do maski do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej

Podgłówek do maski do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej

Podgłówek do maski do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej ułatwia modelowanie
systemu maski dla pacjenta. Podczas procedury modelowania podgłówek do maski do
bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej służy do bezpiecznego ułożenia potylicy pacjenta
w odpowiedniej pozycji.

Rysunek 19  
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3.4.3 Akcesoria do masek do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej

Informacje ogólne

Akcesoria do masek do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej służą do modelowania
maski dla pacjenta.

Zawartość

①

②

④⑤ ③

Rysunek 20  

Nr Komponent

① Spinacze do maski do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej o różnej wysokoś-
ci 

② Śruby mocujące podstawę maski do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej

③ Części zamienne

④ Śruby radełkowane

⑤ Przekładki do maski do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej o różnej gruboś-
ci 

Akcesoria do masek do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej
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3.4.4 Komplet maski przedłużonej do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej (dla
1 pacjenta)

Informacje ogólne

Komplet maski przedłużonej do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej (dla 1 pacjenta)
służy do unieruchomienia głowy i szyi pacjenta. Pozwala on pacjentowi oddychać bez trudu i
zapewnia wysoki stopień powtarzalności ułożenia ciała pacjenta podczas radioterapii
frakcjonowanej. Ten komplet maski jest na tyle cienki, aby zapobiegać gromadzeniu się dawki na
skórze pacjenta.

Spis treści

①

②

③

④

⑤

Rysunek 21  

Nr Komponent

① Maska górna

② Maska środkowa

③ Maska tylna

④ Paczka granulatu

⑤ Pasek podtrzymujący żuchwę

Siatka (niewidoczna na ilustracji)

Ostrzeżenie
Zanotować rozmiary użytych przekładek i spinaczy oraz imię i nazwisko pacjenta i
przyczepić tę notatkę do maski.
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3.4.5 Komplet maski czaszkowej do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej (dla 1
pacjenta)

Informacje ogólne

Komplet maski czaszkowej do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej (dla 1 pacjenta)
służy do bezpiecznego unieruchomienia głowy i szyi pacjenta. Pozwala on pacjentowi oddychać
bez trudu i zapewnia wysoki stopień powtarzalności ułożenia ciała pacjenta podczas radioterapii
frakcjonowanej. Ten komplet maski jest na tyle cienki, aby zapobiegać gromadzeniu się dawki na
skórze pacjenta.

Spis treści

Rysunek 22  

Nr Komponent

① Maska górna

② Maska środkowa

③ Maska tylna

④ Paczka granulatu

⑤ Pasek podtrzymujący żuchwę

Siatka (niewidoczna na ilustracji)

Ostrzeżenie
Zanotować rozmiary użytych przekładek i spinaczy oraz imię i nazwisko pacjenta i
przyczepić tę notatkę do maski.

Komplet maski czaszkowej do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej (dla 1 pacjenta)
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3.5 Modelowanie kompletu maski przedłużonej do
bezramowej radiochirurgii (dla 1 pacjenta)

Informacje ogólne

Firma Brainlab zaleca używanie do leczenia pacjenta kompletu maski przedłużonej do
bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej (dla 1 pacjenta). W razie potrzeby, w zależności
od wymaganego leczenia, można jednak używać także kompletu maski czaszkowej do
bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej (dla 1 pacjenta).

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Każdy komplet maski dostarczany jest jako produkt niejałowy i przeznaczony jest do
jednorazowego użytku. Dalszych informacji udziela pomoc techniczna firmy Brainlab.

Ostrzeżenie
Grubość materiału w znacznym stopniu zależy od wielkości głowy pacjenta i umiejętności
wykonywania równomiernie naciągniętych masek przez technika. Gęstość wynosi około
1,15 g/cm3 w temp. pokojowej i 1,06 g/cm3 w temp. ludzkiego ciała, dzięki czemu materiał
ten może być traktowany jako równoważnik tkanki. Leczenie może być prowadzone przez
materiał o grubości 3,2 mm bez wyraźnych podrażnień skóry (energia wiązki musi wynosić
nie mniej niż 6 MeV). Jeśli leczenie jest prowadzone z użyciem pól statycznych, a nie łuków
konwergentnych, firma Brainlab zaleca, aby unikać prowadzenia wiązki przez obszary z
dwoma warstwami maski, jeśli występuje podrażnienie skóry.

Ostrzeżenie
Zawsze używać tego samego kompletu maski przedłużonej do bezramowej radiochirurgii
stereotaktycznej (dla 1 pacjenta) do tomografii komputerowej (TK), rejestrowania obrazu
angiograficznego i pozycjonowania pacjenta.

Powiązane tematy

Modelowanie kompletu maski czaszkowej do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej (dla 1
pacjenta) na str. 72
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3.5.1 Przygotowanie kompletu maski przedłużonej do bezramowej radiochirurgii (dla 1
pacjenta)

Wymagane przedmioty

Do modelowania kompletu maski przedłużonej do bezramowej radiochirurgii
stereotaktycznej (dla 1 pacjenta) są potrzebne następujące przedmioty:
• Łaźnia wodna podgrzana do temperatury 70–80°C. Wyższa temperatura grozi uszkodzeniem

maski.
• Jedno opakowanie kompletu maski przedłużonej do bezramowej radiochirurgii

stereotaktycznej (dla 1 pacjenta).
• Spinacze i rozpórki z akcesoriów do masek do bezramowej radiochirurgii

stereotaktycznej.

Rysunek 23  

Powiązane tematy

Komplet maski przedłużonej do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej (dla 1 pacjenta) na str.
63
Akcesoria do masek do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej na str. 62
Przygotowanie kompletu maski przedłużonej do bezramowej radiochirurgii (dla 1 pacjenta) na str.
66

Przygotowanie do modelowania maski

Krok

1. Pacjent musi zdjąć z głowy wszystkie przedmioty (peruka, proteza szczęki, aparat słucho-
wy, kolczyki itp.).

2. Dołączyć podstawę maski do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej do uniwer-
salnej nakładki TK do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej / podpórki do
bezramowej stereotaksji za pomocą śrub radełkowanych.

3. Upewnić się, że wkładka do podstawy maski do bezramowej radiochirurgii stereo-
taktycznej jest wsunięta do podstawy maski do bezramowej radiochirurgii stereotak-
tycznej.

Pozycjonowanie pacjenta

Krok

1. Umieścić głowę pacjenta w podstawie maski do bezramowej radiochirurgii stereotak-
tycznej i położyć na podgłówku do maski do bezramowej radiochirurgii stereotak-
tycznej.

Przygotowanie kompletu maski przedłużonej do bezramowej radiochirurgii (dla 1 pacjenta)
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Krok

2. Na koniec ułożyć pacjenta tak, aby podstawa maski do bezramowej radiochirurgii ste-
reotaktycznej przylegała do barków pacjenta, a jego potylica spoczywała wygodnie na
podgłówku do maski do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej.
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3.5.2 Modelowanie kompletu maski przedłużonej do bezramowej radiochirurgii (dla 1
pacjenta)

Przed rozpoczęciem

Osłonić włosy pacjenta folią z tworzywa sztucznego, ze względu na możliwość przywierania
materiału po aktywacji do powierzchni.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Sprawdzić, czy temperatura maski termoplastycznej jest komfortowa dla pacjenta.

Ostrzeżenie
Materiał maski może powodować łagodne podrażnienia u pacjentów z wrażliwą skórą.
Ponadto zmiany skórne i otwarte rany na twarzy pacjenta należy osłonić folią z tworzywa
sztucznego lub innym odpowiednim opatrunkiem przed modelowaniem maski.

Ostrzeżenie
Jeśli temperatura maski jest zbyt wysoka, pacjent może doznać poparzeń lub podrażnienia
skóry.

Utwardzanie maski

Czas trwania utwardzania zależy od warunków temperatury i wilgotności, w jakich maska była
modelowana. 
Należy zawsze czekać na tyle długo, aby maska całkowicie stwardniała, ponieważ w przeciwnym
razie mogłaby się skurczyć. Materiał przestaje być plastyczny, gdy całkowicie zbieleje i
zmatowieje. Maskę należy pozostawić na przynajmniej 30 minut, aby stwardniała.

Maskę należy przechowywać w temperaturze pokojowej i nie ogrzewać jej do temperatury
wyższej niż 40°C.

Czyszczenie kompletu maski przedłużonej do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej (dla 1 pacjenta)

Urządzenie należy regularnie czyścić miękką i suchą szmatką. Do usunięcia opornych plam
można użyć lekko zwilżonej szmatki. Maski należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu,
zabezpieczonym przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, z dala od źródeł
nieosłoniętego płomienia lub innych źródeł ciepła.

Nie używać gorącej wody (> 30°C), żrących środków czyszczących, przyrządów do
czyszczenia ultradźwiękowego itp. do czyszczenia kompletu maski przedłużonej do
bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej (dla 1 pacjenta) firmy Brainlab. Sterylizacja
parowa spowodowałaby nieodwracalne zniszczenie tych urządzeń.

Modelowanie tylnej maski

Krok

1. Trzymać tylną maskę w ogrzanej łaźni wodnej, aż stanie się całkowicie przezroczysta
(40–60 sekund).

2. Wyjąć tylną maskę z łaźni wodnej i delikatnie strząsnąć z niej nadmiar wody.

3. Sprawdzić, czy temperatura maski jest komfortowa dla pacjenta.

4. Unieść głowę pacjenta i przymocować tylną maskę do podstawy maski do bezramowej
radiochirurgii stereotaktycznej.

5. Opuścić głowę pacjenta na maskę.

Modelowanie kompletu maski przedłużonej do bezramowej radiochirurgii (dla 1 pacjenta)
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Krok

6. Delikatnie dociskając twardniejący materiał maski, wymodelować go zgodnie z konturem
głowy pacjenta.

Rysunek 24  

Modelowanie środkowej maski

Krok

1. Włożyć środkową maskę do łaźni wodnej. Tym razem czas oczekiwania, aby zrobiła się
przezroczysta, może być nieco dłuższy.

2. Włożyć przekładki 2 mm do podstawy maski do bezramowej radiochirurgii stereotak-
tycznej. Upewnić się, że wklęśnięcie znajduje się na zewnątrz.

3. Wyjąć przezroczystą maskę z łaźni i delikatnie strząsnąć z niej nadmiar wody.

4. Sprawdzić, czy temperatura maski jest komfortowa dla pacjenta.

5. Umieścić ciągły pasek bezpośrednio nad brwiami pacjenta.

6. Pasek z trzema otworami należy umieścić pod nosem pacjenta tak, aby szczelnie przy-
krywał jego podbródek, ale usta były odsłonięte.

7. Założyć środkową maskę na podstawę maski do bezramowej radiochirurgii stereo-
taktycznej i przymocować ją spinaczami do modelowania 2 mm.

8. Delikatnie dociskając twardniejący materiał maski, wymodelować paski zgodnie z kontu-
rem głowy pacjenta.

Rysunek 25  
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Modelowanie maski na nasadzie nosa

Krok

1. Umieścić granulat na siatce otrzymanej wraz z kompletem maski przedłużonej do bez-
ramowej radiochirurgii stereotaktycznej (dla 1 pacjenta) i włożyć siatkę do łaźni wod-
nej.

2. Gdy granulat zrobi się przezroczysty, rolując go w dłoni, uformować z niego trójnik.

3. Umieścić trójnik na nasadzie nosa pacjenta i delikatnie dociskając go do twarzy, wymode-
lować z niego część maski dochodzącą do paska leżącego na czole i schodzącą w oczo-
doły ale tak, aby od oczu dzielił ją odstęp przynajmniej 3 mm.

4. Połączenie będzie mocniejsze, jeśli w trakcie modelowania maska środkowa będzie je-
szcze przezroczysta.

5. Obie maski (maskę środkową i na nasadzie nosa) pozostawić do całkowitego utwardze-
nia.

Modelowanie przedniej maski

Najlepiej jest, gdy maska jest dociskana przez dwie osoby, z których jedna stoi po jednej, a druga
po drugiej stronie pacjenta.

Krok

1. Trzymać górną maskę w łaźni wodnej, aż stanie się przezroczysta.

2. Zdjąć spinacze z podstawy maski do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej.

3. Wyjąć maskę z łaźni wodnej i delikatnie strząsnąć z niej nadmiar wody.

4. Sprawdzić, czy temperatura maski jest komfortowa dla pacjenta.

5. Naciągnąć maskę na twarz pacjenta. Zacząć od wąskiej części w środku maski, która jest
nakładana na podbródek, a następnie wymodelować maskę na czole pacjenta. Ułożyć li-
stwy boczne czaszki na podstawie maski do bezramowej radiochirurgii stereotak-
tycznej.

6. Przypiąć spinacze 2 mm z obu stron podstawy maski do bezramowej radiochirurgii
stereotaktycznej.

7. Naciągnąć maskę na barki pacjenta i dołączyć listwy boczne do:

• uniwersalnej nakładki TK do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej lub
• Podpórka do bezramowej stereotaksji

wpychając elementy szybkozłączne ①.

8. Delikatnie docisnąć twardniejącą maskę do twarzy i barków pacjenta.

9. Poczekać około 30 minut na utwardzenie maski.

①

Rysunek 26  

Modelowanie kompletu maski przedłużonej do bezramowej radiochirurgii (dla 1 pacjenta)

70 Instrukcja obsługi urządzeń Wyd. 2.4 System unieruchamiania pacjenta



UWAGA: Podczas modelowania górnej maski materiał może przywierać do włókien tkanin
syntetycznych. Jeśli pacjent ma na sobie ubranie z tkanin syntetycznych, należy osłonić jego
barki. 

Zdejmowanie maski

Krok

1. Gdy maska całkowicie stwardnieje, należy otworzyć elementy szybkozłączne.

2. Zdjąć wszystkie spinacze.

3. Ostrożnie zdjąć górną i środkową maskę.

Ściskanie i luzowanie maski

W razie potrzeby maskę można ścieśnić:

Krok

1. Zdjąć spinacze 2 mm oraz górną i środkową maskę.

2. Zastąpić przekładki 2 mm przekładkami 1 mm.

3. Ułożyć maski w poprzedniej pozycji i zabezpieczyć je spinaczami 1 mm.

4. Jeśli maska musi być jeszcze bardziej ściśnięta, zdjąć przekładki 1 mm i wymienić spina-
cze na spinacze bez oznaczenia.
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3.6 Modelowanie kompletu maski czaszkowej do
bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej (dla 1
pacjenta)

Informacje ogólne

Firma Brainlab zaleca używanie do leczenia pacjenta kompletu maski przedłużonej do
bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej (dla 1 pacjenta). W razie potrzeby, w zależności
od wymaganego leczenia, można jednak używać także kompletu maski czaszkowej do
bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej (dla 1 pacjenta).

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Każdy komplet maski dostarczany jest jako produkt niejałowy i przeznaczony jest do
jednorazowego użytku. Dalszych informacji udziela pomoc techniczna firmy Brainlab.

Ostrzeżenie
Grubość materiału w znacznym stopniu zależy od wielkości głowy pacjenta i umiejętności
wykonywania równomiernie naciągniętych masek przez technika. Gęstość wynosi około
1,15 g/cm3 w temp. pokojowej i 1,06 g/cm3 w temp. ludzkiego ciała, dzięki czemu materiał
ten może być traktowany jako równoważnik tkanki. Leczenie może być prowadzone przez
materiał o grubości 3,2 mm bez wyraźnych podrażnień skóry (energia wiązki musi wynosić
nie mniej niż 6 MeV). Jeśli leczenie jest prowadzone z użyciem pól statycznych, a nie łuków
konwergentnych, należy unikać prowadzenia wiązki przez obszary z dwoma warstwami
maski, jeśli występuje podrażnienie skóry.

Ostrzeżenie
Zawsze używać tego samego kompletu maski czaszkowej do bezramowej radiochirurgii
stereotaktycznej (dla 1 pacjenta) do tomografii komputerowej (TK), rejestrowania obrazu
angiograficznego i pozycjonowania pacjenta.

Modelowanie kompletu maski czaszkowej do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej (dla 1 pacjenta)

72 Instrukcja obsługi urządzeń Wyd. 2.4 System unieruchamiania pacjenta



3.6.1 Przygotowanie kompletu maski czaszkowej do bezramowej radiochirurgii (dla 1
pacjenta)

Wymagane przedmioty

Do modelowania kompletu maski czaszkowej do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej
(dla 1 pacjenta) są potrzebne następujące przedmioty:
• Łaźnia wodna podgrzana do temperatury 70–80°C. Wyższa temperatura grozi uszkodzeniem

maski.
• Jedno opakowanie kompletu maski czaszkowej do bezramowej radiochirurgii

stereotaktycznej (dla 1 pacjenta).
• Potrzebne są również spinacze i rozpórki z akcesoriów do masek do bezramowej

radiochirurgii stereotaktycznej. Najlepiej jest przygotować sobie wszystkie spinacze i
przekładki przed rozpoczęciem pracy.

Rysunek 27  

Powiązane tematy

Komplet maski czaszkowej do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej (dla 1 pacjenta) na str.
64
Akcesoria do masek do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej na str. 62

Przygotowanie do modelowania maski

Krok

1. Pacjent musi zdjąć z głowy wszystkie przedmioty (peruka, proteza szczęki, aparat słucho-
wy, kolczyki itp.).

2. Przymocować podstawę maski do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej do:
• uniwersalnej nakładki TK do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej lub
• podpórka do bezramowej stereotaksji

za pomocą śrub radełkowanych.

3. Upewnić się, że wkładka do podstawy maski do bezramowej radiochirurgii stereo-
taktycznej jest wsunięta do podstawy maski do bezramowej radiochirurgii stereotak-
tycznej.

KOMPONENTY BEZRAMOWEGO SYSTEMU RADIOCHIRURGICZNEGO

Instrukcja obsługi urządzeń Wyd. 2.4 System unieruchamiania pacjenta 73



Pozycjonowanie pacjenta

Krok

1. Umieścić głowę pacjenta w podstawie maski do bezramowej radiochirurgii stereotak-
tycznej i położyć na podgłówku do maski do bezramowej radiochirurgii stereotak-
tycznej.

2. Ułożyć pacjenta tak, aby podstawa maski do bezramowej radiochirurgii stereotak-
tycznej przylegała do barków pacjenta, a jego potylica spoczywała na podgłówku do
maski do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej.

Przygotowanie kompletu maski czaszkowej do bezramowej radiochirurgii (dla 1 pacjenta)
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3.6.2 Modelowanie kompletu maski czaszkowej do bezramowej radiochirurgii
stereotaktycznej (dla 1 pacjenta)

Przed rozpoczęciem

Osłonić włosy pacjenta folią z tworzywa sztucznego ze względu na możliwość przywierania
materiału maski po aktywacji do powierzchni.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Sprawdzić, czy temperatura maski termoplastycznej jest komfortowa dla pacjenta.

Ostrzeżenie
Materiał maski może powodować łagodne podrażnienia u pacjentów z wrażliwą skórą.
Ponadto zmiany skórne i otwarte rany na twarzy pacjenta należy osłonić folią z tworzywa
sztucznego lub innym odpowiednim opatrunkiem przed modelowaniem maski.

Ostrzeżenie
Jeśli temperatura maski jest zbyt wysoka, pacjent może doznać poparzeń lub podrażnienia
skóry.

Utwardzanie maski

Czas trwania utwardzania w dużym stopniu zależy od warunków temperatury i wilgotności, w
jakich maska była modelowana.
W każdym przypadku należy zapewnić odpowiednio długi czas dla całkowitego utwardzenia, aby
uniknąć skurczu maski. Materiał przestaje być plastyczny, gdy całkowicie zbieleje i zmatowieje.
Maskę należy pozostawić na przynajmniej 30 minut, aby stwardniała.

Maskę należy przechowywać w temperaturze pokojowej i nie ogrzewać jej do temperatury
wyższej niż 40°C.

Czyszczenie przedłużonej maski do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej (dla 1 pacjenta)

Urządzenie należy regularnie czyścić miękką i suchą szmatką. Do usunięcia opornych plam
można użyć lekko zwilżonej szmatki. Maski należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu,
zabezpieczonym przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, z dala od źródeł
nieosłoniętego płomienia lub innych źródeł ciepła.

Nie używać gorącej wody (> 30°C), żrących środków czyszczących, przyrządów do
czyszczenia ultradźwiękowego itp. do czyszczenia kompletu maski czaszkowej do
bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej (dla 1 pacjenta). Sterylizacja parowa
spowodowałaby nieodwracalne zniszczenie tych urządzeń.

Modelowanie tylnej maski

Krok

1. Trzymać tylną maskę w ogrzanej łaźni wodnej, aż stanie się całkowicie przezroczysta
(40–60 sekund).

2. Wyjąć tylną maskę z łaźni wodnej i delikatnie strząsnąć z niej nadmiar wody.

3. Sprawdzić, czy temperatura maski jest komfortowa dla pacjenta.

4. Unieść głowę pacjenta i przymocować tylną maskę do podstawy maski do bezramowej
radiochirurgii stereotaktycznej.

5. Opuścić głowę pacjenta na maskę.
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Krok

6. Delikatnie dociskając twardniejący materiał maski, wymodelować go zgodnie z konturem
głowy pacjenta.

Rysunek 28  

Modelowanie środkowej maski

Krok

1. Włożyć środkową maskę do podgrzanej łaźni wodnej. Tym razem czas oczekiwania, aby
zrobiła się przezroczysta, może być nieco dłuższy.

2. Włożyć przekładki 2 mm do podstawy maski do bezramowej radiochirurgii stereotak-
tycznej, uważając, aby wklęśnięcie znalazło się na zewnątrz.

3. Wyjąć przezroczystą maskę z łaźni i delikatnie strząsnąć z niej nadmiar wody.

4. Sprawdzić, czy temperatura maski jest komfortowa dla pacjenta.

5. Umieścić ciągły pasek bezpośrednio nad brwiami pacjenta.

6. Pasek z trzema otworami należy umieścić pod nosem pacjenta tak, aby szczelnie przy-
krywał jego podbródek, ale usta były odsłonięte.

7. Założyć środkową maskę na podstawę maski do bezramowej radiochirurgii stereo-
taktycznej i przymocować ją spinaczami do modelowania 2 mm.

8. Delikatnie dociskając twardniejący materiał maski, wymodelować paski zgodnie z kontu-
rem głowy pacjenta.

Rysunek 29  

Modelowanie kompletu maski czaszkowej do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej (dla 1 pacjenta)
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Modelowanie maski na nasadzie nosa

Krok

1. Umieścić granulat na siatce otrzymanej wraz z kompletem maski czaszkowej do bezra-
mowej radiochirurgii stereotaktycznej (dla 1 pacjenta) i włożyć siatkę do ogrzewanej
łaźni wodnej.

2. Gdy granulat zrobi się przezroczysty, rolując go w dłoni, uformować z niego trójnik.

3. Umieścić trójnik na nasadzie nosa pacjenta i delikatnie dociskając go do twarzy, wymode-
lować z niego część maski dochodzącą do paska leżącego na czole i schodzącą w oczo-
doły ale tak, aby od oczu dzielił ją odstęp przynajmniej 3 mm.

4. Połączenie będzie mocniejsze, jeśli w trakcie modelowania maska środkowa będzie je-
szcze przezroczysta.

5. Obie maski (maskę środkową i na nasadzie nosa) pozostawić do całkowitego utwardze-
nia.

Modelowanie przedniej maski

Krok

1. Trzymać górną maskę w podgrzanej łaźni wodnej, aż stanie się przezroczysta.

2. W trakcie oczekiwania zdjąć spinacze przytrzymujące maskę środkową.

3. Wyjąć maskę z łaźni wodnej i położyć na ręczniku do obeschnięcia.

4. Sprawdzić, czy temperatura maski jest komfortowa dla pacjenta.

5. Stanąć za głową pacjenta i delikatnie rozciągnąć tylną maskę.

6. Naciągnąć maskę na twarz pacjenta, zaczynając od wąskiego końca na podbródek, na-
stępnie przechodząc na nos i kończąc na czole pacjenta.

7. Przypiąć spinacze 2 mm z obu stron podstawy maski do bezramowej radiochirurgii
stereotaktycznej.

8. Delikatnie dociskając twardniejący materiał maski, wymodelować go zgodnie z konturem
twarzy pacjenta.

Rysunek 30  
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Zdejmowanie maski

Krok

1. Gdy maska całkowicie stwardnieje, zdjąć wszystkie spinacze.

2. Ostrożnie zdjąć górną i środkową maskę.

Ściskanie maski

Krok

1. Zdjąć spinacze 2 mm oraz górną i środkową maskę.

2. Zastąpić przekładki 2 mm przekładkami 1 mm, założyć z powrotem obie siatki maski i
przymocować je spinaczami 1 mm.

3. Jeśli maska musi być jeszcze bardziej ściśnięta, powtórzyć powyższą procedurę i wyjąć
przekładki 1 mm wraz z ich spinaczami.

Luzowanie maski

Jeśli maska jest zbyt ciasna przy użyciu przekładek 2 mm, należy użyć większych przekładek:

Krok

1. Zdjąć spinacze 2 mm oraz górną i środkową maskę.

2. Zastąpić przekładki 2 mm przekładkami 3 mm.

3. Założyć z powrotem obie siatki maski i przymocować je spinaczami 3 mm.

4. Jeśli maska musi być jeszcze bardziej poluzowana, powtórzyć procedurę i wymienić prze-
kładki 3 mm na przekładki 4 mm oraz spinacze 3 mm na spinacze 4 mm.

Modelowanie kompletu maski czaszkowej do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej (dla 1 pacjenta)
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4 PROCEDURY
OBRAZOWANIA I
LECZENIA

4.1 Diagnostyka obrazowa przy użyciu zestawu
do bezramowej radiochirurgii
stereotaktycznej firmy Brainlab

4.1.1 Tomografia komputerowa (TK)

Informacje ogólne

Do wykonywania badania tomograficznego (TK) niezbędne jest zamontowanie uniwersalnej
nakładki TK do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej lub podpórki do bezramowej
stereotaksji na stole tomograficznym.

Pacjent przygotowany do tomografii komputerowej (TK)

Przedłużona maska do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej (dla 1 pacjenta)
zamontowana na podstawie maski do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej:

②①

Rysunek 31  

Nr Komponent

① Mechanizm szybkozłączny

② Elementy szybkozłączne
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Powiązane tematy

Komponenty do tomografii komputerowej (TK) i angiografii rentgenowskiej na str. 33
Podpórka do bezramowej stereotaksji na str. 36
Komponenty do modelowania maski pacjenta na str. 57
Modelowanie kompletu maski przedłużonej do bezramowej radiochirurgii (dla 1 pacjenta) na str.
65

Procedura obrazowania

Krok

1. Dołączyć uniwersalną nakładkę TK do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej
lub podpórkę do bezramowej radiochirurgii do stołu skanera.

2. Sprawdzić, czy nakładka lub podpórka do obrazowania leży równolegle do osi podłużnej
stołu tomograficznego.

3. Ustawić podstawę maski do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej na końcu od
strony głowy.

4. Wymodelować maskę dla pacjenta.

5. Ustawić podstawę maski do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej (wraz z pa-
cjentem i maską umieszczoną poprawnie).

6. Przymocować lokalizator i pozycjoner celu TK/Angio do SRS do podstawy maski do
bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej i przestawić obie dźwignie mechanizmu
szybkozłącznego w położenie zablokowane.

7. Upewniwszy się, że lokalizator i pozycjoner celu TK/Angio do SRS jest poprawnie
umieszczony na podstawie maski do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej,
przeprowadzić badanie obrazowe pacjenta zgodnie z wymaganiami.

Diagnostyka obrazowa przy użyciu zestawu do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej firmy Brainlab
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4.1.2 Angiografia rentgenowska

Informacje ogólne

Do przeprowadzenia lokalizowania i diagnostyki przy użyciu aparatu rentgenowskiego należy
wykonać jeden obraz głowy w płaszczyźnie strzałkowej i jeden obraz głowy w płaszczyźnie
czołowej. Więcej informacji na ten temat zawiera Kliniczna instrukcja obsługi oprogramowania
iPlan RT Image.
Parametry aluminiowego odpowiednika podstawy maski do bezramowej radiochirurgii
stereotaktycznej to 0,72 mm Al przy 100 kV.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Ostrzeżenie
Obrazy angiograficzne i tomograficzne (TK) są rejestrowane względem siebie z
wykorzystaniem stereotaktycznego urządzenia unieruchamiającego jako odniesienia.
Należy pamiętać, że ewentualne różnice w położeniu głowy pacjenta względem urządzenia
unieruchamiającego między tomografią (TK) i angiografią należy również uwzględnić w
procesie planowania leczenia. Jest to szczególnie ważne, gdy do unieruchomienia
używany jest system maski zamiast inwazyjnej ramy. Ważne jest zrozumienie, że te
niedokładności pasowania również znajdują zastosowanie, jeżeli pacjent jest później
pozycjonowany według metody bezramowej, takiej jak ExacTrac, lub innego rozwiązania
pozycjonowania bezramowego.

Wkładanie białej wkładki

Obraz wynikowy

Dwa zestawy krzyżykowych markerów narożnych ze stali nierdzewnej muszą być całkowicie
widoczne na obu obrazach. Ponadto narożniki kwadratów muszą być widoczne w całości w polu
widoku projekcji rentgenowskiej.

Powiązane tematy

Komponenty do modelowania maski pacjenta na str. 57
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Przed rozpoczęciem

Czarną wkładkę do podstawy maski do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej należy
zastąpić białą wkładką lokalizatora angiograficznego do podstawy maski do bezramowej
radiochirurgii stereotaktycznej.

Krok

1. Wypchnąć czarną wkładkę od spodu.

2. Ustawić białą wkładkę w jednej linii z nacięciem i docisnąć od góry tak, aby się zatrzasnę-
ła.

Procedura obrazowania

Krok

1. Ustawić podstawę maski do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej (wraz z pa-
cjentem i maską umieszczoną na uniwersalnej nakładce TK do bezramowej radiochi-
rurgii stereotaktycznej / podpórce do bezramowej stereotaksji).

2. Umieścić lokalizator i pozycjoner celu TK/Angio do bezramowej radiochirurgii ste-
reotaktycznej na podstawie maski do bezramowej radiochirurgii i zablokować.

3. Przeprowadzić badanie rentgenograficzne pacjenta zgodnie z wymaganiami.

Angiografia rentgenowska
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4.2 Przeprowadzanie leczenia przy użyciu zestawu
do bezramowej radiochirurgii firmy Brainlab

Informacje ogólne

Zestaw do bezramowej radiochirurgii firmy Brainlab może być używany na pacjentach
skanowanych za pomocą lokalizatora i pozycjonera celu TK/Angio do bezramowej chirurgii
stereotaktycznej firmy Brainlab. Komponenty te pozwalają na połączenie dokładności zestawów
danych lokalizacyjnych z precyzyjną, wspomaganą obrazem konfiguracją systemu ExacTrac.
Ponieważ system ExacTrac może odczytywać informacje lokalizacyjne dotyczące pacjenta
eksportowane z programu BrainSCAN lub iPlan RT Image, na czas leczenia pacjentowi nie
trzeba zakładać ramy stereotaktycznej. Maska jest nieinwazyjna dla pacjenta.
Szczegółowe informacje o bezramowym wykonywaniu leczenia radiochirurgicznego przy użyciu
systemu ExacTrac zawiera Kliniczna instrukcja obsługi systemu ExacTrac.

Pacjent przygotowany do leczenia

Rysunek 32  

Powiązane tematy

Bezramowe przedłużenie blatu stołu do obrazowania na str. 43
Uniwersalne przedłużenie stołu terapeutycznego do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej
na str. 45
Modelowanie kompletu maski przedłużonej do bezramowej radiochirurgii (dla 1 pacjenta) na str.
65

Pozycjonowanie pacjenta

Krok

1. Przymocować przedłużenie bezramowe blatu stołu do obrazowania lub uniwersalne
przedłużenie stołu terapeutycznego do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej
do blatu stołu. Podpiera ono głowę i odcinek szyjny pacjenta podczas leczenia.

2. Połączyć podstawę maski do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej z bezra-
mowym przedłużeniem blatu stołu do obrazowania lub z uniwersalnym przedłuże-
niem stołu terapeutycznego do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej.

PROCEDURY OBRAZOWANIA I LECZENIA
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Krok

3. Położyć pacjenta na tylnej masce i przyczepić środkową i górną maskę spinaczami i roz-
pórkami z akcesoriów do masek do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej.

4. Zamontować układ pozycjonowania do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej
do podstawy maski do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej i przymocować go
za pomocą przyrządu szybkozłącznego. Podczas mocowania układu pozycjonowania
do bezramowej radiochirurgii uważać, aby zwężone końce były skierowane w stronę
końca stołu od strony nóg.

5. Pacjent jest gotowy do wstępnego ułożenia umożliwiającego właściwe przeprowadzenie
zabiegu radioterapii. Dodatkowe informacje o wstępnym ułożeniu pacjenta przy użyciu
układu pozycjonowania do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej zawiera Kli-
niczna instrukcja obsługi systemu ExacTrac.

Przeprowadzanie leczenia przy użyciu zestawu do bezramowej radiochirurgii firmy Brainlab
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5 ZAPEWNIENIE JAKOŚCI
5.1 Wskaźnik celu QA do bezramowej chirurgii

stereotaktycznej

Informacje ogólne

W związku z potrzebą zachowania wysokiej dokładności geometrycznej i dozymetrycznej w
radioterapii/radiochirurgii bezramowej wymagany jest specjalny program zapewnienia jakości.
Firma Brainlab zaleca przeprowadzenie testu zapewnienia jakości Winstona-Lutza z użyciem
wskaźnika celu QA do bezramowej chirurgii stereotaktycznej. To precyzyjne urządzenie
zapewnia wysoką zdolność do wykonywania kontroli zapewnienia jakości przy użyciu zarówno
wskaźnika celu z wbudowaną sferą i wskaźnika polowego. Sfera wskaźnika celu i sfera wskaźnika
polowego są do siebie dopasowane pod względem wielkości (średnica 5 mm) i pozycji.

Wskaźnik celu QA do bezramowej chirurgii stereotaktycznej

①

②

③

Rysunek 33  

Nr Komponent

① Uchwyt wskaźnika celu QA do bezramowej chirurgii stereotaktycznej

② Wskaźnik polowy

③ Wskaźnik celu
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Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Ostrzeżenie
Nie używać wskaźnika celu QA do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej, jeśli
jakakolwiek część urządzenia upadła i została uszkodzona.

Wskaźnik celu QA do bezramowej chirurgii stereotaktycznej
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5.2 Montaż wskaźnika celu

Powiązane tematy

Wskaźnik celu QA do bezramowej chirurgii stereotaktycznej na str. 85

Sposób montażu wskaźnika celu QA do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej

Krok

1. Naciśnij sprężynowe przyciski po obu stronach urządzenia jednocześnie.

2. Przy nadal wciśniętym przycisku wyrównać uchwyt wskaźnika celu QA do bezramowej
radiochirurgii stereotaktycznej z kołkami na podstawie maski do bezramowej radio-
chirurgii stereotaktycznej i dopchnąć, aż uchwyt wskaźnika celu do bezramowej ra-
diochirurgii stereotaktycznej osiądzie równo na podstawie maski do bezramowej ra-
diochirurgii stereotaktycznej.

3. Zwolnić przyciski, aby umożliwić unieruchomienie na podstawie maski do bezramowej
radiochirurgii stereotaktycznej.

4. Przymocować zawiasowo wskaźnik celu lub wskaźnik polowy (z dołączonym kaptur-
kiem ochronnym) do uchwytu wskaźnika celu QA do bezramowej radiochirurgii ste-
reotaktycznej.

5. Zabezpieczyć wskaźnik, dokręcając czerwoną śrubę blokującą ①. Gwarantuje to określo-
ną i jednoznaczną pozycję.

①

②③

6. Tylko wskaźnik polowy: Ostrożnie zdjąć kapturek ochronny.

7. Wykonać ruch stołu terapeutycznego, aby przemieścić końcówkę wskaźnika blisko izo-
centrum, jak określono za pomocą laserów zamontowanych w sali zabiegowej lub pola
świetlnego.

8. Wyregulować punkt kątowy, obracając śrubę regulacji przechyłu ②.

9. Wyregulować wysokość (regulacja precyzyjna) wskaźnika, obracając śrubę regulacji wy-
sokości ③.

10. Na potrzeby regulacji podłużnych i bocznych używać translacji stołu terapeutycznego.

UWAGA: Nie zdejmować kapturka ochronnego wskaźnika polowego przed sztywnym
przymocowaniem wskaźnika do uchwytu wskaźnika celu QA do bezramowej radiochirurgii
stereotaktycznej i podstawy maski do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej, aby
uniknąć uszkodzenia wrażliwej końcówki wskaźnika. 

ZAPEWNIENIE JAKOŚCI
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5.3 Wykonywanie testu Winstona-Lutza za pomocą
wskaźnika celu

Informacje ogólne

Firma Brainlab zaleca użycie kolimatora 7,5 mm ponieważ kulka wolframowa we wskaźniku celu
ma średnicę 5 mm.
Dzięki kulce na błonie powstaje nienapromieniony obszar. Dla każdej pozycji gantry i stołu
projekcja kulki wolframowej musi w całości znaleźć się w obszarze błony eksponowanej na
promieniowanie.

Konfiguracja QA

Rysunek 34  

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Ostrzeżenie
Test Winstona-Lutza musi zostać wykonany przed ustawieniem pozycji pacjenta. Jeśli test
Winstona-Lutza wskaże odchylenie nie do zaakceptowania, spowodowane przez
nieprawidłowe rozmieszczenie mechanizmów układu, fakt ten należy uwzględnić (np.
podczas planowania leczenia).

Ostrzeżenie
Do testu Winstona-Lutza nie należy używać wskaźnika typu Lightfield (wskaźnik polowy).
Wskaźnik ten powinien być używany wyłącznie w celu kalibracji zawieszenia kolimatora i
weryfikacji pola świetlnego.

Powiązane tematy

Montaż wskaźnika celu na str. 87
Ekspozycja błony na str. 90

Wykonanie testu Winstona-Lutza

Krok

1. Dołączyć uchwyt wskaźnika celu QA do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej
do podstawy maski do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej i podłączyć
wskaźnik celu.

Wykonywanie testu Winstona-Lutza za pomocą wskaźnika celu
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Krok

2. Po osiągnięciu pozycji izocentrum, należy pamiętać, aby wszystkie blokady stołu terapeu-
tycznego były załączone, a stół terapeutyczny był ustawiony pod kątem dokładnie 0 stop-
ni.

3. Uchwyt filmu należy włożyć do jednego z dwóch gniazd na zawieszeniu kolimatora. Nale-
ży wybrać gniazdo zapewniające jak największy zakres obrotu gantry i stołu terapeutycz-
nego bez ewentualnych kolizji mechanicznych.

4. Przygotować paski nieprzepuszczające światła o wym. 20,32 cm x 10,16 cm z przygoto-
wanej błony w celu oznaczenia 8 sekcji, ponumerowane od 1 do 8 na kopercie. Umożli-
wia to ekspozycję błony w 8 kombinacjach kątów gantry i stołu terapeutycznego.

5. Przed każdą ekspozycją należy ustawić błonę w uchwycie błony w sekcji napromieniania
w polu kołowym.

6. Aby zamocować błonę w zacisku w czasie każdej ekspozycji, należy dokręcić śrubę na
uchwycie błony.

7. Przeprowadzić ekspozycję błony.

ZAPEWNIENIE JAKOŚCI
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5.4 Ekspozycja błony

Zalecane położenia

Zalecane kąty gantry i stołu terapeutycznego, przy których należy prowadzić ekspozycje podano
w tabeli niżej. Wszystkie pozycje odniesiono do skali IEC 61217.

Pozycja Kąt gantry Kąt stołu terapeutycznego

1 110° 0°

2 30° 0°

3 310° 0°

4 230° 0°

5 250° 270°

6 330° 315°

7 50° 45°

8 110° 90°

Dodatkowe pozycje mogą być wymagane w celu uzyskania szczegółowych informacji o
niedokładnościach mechanicznych konkretnego akceleratora liniowego i stołu terapeutycznego.

Analiza błony

Rysunek 35  

Po obróbce zdjęć należy sprawdzić osiem obrazów w celu określenia zmian pozycji docelowej
kulki względem środka wiązki promieniowania. Wzór powinien być podobny do tego na rysunku
wyżej.
Dane zgromadzone w czasie oddania do użytku eksploatacyjnego systemu radiochirurgii Brainlab
powinny utworzyć wykres podstawowy, do którego będą porównywane wyniki testów w
przyszłości.

Ekspozycja błony
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6 ROBOTICS
6.1 Elementy sprzętu i oprogramowania

związane z systemem Robotics

Informacje ogólne

Robotics to zdalnie sterowany system unieruchamiania pacjenta, wyposażony w silniki
elektryczne. Jest on przeznaczony do sterowania za pomocą komputera/laptopa do zastosowań
medycznych.
W praktyce klinicznej system Robotics jest montowany między stołem terapeutycznym
medycznego akceleratora elektronów i blatem stołu. W połączeniu ze stołem terapeutycznym
medycznego akceleratora elektronów można przesuwać pacjenta we wszystkich stopniach
swobody.
Dodatkowe informacje dotyczące przypadków użycia, medycznych schematów postępowania i
praktyki znajdują się w Klinicznej instrukcji obsługi ExacTrac.
Ponieważ możliwe jest zdalne sterowanie drogą radiową, systemem Robotics można sterować
lokalnie, a także zdalnie z zewnątrz pomieszczenia terapeutycznego za pomocą systemu
pozycjonowania pacjenta ExacTrac.

Korzystanie z systemu Robotics

System Robotics jest przeznaczony do korygowania obrotowego niedopasowania pacjenta
względem osi bocznej i podłużnej.
System Robotics jest przeznaczony do użytkowania w środowisku pracy medycznego
akceleratora elektronów w celu wspomagania zautomatyzowanych procedur ustawiania pacjenta
w zastosowaniach radioterapeutycznych. Jest on przeznaczony do stosowania w środowisku
profesjonalnych placówek ochrony zdrowia.
System Robotics jest przeznaczony do stosowania jako wyrób medyczny wyłącznie w połączeniu
z i przy sterowaniu przez komputerowy system pozycjonowania pacjenta.

Populacja pacjentów

Populacja pacjentów obejmuje wszelkie stany chorobowe, w których zastosowanie radioterapii
może być wskazane przy leczeniu czaszki, głowy i szyi lub kręgosłupa w przypadku nowotworów.
Radioterapia może być stosowana do każdego rodzaju ciała pacjenta niezależnie od wieku
pacjenta (tj. głowy i szyi, płuc, wątroby, prostaty lub kręgosłupa), z wyjątkiem pacjentów z
rozrusznikiem serca. Masa ciała pacjenta nie powinna przekraczać 159 kg. Aby zapobiec urazom
u pacjentów ze stymulatorem serca, należy skontaktować się z producentem tego stymulatora w
sprawie możliwych zagrożeń związanych z narażeniem na promieniowanie. Szczegółowe
informacje znajdują się w odpowiedniej klinicznej instrukcji obsługi.

Warunki pracy

Środowisko
Temperatura otoczenia: 10–35°C
Ciśnienie powietrza: 860–1060 hPa
Wilgotność: 60 ± 15%, bez skraplania

ROBOTICS
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Elektryczne Moc pobierana: 100–240 V AC / 47–63 Hz / 1,5–0,7 A

Sterowanie radiowe Zakres częstotliwości radiowych zgodny z Bluetooth®: 2,402 GHz do
2,480 GHz / 5 mW

Przewidywany okres eksploatacji

Oczekiwany okres eksploatacji systemu Robotics wynosi dziesięć lat.

Etykieta produktu

Na etykiecie produktu znajduje się nazwa urządzenia, logo firmy Brainlab i numer seryjny.
Znajduje się tam również informacja na temat usuwania sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Współrzędne i kąty

Wszystkie informacje na temat współrzędnych i kątów w tej instrukcji obsługi są zgodne z normą
IEC 61217 – „Urządzenia radioterapeutyczne – Współrzędne, ruchy i skale”, indeks oznaczeń: „t”.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Ostrzeżenie
System Robotics powinien być używany wyłącznie z ExacTrac w środowisku akceleratora
liniowego.

Ostrzeżenie
Montaż urządzenia zmienia wysokość stołu terapeutycznego, podobnie do standardowych
konfiguracji klinicznych podczas unieruchamiania pacjenta za pomocą poduszki
próżniowej, płyty piersiowej lub maty przeciwpoślizgowej lub podczas stosowania innych
urządzeń przeciwpoślizgowych. Dlatego nie zaleca się konfigurowania leczenia pacjenta
wyłącznie na podstawie wyświetlonej wartości pionowego położenia stołu
terapeutycznego. Należy również zweryfikować prawidłowe położenie za pomocą laserów
sali zabiegowej lub obrazowania rentgenowskiego. W przypadku niektórych kątów
wychylenia może być konieczne zastąpienie szczegółów pionowego położenia stołu
terapeutycznego w systemie Record and Verify. Pociąga to za sobą konieczność
stosownego przystosowania tabel tolerancji.

Ostrzeżenie
Montaż, serwis i konserwacja powinny być wykonywane wyłącznie przez pracowników
serwisu Brainlab i/lub autoryzowanych partnerów serwisowych.
Nie zdejmować osłony systemu Robotics. Żadne części wewnątrz urządzenia nie są
przeznaczone do serwisowania przez użytkownika. Aby uniknąć obrażeń lub uszkodzenia
systemu z powodu zaciśnięcia lub blokady pomiędzy częściami urządzenia, jego osłona
musi być prawidłowo zamontowana i nie może być uszkodzona. Nie obsługiwać
urządzenia, jeśli osłona jest uszkodzona lub wymontowana.

Wyłącznik awaryjny

Urządzenie jest zintegrowane z systemem wyłącznika awaryjnego (EMO) medycznego
akceleratora elektronów za pośrednictwem systemu pozycjonowania pacjenta ExacTrac.
Po aktywacji wyłącznika awaryjnego (EMO) medycznego akceleratora elektronów, ruchy systemu
Robotics zostaną natychmiast wyłączone.
System awaryjnego wyłączania nie jest częścią systemu Robotics i musi zostać dostarczony
przez operatora placówki.

Elementy sprzętu i oprogramowania związane z systemem Robotics
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Ostrzeżenie
Urządzenie jest połączone z systemem wyłącznika awaryjnego akceleratora liniowego. W
nagłym wypadku należy uruchomić wyłącznik awaryjny akceleratora liniowego, aby
zatrzymać ruchy systemu Robotics.

ROBOTICS
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6.1.1 Oprogramowanie Robotics

Omówienie oprogramowania

Robotics Service Application i sterownik oprogramowania Robotics stanowi alternatywny
terminal sterowania systemu Robotics podczas obsługi bez pacjenta, a także udostępnia
ulepszone funkcje diagnostyczne systemu.

Typ oprogramowania Aplikacja serwisowo-konserwacyjna systemu Robotics

Platforma PC

Wymagania systemowe OS Windows XP; 500 MHz; RAM: 256 MB; USB 2.0
(1 port); miejsce na dysku: 55 MB

Wymóg licencyjny Y

Funkcje
Sterowanie systemem Robotics podczas obsługi bez
pacjenta, monitorowanie akumulatora, informacje o
systemie

Liczba licencji 1 stanowisko

Wsparcie dla systemu operacyjnego Windows

Spis treści Robotics Service Application, sterownik Robotics

Obsługiwany język Angielski

Nazwa marki Brainlab

Oprogramowanie Robotics
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6.1.2 Sprzęt systemu Robotics

Zakres roboczy

Rysunek 36  

Maksymalne zakresy robocze

Względne nachylenie boczne (pitch/ψt): ±2,7° maks.

Prędkość pochylenia bocznego: Śr. 0,43°/s; 0,7°/s maks.

Względne nachylenie podłużne (obrót/
φt):

±4° maks.

Prędkość pochylenia podłużnego: Śr. 0,95°/s; 2,25°/s maks.

Maksymalna prędkość przesunięcia w
pionie:

25 mm/s (mierzona na czaszkowym końcu blatu stołu
do obrazowania dla Varian Exact)

• Nachylenie boczne/pitch jest definiowane jako obrót układu współrzędnych blatu stołu (indeks
t) wokół osi Xt.

• Nachylenie podłużne/obrót jest definiowane jako obrót układu współrzędnych blatu stołu
(indeks t) wokół osi Yt. (Powiadomienia zgodnie z normą IEC 61217).

(ICT w tym bezramowe przedłużenie blatu do obrazowania ICT):

Rysunek 37  

ROBOTICS
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Wymiary i masy

Wymiary urządzenia bez blatu stołu w położeniu „Home”

Wysokość 149 mm

Szerokość 557 mm

Długość 855 mm

Masa wytarowana i masa pacjenta

Masa urządzenia 68 kg

Maksymalne obciążenie przez pacjenta (system Robotics z
blatem stołu do obrazowania) 159 kg

Maksymalne obciążenie przez pacjenta (system Robotics z
blatem stołu kVue Pro) 144 kg

Maksymalne obciążenie przez pacjenta (system Robotics z
blatem stołu iBeam evo CA) 159 kg

Ugięcie

Przykładowe wartości testowe zgodnie z IEC 60976. Wartości testowe są przykładowe i podane
wyłącznie w celach informacyjnych. Wartości te są właściwe dla danej instalacji klinicznej.
Szczegóły dotyczące metod badań, ustawień i wyników – patrz IEC 60976.
Podane wartości wynikają z badań przeprowadzonych na kompletnym systemie składającym się z
cokołu stołu terapeutycznego, systemu Robotics i blatu stołu do obrazowania.

Próba ugięcia piono-
wego 135 kga (mm)

Próba ugięcia piono-
wego 30 kgb (mm)

Maks. zmiana w
ugięciu kątowymc

przy przesunięciu
bocznym w lewo / w
prawo (°)

Maks. zmiana ugię-
ciad blatu stołu przy
przesunięciu bocz-
nym w lewo / w pra-
wo (mm)

System Robotics i
blat stołu do obrazo-
wania na cokole stołu
terapeutycznego
EXACT

7,03 mm 7,6 mm 0,32° 0,26

System Robotics i
blat stołu do obrazo-
wania na cokole stołu
terapeutycznego
TrueBeam

6,77 mm 8,26 mm 0,42° 0,77

Uwagi:
a) Robotics i blat stołu do obrazowania (z dołączonym przedłużeniem bezramowym). Blat stołu
na wysokości izocentrum; system Robotics i blat stołu w położeniu całkowicie wysuniętym;
135 kg przyłożone na długości 2 m blatu stołu do obrazowania, zaczynając od strony
czaszkowej; pionowe ugięcie blatu stołu mierzone w izocentrum.
b) Robotics i blat stołu do obrazowania (z dołączonym przedłużeniem bezramowym). Blat stołu
na wysokości izocentrum; system Robotics i blat stołu ustawione z krańcem blatu stołu w
położeniu izocentrum; 30 kg przyłożone na długości 1 m blatu stołu do obrazowania,
zaczynając od strony czaszkowej; pionowe ugięcie blatu stołu mierzone w izocentrum.
c) Maksymalna zmiana ugięcia kątowego przy bocznym przesunięciu blatu stołu od lewej do
prawej (maks. wartość z dwóch różnych położeń).
• Stół terapeutyczny 20 cm poniżej izocentrum; przyłożone 135 kg
• Stół terapeutyczny na maksymalnej wysokości; przyłożone 135 kg

Sprzęt systemu Robotics
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d) Maksymalna zmiana ugięcia pionowego przy bocznym przesunięciu blatu stołu od lewej do
prawej (maks. wartość z dwóch różnych położeń).
• Stół terapeutyczny 20 cm poniżej izocentrum; przyłożone 135 kg
• Stół terapeutyczny na maksymalnej wysokości; przyłożone 135 kg

ROBOTICS
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6.1.3 System Robotics z blatem stołu do obrazowania

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Ostrzeżenie
Maksymalne obciążenie rozproszone dopuszczalne w systemie Robotics w połączeniu z
blatem stołu do obrazowania dla Varian Exact (z przedłużeniem) wynosi 159 kg.

Ostrzeżenie
Maksymalne obciążenie czaszkowego końca blatu stołu do obrazowania dla Varian Exact
(bez przedłużenia) wynosi 92,5 kg.

Ostrzeżenie
Maksymalne obciążenie przedłużenia blatu stołu do obrazowania dla Varian Exact wynosi
40 kg.

Ostrzeżenie
Nie stawać na blacie stołu do obrazowania.

Etykiety ostrzegawcze

Do systemu Robotics lub jego elementów składowych dołączone są następujące etykiety
ostrzegawcze:

Etykieta Objaśnienie

• Maksymalne dopuszczalne ob-
ciążenie punktowe czaszkowego
końca blatu stołu do obrazowania
(bez przedłużenia bezramowego)
wynosi 92,5 kg.

• Maksymalne dopuszczalne ob-
ciążenie przedłużenia bezramo-
wego blatu stołu do obrazowania
wynosi 40 kg.

• Nie stawać na blacie stołu do ob-
razowania.

Masa ciała pacjenta nie może prze-
kraczać 159 kg równomiernie rozło-
żonych na blacie stołu do obrazo-
wania.

Poniższa etykieta ostrzegawcza jest przymocowana do blatu stołu do obrazowania:

System Robotics z blatem stołu do obrazowania
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Etykieta Objaśnienie

Masa ciała pacjenta nie może prze-
kraczać 159 kg równomiernie rozło-
żonych na blacie stołu do obrazo-
wania.

ROBOTICS
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6.1.4 System Robotics z blatem stołu iBeam evo CA

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Ostrzeżenie
Maksymalne obciążenie rozproszone dopuszczalne na systemie Robotics w połączeniu z
blatem stołu do iBeam evo CA (z przedłużeniem) wynosi 159 kg.

Ostrzeżenie
Maksymalne obciążenie czaszkowego końca blatu stołu iBeam evo CA (bez przedłużenia)
wynosi 100 kg.

Ostrzeżenie
Maksymalne obciążenie przedłużenia iBeam evo wynosi 70 kg.

Ostrzeżenie
Nie stawać na blacie stołu iBeam evo CA.

Etykiety ostrzegawcze

Poniższe etykiety ostrzegawcze są przymocowane do systemu Robotics lub jego elementów
składowych przy zainstalowanym blacie stołu iBeam evo CA:

Etykieta Objaśnienie

• Maksymalne dopuszczalne ob-
ciążenie punktowe czaszkowego
końca blatu stołu iBeam evo CA
(bez przedłużenia bezramowego)
wynosi 100 kg.

• Maksymalne dopuszczalne ob-
ciążenie przedłużenia bezramo-
wego iBeam evo wynosi 70 kg.

• Nie stawać na blacie stołu iBeam
evo CA.

Masa ciała pacjenta nie może prze-
kraczać 159 kg równo rozłożonych
na blacie stołu iBeam evo CA.

Poniższa etykieta ostrzegawcza jest przymocowana do blatu stołu iBeam evo CA:

Etykieta Objaśnienie

Masa ciała pacjenta nie może prze-
kraczać 159 kg równo rozłożonych
na blacie stołu iBeam evo CA.

System Robotics z blatem stołu iBeam evo CA
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6.1.5 System Robotics z blatem stołu kVue Pro

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Ostrzeżenie
Maksymalne obciążenie rozproszone dopuszczalne na systemie Robotics w połączeniu z
blatem stołu kVue Pro (niezależnie od użytej wkładki) wynosi 144 kg.

Ostrzeżenie
Maksymalne obciążenie punktowe od strony czaszkowej belek wsporników kVue Pro
wynosi 95 kg.

Ostrzeżenie
Nie stawać na blacie stołu kVue Pro.

Etykiety ostrzegawcze

Do systemu Robotics lub jego elementów składowych dołączone są następujące etykiety
ostrzegawcze:

Etykieta Objaśnienie

Maksymalne obciążenie punktowe
od strony czaszkowej belek wspor-
ników kVue Pro wynosi 95 kg.

Maksymalne obciążenie rozproszo-
ne dopuszczalne na systemie Ro-
botics w połączeniu z blatem stołu
kVue Pro (niezależnie od użytej
wkładki) wynosi 144 kg.

ROBOTICS
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6.2 Elementy sterowania ręcznego
6.2.1 Podsumowanie

Lewa/prawa strona urządzenia

.

① ② ③

Rysunek 38  

Nr Komponent

① Blokada serwisowa

② Interfejs użytkownika

③ Przełącznik WŁ./WYŁ.

Elementy sterowania ręcznego
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Strona ogonowa

②

③

①

④

Rysunek 39  

Nr Komponent

① Otwór dostępowy do zwolnienia hamulca serwisowego

② Antena radiowa

③ Gniazdo ładowarki

④ Bezpiecznik

Powiązane tematy

Zwolnienie hamulca serwisowego na str. 131

ROBOTICS
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6.2.2 Interfejs użytkownika

Interfejs użytkownika – przycisk LOCK ALL

①

Rysunek 40  

Nr Komponent Sposób działania/użycia

① Przycisk LOCK ALL

Nacisnąć, aby załączyć lub rozłączyć hamulce silnika systemu
Robotics. Automatyczny ruch systemu Robotics jest niemoż-
liwy, jeśli hamulce są zablokowane:
• Przycisk podświetlony: hamulce są załączone
• Przycisk niepodświetlony: hamulce są rozłączone

Hamulce są automatycznie blokowane podczas autotestu w
trakcie uruchamiania. Należy sprawdzić oba przyciski LOCK
ALL: powinny świecić się przy każdym włączeniu urządzenia.

Podświetlenie przycisków LOCK ALL oznacza, że są załączone hamulce silnika elektrycznego
lub urządzenie jest unieruchomione przez jedną z blokad serwisowych. Po rozłączeniu blokad
serwisowych odblokuj ponownie przyciski LOCK ALL.

Ostrzeżenie
Nie dotykaj jednocześnie pacjenta i przycisków LOCK ALL.

Ekran akumulatora w interfejsie użytkownika

②

①

Rysunek 41  

Interfejs użytkownika
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Nr Komponent Sposób działania/użycia

① Dioda statusu akumulato-
ra

Ta dioda sygnalizuje status naładowania akumulatora.
• Jeśli czerwony pasek miga, akumulator może być niewys-

tarczająco naładowany do dalszej pracy. Ruch jest nadal
możliwy, ale zaleca się jak najszybsze naładowanie akumu-
latora.

• Jeżeli czerwony pasek szybko miga, akumulator jest całko-
wicie rozładowany. Nastąpi automatyczne wyłączenie syste-
mu Robotics (w ciągu 10 sekund).

• W trakcie ładowania systemu Robotics paski LED migają,
sygnalizując status akumulatora.

• Gdy wszystkie paski świecą światłem ciągłym, akumulator
jest w pełni naładowany.

Pasek LED miga podczas procedury autotestu w trakcie uru-
chamiania, co wskazuje na prawidłowe działanie ekranu.

② Dioda ładowarki
Ta dioda LED świeci na zielono, gdy ładowarka jest podłączo-
na do systemu Robotics i sygnalizuje pobór mocy z ładowar-
ki.

Interfejs użytkownika – dioda LED błędu

①

Rysunek 42  

Nr Komponent Sposób działania/użycia

① Fault LED (Dioda błędu)

Ta dioda LED wskazuje stan błędu urządzenia, który blokuje
wszelkie ruchy.
Zależnie od stopnia krytyczności błędu systemu niekiedy wy-
starczy tylko potwierdzić sytuację tymczasowego błędu, aby
móc kontynuować (np. za pomocą aplikacji serwisowej lub
systemu ExacTrac).
W niektórych przypadkach do usunięcia błędu konieczne jest
wyłączenie systemu Robotics i ponowne jego włączenie.

Powiązane tematy

Ładowanie akumulatora na str. 125

ROBOTICS
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6.2.3 Blokada serwisowa

Blokada serwisowa

①

Rysunek 43  

Nr Komponent Sposób działania/użycia

① Blokada serwisowa

Blokada serwisowa to stały sworzeń, który blokuje mecha-
nizm podnoszenia w pozycji wyjściowej.
Aby włączyć blokadę serwisową:
1. Przesunąć blat stołu w położenie początkowe.
2. Obrócić pokrętła blokady serwisowej do położenia za-

mkniętego.

Blokowanie mechanizmu podnoszenia jest skuteczne jedynie
wtedy, gdy oba pokrętła są całkowicie obrócone do położenia
Locked.
Zwolnienie mechanizmu podnoszenia jest skuteczne jedynie
wtedy, gdy oba pokrętła są całkowicie obrócone do położenia
Unlocked.

UWAGA: Jeśli którakolwiek blokada zostanie cofnięta z położenia Unlocked, zostaną również
automatycznie zablokowane hamulce elektryczne. W związku z tym oba przyciski LOCK ALL
świecą się, wskazując, że urządzenie jest zablokowane. Z tego powodu konieczne jest
odblokowanie hamulców elektrycznych za pomocą przycisku LOCK ALL po zwolnieniu blokad
serwisowych. 

Stan działania blokad serwisowych jest wskazany przez strzałkę na pokrętle. Należy się zawsze
upewniać, czy oba pokrętła są obrócone w pełni do położenia końcowego (opór mechaniczny)
wskazanego oznaczeniami LOCKED i UNLOCKED.

Blokada serwisowa
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6.2.4 Przełącznik WŁ./WYŁ.

Przełącznik WŁ./WYŁ.

①
Rysunek 44  

Nr Komponent Sposób działania/użycia

① Przełącznik WŁ./
WYŁ.

Przełącznik WŁ./WYŁ. włącza i wyłącza system Robotics. Wy-
łącznik ten jest podświetlony, gdy urządzenie znajduje się w sta-
nie gotowości do pracy. Zaleca się wyłączanie systemu Robo-
tics, aby oszczędzać akumulator, gdy urządzenie nie jest używa-
ne do pozycjonowania pacjenta.
• Przełączniki WŁ./WYŁ. z obu stron urządzenia muszą być

włączone, aby urządzenie było zasilane.
• Przed wyłączeniem systemu Robotics za pomocą przełączni-

ka WŁ./WYŁ. należy zawsze doprowadzić urządzenie za po-
mocą oprogramowania do stanu bezczynności. Systemu Ro-
botics nigdy nie należy wyłączać podczas wykonywania ma-
newru. Nagłe wyłączenie zasilania podczas manewrowania
wywołuje obciążenie mechaniczne urządzenia. Jeżeli dojdzie
do takiego zdarzenia, system musi być ponownie zainicjowany
i należy przeprowadzić procedurę QA w celu sprawdzenia
wewnętrznej regulacji systemu.

Ostrzeżenie
Nie dotykać jednocześnie pacjenta i przełącznika WŁ./WYŁ.

ROBOTICS
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6.2.5 Strona ogonowa

Bezpiecznik, gniazdo ładowarki, antena radiowa

①

③

② ④

Rysunek 45  

Nr Komponent

① Antena radiowa

② Gniazdo ładowarki

③ Bezpiecznik

④ Kabel ładowarki

Ostrzeżenie
Nie dotykać jednocześnie pacjenta i obsady bezpiecznika.

Powiązane tematy

Zdalne sterowanie za pomocą nadajnika radiowego na str. 109
Ładowanie akumulatora na str. 125

Strona ogonowa
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6.3 Zdalne sterowanie za pomocą nadajnika
radiowego

Informacje ogólne

System Robotics może być sterowany zdalnie drogą radiową za pomocą nadajnika radiowego
pracującego w zakresie Bluetooth. Istnieją dwa punkty komunikacji:
• Antena radiowa systemu Robotics znajduje się na końcu urządzenia od strony nóg.
• Zewnętrzny moduł radiowy łączący urządzenie z systemem ExacTrac najlepiej umieścić na

suficie pomieszczenia terapeutycznego, w pobliżu końca urządzenia od strony nóg.

Zewnętrzny moduł Bluetooth

①

②

Rysunek 46  

Nr Komponent Sposób działania/użycia

① Dioda

Zielony: Moduł jest zasilany i w stanie czuwania.
Fioletowy: Moduł nawiązuje łączność radiową z systemem Robo-
tics.
Niebieski/miga: Połączenie radiowe nawiązane/transmisja danych.

② Ruchoma antena Oś anteny należy ustawić tak, aby linia prostopadła do punktów osi
była skierowana do systemu Robotics.

UWAGA: Nie wolno umieszczać żadnych ciał stałych między anteną radiową przy końcu systemu
Robotics od strony nóg i zewnętrznym modułem radiowym. 

Uwagi dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)

To medyczne urządzenie elektryczne wymaga specjalnych środków ostrożności dotyczących
kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) i musi być -instalowane i serwisowane przez
pracowników serwisu firmy Brainlab i/lub autoryzowanych partnerów serwisowych.
Urządzenie pracuje w zakresie częstotliwości radiowych 2,402 GHz do 2,480 GHz. Skuteczna
moc wypromieniowywana wynosi 10 mW.
Firma Brainlab nie ponosi odpowiedzialności za konflikty z innymi urządzeniami, które mogą
wystąpić w związku z brakiem kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), ani za zakłócenia w
działaniu innych urządzeń Bluetooth™. Przenośne i mobilne urządzenia komunikacyjne
wykorzystujące częstotliwości radiowe mogą wpływać na działanie medycznych urządzeń
elektrycznych.

ROBOTICS
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Ostrzeżenie
Urządzenie może być zakłócane przez inne urządzenia elektryczne, nawet jeśli inne
urządzenie jest zgodne z wymogami w zakresie emisji CISPR.

Zdalne sterowanie za pomocą nadajnika radiowego
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6.4 Obsługa systemu Robotics
6.4.1 Manewrowanie systemem Robotics podczas przygotowania pacjenta

Informacje ogólne

Systemu Robotics można używać w zastosowaniach klinicznych wyłącznie z systemem
pozycjonowania pacjenta ExacTrac.
Informacje na temat klinicznych schematów postępowania opisujących pracę urządzenia można
znaleźć we właściwej Klinicznej instrukcji obsługi systemu ExacTrac.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Ostrzeżenie
Należy pamiętać o ryzyku obrażenia wynikającego ze zdalnego sterowania systemem
Robotics. Należy pamiętać, aby zawsze mieć nieprzesłonięty widok pacjenta podczas pracy
z systemem Robotics, szczególnie podczas sterowania ruchami spoza pomieszczenia
terapeutycznego. W razie potrzeby wyregulować układ kamer w pomieszczeniu.

Ostrzeżenie
Nie używać systemu Robotics do pozycjonowania pacjenta podczas stosowania ramy
inwazyjnej. Zablokować układ Robotics przyciskami LOCK ALL, aby mieć pewność, że nie
wykona on żadnych ruchów podczas przygotowania i leczenia pacjenta.

Ostrzeżenie
Należy sprawdzić, czy pacjent nie zostanie przez stół terapeutyczny dociśnięty do gantry w
trakcie ruchu układu Robotics. Jeśli prawdopodobieństwa zderzenia nie można
wyeliminować, należy zmienić ułożenie pacjenta.

Ostrzeżenie
Należy pamiętać, że każdy ruch układu Robotics w celu korekty niedopasowania kątowego
może spowodować znaczne przesunięcie translacyjne wzdłuż osi Xt-, Yt i/lub Zt. To
przesunięcie translacyjne należy sprawdzić i skorygować przed rozpoczęciem leczenia.
Pacjenta należy ułożyć tak, aby w jak największym stopniu go unieruchomić, np. przy użyciu maty
przeciwpoślizgowej firmy Brainlab lub innych odpowiednich urządzeń unieruchamiających.
Zaleca się obrócenie gantry do kąta między 90° i 270°, aby mieć nieprzesłonięty widok pacjenta
podczas pozycjonowania i uniknąć ryzyka dociśnięcia pacjenta.

Stanowisko sterowania

Manewrami systemu Robotics można sterować z jednego z dwóch stanowisk sterowania:
• Wewnątrz pomieszczenia terapeutycznego operator stoi bezpośrednio przy urządzeniu lub
• Poza pomieszczeniem, korzystając z pulpitu sterowania leczeniem.

Jednak w każdym przypadku konieczne jest dokładne obserwowanie i kontrolowanie ruchów
systemu Robotics w celu uniknięcia zagrożenia dla pacjenta.

ROBOTICS
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6.4.2 Weryfikacja konfiguracji stołu terapeutycznego, gdy system Robotics nie jest
używany

Informacje ogólne

Gdy system ExacTrac lub system Robotics nie jest używany do pozycjonowania pacjenta,
system Robotics musi być ustawiony w położeniu centralnym. Zaleca się zweryfikowanie
prawidłowego ustawienia za pomocą dostarczonej poziomicy przed przystąpieniem do leczenia.
Patrz karta danych technicznych dostarczonych z poziomicą, aby sprawdzić szczegóły dotyczące
użytkowania i dokładności.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Ostrzeżenie
Prawidłowe ustawienie pacjenta ma istotne znaczenie przed każdym leczeniem
radiacyjnym (tj. z zastosowaniem systemu Robotics lub bez niego). Przed przystąpieniem
do leczenia należy sprawdzić wystarczającą precyzję ustawienia pacjenta. W przypadku
prowadzenia leczenia bez systemu ExacTrac do przygotowywania pacjenta należy
sprawdzić precyzję bieżącego ustawienia pacjenta za pomocą odpowiedniego
alternatywnego urządzenia pomiarowego (np. cyfrowej poziomicy wodnej).

Ostrzeżenie
Cyfrową poziomicę wodną należy regularnie kalibrować, przynajmniej raz do roku. Zadanie
to spoczywa na operatorze urządzenia.

Weryfikacja konfiguracji stołu terapeutycznego, gdy system Robotics nie jest używany
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6.4.3 Manewrowanie systemem Robotics podczas czynności bez pacjenta

Informacje ogólne

Systemem Robotics można manewrować podczas obsługi bez pacjenta za pomocą Robotics
Service Application.

Ostrzeżenie
Nie używać aplikacji serwisowej Robotics Service Application do ustawiania pacjenta
przed i podczas leczenia radiacyjnego.

Automatyczne anulowanie

Jeśli żądanie manewru nie zostanie potwierdzone w ciągu trzech minut, żądanie zostanie
automatycznie anulowane. Aby rozpocząć manewr, wybrać ponownie ruch.
Podobnie jeśli wykonywany ruch zostanie przerwany przez zwolnienie przycisku potwierdzenia na
dłużej niż trzy minuty przed osiągnięciem punktu docelowego, żądany ruch zostanie anulowany.
System powróci do stanu czuwania, oczekując na wykonanie nowego manewru. Zostanie
wyświetlony komunikat o błędzie Target position not reached i dodatkowo w czerwonym kolorze
Position not reached w górnej części okna aplikacji.

Powiązane tematy

Używanie blokad serwisowych na str. 134

Robotics Service Application: Widok domyślny

Krok

1. Uruchomić Robotics Service Application.
Wyświetlony komunikat przypomni, aby nie używać jej do ustawiania pacjenta. Kliknąć
przycisk Acknowledge, aby kontynuować.

ROBOTICS
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Krok

2. Aplikacja automatycznie połączy się z systemem Robotics. Zostanie wyświetlony nastę-
pujący ekran:

①②

③

④

• Stan połączenia ① Robotics connected (zielony) wskazuje, że nawiązano połącze-
nie.

• Kiedy system Robotics przesunie się do położenia docelowego, zostanie wyświetlony
komunikat Position Reached ②. Bieżące położenie systemu Robotics jest wyświetla-
ne za pomocą cyfry ③.

• Położenie jest również przedstawiane graficzne jako pojedynczy zielony punkt ④.

UWAGA: Należy pamiętać, że wyświetlone położenie systemu Robotics jest podawane wyłącznie
orientacyjnie. Graficzne przedstawienie ogólnego zakresu operacyjnego (wyświetlanego w
kształcie rombu na tej zakładce) nie jest zgodne ze skalą. Wyświetlane wartości dotyczą
względnego ruchu systemu Robotics zgodnie z normą IEC 61217 – „Urządzenia
radioterapeutyczne – Współrzędne, ruchy i skale”, indeks oznaczeń „t”. Wyświetlane wartości nie
uwzględniają żadnych zewnętrznych źródeł ugięcia, takich jak np. ugięcie cokołu stołu
terapeutycznego. 

Wykonywanie manewru za pomocą Robotics Service Application

Krok

1. Wybrać kartę Maneuver. 

Manewrowanie systemem Robotics podczas czynności bez pacjenta
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Krok

2. Wybrać żądany kąt obrotu i/lub przechyłu przez:
• Przeciągnięcie punktu pozycji do dowolnego położenia w zakresie roboczym lub
• Wybór nowego kąta przechyłu i/lub obrotu w menu przewijania u dołu zakładki.

①

②

Gdy zostanie wybrana nowa pozycja, bieżąca pozycja jest wyświetlana jako żółty punkt
①, a pozycja docelowa jest wyświetlana jako niebieski punkt ②.
Po osiągnięciu pozycji docelowej kropka stanie się zielona.

3. Kliknąć Go, aby przesłać żądanie manewru do systemu Robotics.
Wyświetlone zostanie okno dialogowe ze skonfigurowanym ruchem:

Kliknąć Acknowledge, aby potwierdzić wybór lub Cancel, aby anulować operację.

4. Jeśli wybrano ruch w kierunku dodatnim osi Zt, zostanie wyświetlony komunikat z infor-
macją o maksymalnym spodziewanym przesunięciu pionowym górnej części blatu stołu.

Umożliwi to zweryfikowanie minimalnego swobodnego odstępu, który musi być dostępny,
aby uniknąć kolizji.
Należy sprawdzić i potwierdzić konfigurację, klikając Acknowledge lub anulować usta-
wienie, klikając Cancel.

ROBOTICS
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Krok

5. System Robotics jest teraz skonfigurowany do wykonania żądanego manewru. Włączyć
ruch, naciskając oba przyciski na urządzeniu potwierdzającym. W zależności od stanowi-
ska sterowania może to być kaseta systemu ExacTrac lub tablica sterownicza ExacTrac.
System Robotics będzie kontynuować ruch w stronę celu, gdy oba przyciski pozostają
wciśnięte. Zwolnij przyciski, aby zatrzymać ruch.

UWAGA: Przedstawione i opisane elementy systemu są jedynie przykładowe i mogą róż-
nić się wyglądem. 

6. Po rozpoczęciu manewru żółte kółko przesuwa się w siatce zgodnie z rzeczywistym poło-
żeniem systemu Robotics. W górnej części okna aplikacja wyświetla komunikat Moving.

7. Gdy manewr się zakończy i zostanie osiągnięte położenie docelowe, niebieskie i żółte
kółko na siatce położenia połączą się, aby utworzyć zielone kółko położeniu docelowym.
W górnej części okna aplikacja wyświetla komunikat Position reached.

Anulowanie manewru

Krok

Aby anulować manewr, kliknąć Stop w górnej części okna aplikacji.

Jak wykonać procedurę ustawienia początkowego

Jeżeli wystąpi błąd systemu, system Robotics może wykonać procedurę ustawienia
początkowego (homing) ze względu na zapewnienie jakości. Wykonanie homing oznacza
sprowadzenie mechanizmu podnoszenia do położenia początkowego w celu wykonania
automatycznej wewnętrznej synchronizacji wszystkich czujników położenia w urządzeniu.
Na przykład procedura ustawienia początkowego jest wymagana, gdy włączono zwolnienie
hamulca serwisowego, ponieważ w tym przypadku rzeczywiste położenie musi zostać ponownie
zsynchronizowane z wewnętrznym układem sterowania.
W Home Position płyty górnego i dolnego złącza urządzenia, łączące się z jednej strony z blatem
stołu do obrazowania i z podstawą stołu terapeutycznego z drugiej strony, są równoległe
wobec siebie.
Zależnie od zmienności mechanicznej danej konfiguracji sprzętowej i warunków środowiska, w
którym znajduje się system, ta pozycja może się nieco różnić od Center Position urządzenia, które
jest dopasowane do idealnego/początkowego układu współrzędnych akceleratora liniowego w
izocentrum.

Manewrowanie systemem Robotics podczas czynności bez pacjenta
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Rysunek 47  

Krok

1. W zakładce Maneuver należy kliknąć Home, aby ustawić system Robotics w pozycji po-
czątkowej.

2. Włączyć ruch, naciskając oba przyciski na urządzeniu potwierdzającym.

Wyłączanie Robotics Service Application

Krok

1. Kliknąć Off w prawym górnym rogu ekranu.

ROBOTICS
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Krok

2. Zostanie wyświetlone okno komunikatu, który poprowadzi użytkownika przez procedurę
zamykania i ustawi system Robotics w prawidłowym położeniu domyślnym przed przy-
stąpieniem do leczenia.

Wybrać opcje:
• Home Position lub
• Center Position. Jest to kliniczne położenie izocentrum, które zostało wcześniej skon-

figurowane za pomocą narzędzia konfiguracyjnego systemu ExacTrac.
• Wybrać Cancel, aby odstąpić od zmiany położenia systemu Robotics.

UWAGA: Jeśli nie zdefiniowano prawidłowego położenia środkowego, nie można wybrać
położenia środkowego. 

UWAGA: Położenie początkowe może się nieco różnić od położenia środkowego (położe-
nia izocentrum) zależnie do wahań mechanicznych początkowej konfiguracji sprzętowej i
warunków systemu. 

3. Jeżeli operator wybrał korektę pozycji systemu Robotics (na przykład przez wybranie po-
lecenia Center Position), zostanie skonfigurowany żądany manewr i pojawi się monit o
włączenie ruchu:

4. Jeśli użytkownik postanowi pominąć ostateczną korektę pozycji układu Robotics (nacis-
kając Cancel), zostanie wyświetlony komunikat:

• Kliknąć Cancel, aby potwierdzić odstąpienie od zmiany pozycji systemu Robotics, lub
• Kliknąć Retry, aby ponownie spróbować ustawić ostateczne położenie systemu Robo-

tics na położenie początkowe lub położenie środkowe.

Manewrowanie systemem Robotics podczas czynności bez pacjenta
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6.4.4 Komunikaty i ostrzeżenia systemowe

Lista komunikatów i ostrzeżeń systemowych

Komunikaty Objaśnienie

Ruch nie jest możliwy, ponieważ do systemu Robotics
podłączona jest ładowarka.

Odłączyć ładowarkę i kliknąć przycisk OK, aby potwier-
dzić.

Ruch nie jest możliwy, ponieważ system Robotics jest za-
blokowany ręcznie za pomocą funkcji LOCK ALL.

Nacisnąć przycisk LOCK ALL, aby odblokować system
Robotics, i kliknąć OK, aby potwierdzić.

Ruch nie jest możliwy, ponieważ system Robotics jest za-
blokowany ręcznie za pomocą funkcji blokady serwiso-
wej.

Odłączyć sworznie blokady serwisowej, aby odblokować
urządzenie, i kliknąć OK, aby potwierdzić.

System Robotics nie jest podłączony.

Nie można nawiązać łączności z systemem Robotics lub
została ona utracona podczas pracy. Należy sprawdzić,
czy system Robotics jest włączony, i kliknąć OK, aby po-
twierdzić.

Proces zapewnienia jakości systemu Robotics wymaga
wykonania procedury ustawienia początkowego.

Wewnętrzny proces wyważania systemu wymaga wykona-
nia ustawienia początkowego, np. po zwolnieniu hamulca
serwisowego.

Kliknąć przycisk Acknowledge, aby rozpocząć procedurę
ustawienia położenia początkowego.

Kliknąć Cancel, aby odstąpić od tej czynności.

UWAGA: Podczas procedury ustawienia pozycji początko-
wej system Robotics musi być mechanicznie odciążony.
Podczas procedury ustawiania położenia początkowego
żaden pacjent nie może leżeć na blacie stołu. 

Wystąpił błąd łączności.

Nastąpiło zakłócenie łącza z systemem Robotics podczas
pracy.
Jeśli problem się utrzymuje, może wystąpić tymczasowe
zakłócenie, lub mógł powstać błąd sprzętowy w łączu ko-
munikacyjnym.
• Należy się upewnić, że żadne duże przedmioty nie prze-

słaniają łącza radiowego między anteną i drugim koń-
cem systemu Robotics, a zewnętrznym modułem radio-
wym.

• Należy sprawdzić, czy żaden nadajnik Bluetooth™ lub
WLAN w otoczeniu nie zakłóca łącza radiowego.

• Kliknąć Acknowledge, aby potwierdzić.

ROBOTICS
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Komunikaty Objaśnienie

Aplikacja zostanie wyłączona.
W razie potrzeby należy przesunąć system Robotics do
prawidłowego położenia domyślnego dla celów leczenia
pacjenta.

Okno komunikatu jest wyświetlane przy wyłączaniu aplika-
cji, aby prowadzić użytkownika przez kontrolowaną proce-
durę wyłączania.
Wybrać opcję Home position lub Center position, aby
przesunąć system Robotics do prawidłowego położenia
domyślnego do celów prowadzenia kolejnych cykli lecze-
nia pacjentów.
Kliknąć Cancel, aby pominąć końcową regulację pozycji
systemu Robotics.

System Robotics nie został przesunięty do prawidłowego
położenia domyślnego. Należy pamiętać o prawidłowym
ustawieniu systemu Robotics przed wykonaniem cyklu le-
czenia pacjenta.

Jeżeli użytkownik postanowił pominąć końcową regulację
położenia systemu Robotics przy wyłączaniu aplikacji, ko-
munikat wymaga ponownego potwierdzenia przez kliknię-
cie opcji Cancel. Aby spróbować ustawić system Robo-
tics, należy kliknąć opcję Retry.
Komunikat pojawia się również wtedy, gdy ruch regulacyj-
ny nie mógł być pomyślnie zakończony.

Wystąpił błąd systemu Robotics.

Komunikat o błędzie informuje o sytuacji wewnętrznego
błędu aplikacji.
Błąd wymaga potwierdzenia przez kliknięcie opcji Ack-
nowledge, aby użytkownik był świadom obecnego stanu
urządzenia. Komunikat zawiera również bardziej szczegó-
łowy opis błędu po kliknięciu opcji Show details...
Aplikację można zakończyć przez kliknięcie opcji Exit Ap-
plication.
Sytuacja błędu i szczegółowe dane są zapisane w pliku
dziennika błędów systemu Robotics w komputerze.

APLIKACJA WYŁĄCZNIE NA POTRZEBY SERWISU I
KONSERWACJI!
Aplikacji nie wolno używać do ustawiania pacjenta w za-
stosowaniach klinicznych, a korzystanie z niej nie może
mieć żadnego wpływu ani oddziaływania, bezpośredniego
ani pośredniego, na cykl leczenia przeprowadzany na pa-
cjencie.

Komunikat jest przypomnieniem, aby nie używać Robo-
tics Service Application do pozycjonowania pacjenta.
Kliknąć opcję Acknowledge, aby przejść dalej, lub Can-
cel, aby przerwać.

Konfiguracja ruchu systemu Robotics.

Komunikat ostrzegawczy informuje o zaplanowanym ru-
chu. Kliknąć Acknowledge, aby potwierdzić wybór, lub
Cancel, aby poprawić zaplanowany ruch.

Komunikaty i ostrzeżenia systemowe
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Komunikaty Objaśnienie

Konfiguracja ruchu systemu Robotics.
Ruch spowoduje przesunięcie pionowe.
Przed ruchem sprawdzić prześwit nad pacjentem.

Jeśli zaplanowano ruch w kierunku dodatnim osi Zt, zosta-
nie wyświetlony komunikat z informacją o zaplanowanym
ruchu i maksymalnym spodziewanym przesunięciu piono-
wym górnej części blatu stołu.
Przed wykonaniem ruchu należy sprawdzić dostępny prze-
świt.
Potwierdzić wybór (Acknowledge) lub nacisnąć Cancel,
aby dostosować ruch.

ROBOTICS
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6.4.5 Korzystanie z maty przeciwpoślizgowej

Informacje ogólne

Matę przeciwpoślizgową firmy Brainlab można podłożyć pacjentowi na blacie stołu, aby
zwiększyć komfort podczas wychylania stołu.

Mata przeciwpoślizgowa

Rysunek 48  

Zgodność

Testy wykazały, że mata przeciwpoślizgowa firmy Brainlab nie zawiera żadnych szkodliwych
substancji, w związku z czym jest dopuszczona do kontaktu ze skórą zgodnie z normą Oeko Tex
Standard 100 (klasa produktu II).

Sposób korzystania z maty przeciwpoślizgowej

Położyć matę przeciwpoślizgową na blacie stołu w sposób pokazany poniżej.

Rysunek 49  

Dezynfekowanie

Matę należy dezynfekować środkiem dezynfekującym działającym powierzchniowo, jak
meliseptol. Należy przy tym przestrzegać zaleceń podanych przez producenta środka
dezynfekującego.
Ponadto matę można przetrzeć miękką, wilgotną szmatką. Nie wycierać papierem.

Korzystanie z maty przeciwpoślizgowej
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Przechowywanie

Zwinąć matę w celu przechowywania.

Właściwości dozymetryczne

Podczas naświetlania poprzez matę przeciwpoślizgową, zwłaszcza w połączeniu z blatem
stołu do obrazowania firmy Brainlab, należy wykonać odpowiednie próby i pomiary tłumienia
oraz gromadzenia dawki.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Ostrzeżenie
Tłumienie promieniowania zależy od energii wiązki oraz kąta jej padania na matę
przeciwpoślizgową.

Ostrzeżenie
Naświetlanie w górę poprzez matę przeciwpoślizgową w sytuacji, gdy gantra jest ustawiona
na godzinie 6 (phi-g = 180° zgodnie z normą IEC 61217), skutkuje tłumieniem dawki
równoważnym w przybliżeniu 1,4 mm warstwy wody. Można tego nie brać pod uwagę
podczas planowania leczenia.

Pranie maty przeciwpoślizgowej

Krok

1. Matę przeciwpoślizgową można prać w pralce w temperaturze 30°C przy użyciu łagod-
nego środka do prania (bez wirowania).

2. Następnie matę przeciwpoślizgową można zwinąć w ręczniku, aby usunąć z niej nad-
miar cieczy.

3. Matę należy następnie pozostawić do obeschnięcia w sposób samoistny i nie wkładać jej
do suszarki ani nie kłaść na grzejniku.

4. Maty nie należy zginać ani używać w trakcie prowadzenia leczenia, dopóki całkowicie nie
wyschnie.

ROBOTICS
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6.4.6 Włączanie/wyłączanie funkcji Robotics

Informacje ogólne

Jeśli system Robotics nie jest używany do pozycjonowania pacjenta, firma Brainlab zaleca
wyłączenie urządzenia w celu oszczędzania akumulatora.

Włączanie/wyłączanie funkcji Robotics
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6.4.7 Ładowanie akumulatora

Informacje ogólne

Po kilku godzinach użytkowania należy naładować akumulator. Czas pracy akumulatora jest
zależny od częstości używania, indywidualnego obciążenia podczas manewrów i czasu
oczekiwania między poszczególnymi operacjami.
Akumulator jest przeznaczony do używania przez jeden dzień normalnego zastosowania
klinicznego. 
Ładowanie całkowicie wyczerpanego akumulatora trwa mniej więcej osiem godzin. Firma Brainlab
zaleca ładowanie akumulatora w nocy lub przez weekend.

Typ akumulatora

12 V VRLA, (typ modelu: Panasonic R123R4P): Cztery akumulatory połączone szeregowo dają
napięcie nominalne wynoszące 48 V DC.

Przegląd komponentów

②

③

①

Rysunek 50  

Nr Komponent

① Dioda statusu akumulatora

② Dioda ładowarki

③ Przyłączony kabel ładowarki

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Ostrzeżenie
Przed rozpoczęciem pozycjonowania lub leczenia należy odłączyć ładowarkę.

ROBOTICS
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Ostrzeżenie
Nie wolno równocześnie dotykać pacjenta i gniazda lub kabla ładowarki.

Procedura ładowania akumulatora

Krok

1. Podłączyć ładowarkę do sieci zasilającej za pomocą odpowiedniego przewodu (właści-
wego dla danego kraju).

2. Podłączyć ładowarkę przewodem wyprowadzenia mocy do systemu Robotics. Dioda
LED ładowarki zaświeci się, wskazując aktywne doprowadzenie zasilania z ładowarki
do systemu Robotics.

3. System Robotics rozpoczyna ładowanie akumulatora, co jest sygnalizowane miganiem
diody stanu akumulatora.

4. Gdy akumulator jest w pełni naładowany, dioda LED świeci się światłem ciągłym, wskazu-
jąc, że urządzenie jest w pełni gotowe do pracy.

5. Odłączyć ładowarkę.
• Przytrzymaj kabel jedną ręką i zwolnij zęby zaczepu, odciągając sprężynową tuleję za-

czepu na zewnątrz:

Należy zachować ostrożność podczas odłączania wtyku ładowarki od systemu Robotics.
• Jeżeli tuleja sprężynowa nie zostanie odciągnięta, zęby będą wystawać:

• Jeżeli tuleja sprężynowa zostanie odciągnięta, zęby cofną się:

UWAGA: Manewrowanie systemem Robotics jest niemożliwe, jeżeli ładowarka jest pod-
łączona. Ładowarkę należy odłączyć, aby móc prowadzić leczenie pacjentów. 

Ładowanie akumulatora
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UWAGA: System Robotics można ładować nawet wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone. 

ROBOTICS
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6.5 Ładowarka

Informacje ogólne

Ładowarka jest częścią systemu Robotics.

Moc pobierana 100–240 V AC / 47–63 Hz / 1,5–0,7 A

Klasa ochrony II

Ładowarka

①

②

Rysunek 51  

Nr Komponent Uwagi

① Wtyczka przewodu ładu-
jącego Łączy się z systemem Robotics

② Gniazdo wejściowe zasi-
lania Typ IEC C8

UWAGA: Dostarczony odpowiedni kabel zasilania dla danego kraju. 

UWAGA: Nie ustawiać ładowarki w sposób utrudniający odłączenie od sieci zasilającej. Upewnić
się, że żadne ciężkie ani duże przedmioty nie utrudniają odłączenia głównego przewodu
zasilającego od gniazda sieciowego w ścianie. 

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Ostrzeżenie
Należy używać wyłącznie ładowarki dostarczonej przez firmę Brainlab do ładowania
akumulatora lub obsługi systemu Robotics. Ładowarki używać wyłącznie do ładowania lub
obsługi systemu Robotics.

Ostrzeżenie
Użytkowanie i łączenie elementów innych niż dostarczone przez firmę Brainlab w tym celu
może doprowadzić do przekroczenia prądów upływu lub innych uszkodzeń, powodując
zagrożenie dla pacjenta lub użytkownika!
W przypadku zignorowania powyższego ograniczenia każdy operator łączący elementy
inne niż dostarczone przez firmę Brainlab w tym celu tworzy układ elektryczny do użytku
medycznego zgodnie z definicjami w normie IEC 60601-1-1. Operator bierze na siebie
nieograniczoną odpowiedzialność za bezpieczne działanie takiego systemu!

Ładowarka
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6.6 Czyszczenie

Informacje ogólne

System Robotics należy regularnie czyścić miękką i suchą szmatką. Do usunięcia plam można
użyć lekko zwilżonej szmatki. Nie wolno używać wody, ostrych przedmiotów, szorstkich
materiałów ani żrących środków czyszczących do usuwania pozostałości zwłaszcza na
powierzchni mieszków.

ROBOTICS
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6.7 Konserwacja systemu
6.7.1 Kontrole przez użytkownika

Kontrole codzienne

Ze względów bezpieczeństwa zaleca się codzienne sprawdzanie poniższych punktów, np. przy
rozruchu systemu. W przypadku wykrycia uszkodzenia elementu lub innego problemu
postępować, jak opisano poniżej.

Element systemu Przegląd

Ładowarka:
• Obudowa
• Sieciowy kabel zasilający
• Przewód zasilający prądu stałego
• Złącza

Szczelność obudowy i izolacji przez oględziny:
• Żadnych skręceń ani pęknięć w obudowie ani w ko-

szulce kabla
• Brak uszkodzenia zabezpieczenia przed zginaniem
• Brak uszkodzenia złączy

System blokady serwisowej (mecha-
niczne urządzenie zatrzymujące)

Sprawdzenie działania:
• Prawidłowe wskazanie stanu Locked i Unlocked
• Zablokuj/odblokuj blokady serwisowe z lewej/

prawej strony
• Dla każdej blokady serwisowej z lewej/prawej

strony sprawdzić, czy zaświecą się obie diody LED
LOCK ALL

Osłony i obudowy systemu Robotics
Szczelność obudowy i izolacji przez oględziny:
• Brak pęknięć w osłonach
• Brak luźnych pokryw

Etykiety ostrzegawcze Czytelność etykiet ostrzegawczych i symboli na ele-
mentach sprzętowych

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Ostrzeżenie
Aby uniknąć obrażeń lub uszkodzenia systemu z powodu zaciśnięcia między ruchomymi
elementami urządzenia, osłona systemu Robotics musi być prawidłowo założona i nie
może wykazywać uszkodzeń. Nie uruchamiać systemu Robotics, jeśli osłona jest
uszkodzona lub wymontowana.

Powiązane tematy

Uszkodzone urządzenia na str. 144

Konserwacja systemu
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6.7.2 Zwolnienie hamulca serwisowego

Informacje ogólne

Jeśli wystąpi błąd wewnętrzny systemu Robotics, którego nie można usunąć, może być
konieczne zwolnienie hamulca elektrycznego mechanizmu podnoszącego, aby przesunąć blat
stołu do obrazowania ręcznie do jego położenia początkowego.
Może to być konieczne, aby móc kontynuować leczenie bez systemu Robotics.
UWAGA: Gdy hamulce silnikowe zostaną odblokowane, blat stołu do obrazowania jest
przytrzymywany jedynie przez tłoki pneumatyczne. Każde dodatkowe obciążenie blatu stołu
spowoduje, że blat stołu do obrazowania przechyli się w dół. To samo stanie się, jeżeli
zwolnienie hamulców serwisowych zostanie wykonane, gdy blat stołu do obrazowania będzie
w położeniu dolnym. Zwolnienie hamulca serwisowego spowoduje przechylenie blatu stołu do
obrazowania w górę. 

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Ostrzeżenie
Uaktywnienie zwolnienia hamulca serwisowego odblokuje hamulce silników. Należy
pamiętać o tym, że po wciśnięciu przycisku zwalniania hamulca serwisowego blat stołu
może gwałtownie zmienić położenie pod działaniem grawitacji lub sprężyny.
Swobodny ruch blatu stołu może wywołać znaczne przyspieszenie, które może zranić
pacjenta, szczególnie w przypadku stosowania inwazyjnych systemów unieruchamiania!
Przycisku zwolnienia hamulca serwisowego nie wolno używać, gdy pacjent leży na stole
terapeutycznym.

Przed rozpoczęciem

• Aby przesunąć blat stołu z wykorzystaniem zwolnienia hamulca serwisowego, potrzebne
będą co najmniej dwie osoby.

• Podczas aktywacji zwolnienia hamulca serwisowego na stole terapeutycznym nie może
znajdować się pacjent ani obciążenie.

Powiązane tematy

Manewrowanie systemem Robotics podczas czynności bez pacjenta na str. 113

ROBOTICS
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Sposób użycia funkcji zwalniania hamulca serwisowego

Krok

1. Podłączyć ładowarkę do układu Robotics.

2. Zdjąć biały plastikowy kapturek z przycisku zwalniania hamulca serwisowego.

3. Włożyć długi, cienki przedmiot (na przykład igłę) do otworu i nacisnąć przycisk zwolnie-
nia hamulca serwisowego za osłoną.

4. Jeśli przycisk zostanie zwolniony, hamulce napędu ponowie się załączą. Ręczny przechył
muszą wykonać dwie osoby: jedna przytrzymuje przycisk, a druga ręcznie przesuwa blat
stołu w prawidłowe położenie.

5. Gdy blat stołu będzie w prawidłowym położeniu, zwolnić przycisk, aby załączyć hamulce
napędu. Założyć plastikowy kapturek, aby osłonić otwór.

UWAGA: W czasie, gdy jest wciśnięty przycisk zwalniania hamulca serwisowego, system
Robotics nie reaguje na żadne sygnały sterowania z programu ExacTrac. 

Zwolnienie hamulca serwisowego
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UWAGA: Po uaktywnieniu zwolnienia hamulca serwisowego wymagana jest procedura
ustawienia położenia początkowego, zanim będzie można używać urządzenia w zastosowaniu
klinicznym. 

ROBOTICS
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6.7.3 Używanie blokad serwisowych

Informacje ogólne

Firma Brainlab zaleca blokowanie systemu Robotics za pomocą blokad serwisowych, jeżeli
urządzenie nie będzie używane przez długi czas lub zostanie wycofane z eksploatacji.

Powiązane tematy

Manewrowanie systemem Robotics podczas czynności bez pacjenta na str. 113

Sposób używania blokad serwisowych

Krok

1. Przestawić blat stołu do obrazowania w położenie początkowe (np. za pomocą Robo-
tics Service Application).
Zależnie od konfiguracji stołu terapeutycznego, położenie początkowe może różnić się od
ustalonego układu współrzędnych (indeks f) sali zabiegowej. Górna i dolna płyta systemu
Robotics muszą jednak być ustawione równolegle do siebie.

2. Obrócić obie blokady serwisowe w położenie LOCKED.

Używanie blokad serwisowych
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6.7.4 Konserwacja akumulatora

Zakładka Ładowanie

Karta Charging w Robotics Service Application umożliwia monitorowanie napięcia i prądu
akumulatora podczas procesu ładowania albo aby sprawdzić poprzednie cykle ładowania. Może
to pomóc w ocenie stanu akumulatora.

Rysunek 52  

ROBOTICS
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Proces ładowania akumulatora

①
② ③

Rysunek 53  

Nr Faza Opis

① Faza 1 ładowania

W pierwszej fazie akumulator jest ładowany stałym prądem
ładowania o natężeniu około 2 A. Zależnie od początkowe-
go stanu akumulatora podczas ładowania sekwencja ta
może trwać przez kilka godzin. Podczas tej sekwencji aku-
mulator osiąga około 60% maksymalnej pojemności.

② Faza 2 ładowania

Gdy akumulator osiągnie napięcie końca ładowania, prąd
ładowania zostanie automatycznie zmniejszony i dostoso-
wany, aby utrzymać to maksymalne napięcie na stałym po-
ziomie. Ta faza jest niezbędna do naładowania akumulato-
ra do 100%.
UWAGA: Napięcie uzupełniające jest zależne od tempera-
tury i dlatego może ono mieć nieco inne wartości. 

③ Faza 3 ładowania

Jeśli pozostały prąd ładowania w drugiej fazie spadnie po-
niżej 100 mA, akumulator jest w pełni naładowany.
Aby uniknąć „przeładowania” akumulatora, prąd zostaje
dostosowany, aby utrzymywać stałe napięcie podtrzymują-
ce. W tym stanie akumulator jest utrzymywany w stanie go-
towości do użycia i wyrównywana jest tylko wewnętrzna
strata elektryczna, aż ładowarka zostanie odłączona.

Utylizacja akumulatora

Ostrzeżenie
Jeśli przewiduje się, że system Robotics nie będzie używany przez dłuższy czas,
akumulator należy wyjąć i przechowywać go osobno. Akumulator może być wymieniany

Konserwacja akumulatora
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wyłącznie przez pracowników serwisu firmy Brainlab lub autoryzowanych partnerów
serwisowych.
Jeżeli przewidywane są długie okresy braku eksploatacji, firma Brainlab zaleca pełne
naładowanie akumulatora przed wymontowaniem go w celu osobnego przechowywania.
• Przechowywać akumulator w temperaturze od -15°C do 40°C.
• Nie dopuszczać, aby akumulator został zanurzony lub zamoczony w wodzie / wodzie morskiej,

ponieważ może to doprowadzić do korozji akumulatora, pożaru lub stworzenia zagrożenia
porażeniem elektrycznym.

• Nie przechowywać akumulatora w warunkach silnego zakurzenia, ponieważ może to
doprowadzić do zwarcia.

Uszkodzony lub zużyty akumulator można zwrócić firmie Brainlab do recyklingu.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Ostrzeżenie
Akumulator dostarczony z systemem Robotics zawiera substancje, które mogą być
szkodliwe dla środowiska, jeżeli zostaną uwolnione w sposób niekontrolowany w
odpadach komunalnych. Dlatego zużyty lub uszkodzony akumulator należy oddać do
recyklingu.

Ostrzeżenie
Nawet uszkodzony lub zużyty akumulator może mieć znaczną ilość pozostałej energii
elektrycznej, która może doprowadzić do pożaru lub wybuchu, jeżeli nie będzie się z nim
postępować ostrożnie. Nie wolno wyrzucać akumulatora wraz z odpadami komunalnymi.

Powiązane tematy

Uszkodzone urządzenia na str. 144

Wyświetlanie pliku dziennika ładowania

Ważne wartości kluczowych parametrów z ostatnich czterech cykli ładowania są zapisywane
automatycznie w systemie Robotics. Ten plik dziennika można pobrać z urządzenia. Funkcja jest
dostępna tylko wtedy, gdy ładowarka jest odłączona.

Krok

1. Wybrać kartę Charging.

2. Kliknąć opcję Show last chargings.

3. Wybrać plik dziennika ładowania z wyświetlonej listy zawierającej daty i godziny.

ROBOTICS
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Krok

4. Pobrane kluczowe parametry są wyświetlane z charakterystyczną krzywą ładowania.

Monitorowanie bieżącego cyklu ładowania

Aktualny proces ładowania można wyświetlić w czasie rzeczywistym w zakładce Charging.
Dostarcza to bardziej szczegółowych informacji na temat aktualnego stanu akumulatora.

Krok

1. Wybrać kartę Charging.

2. Podłączyć ładowarkę.
Rejestracja krzywej ładowania rozpoczyna się natychmiast po podłączeniu ładowarki do
systemu Robotics.

Konserwacja akumulatora
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Krok

3. Karta Charging wyświetla napięcie akumulatora oraz natężenie prądu ładowania w cza-
sie rzeczywistym. Wadliwy akumulator można wykryć na podstawie zmiany w charakte-
rystyce ładowania.

ROBOTICS
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Zapisywanie cyklu ładowania

Obydwa dzienniki ładowania i bieżące cykle ładowania można zapisać na dysku w celu
prowadzenia dokumentacji.

Krok

Wybrać polecenie Save Record u dołu karty Charging ①.

①

Konserwacja akumulatora
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6.7.5 Wyświetlanie informacji o wersji

Jak wyświetlić informacje o wersji

Krok

Wybrać kartę Version.
Zawiera ona następujące informacje:
• Licencjobiorca
• Suma kontrolna oprogramowania firmware

Ponadto wyświetla numer wersji:
• Robotics Service Application
• Odpowiadającego pliku DLL
• Wersji oprogramowania układowego systemu Robotics

ROBOTICS
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Wyświetlanie informacji o wersji
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7 KONTROLA TECHNICZNA
BEZPIECZEŃSTWA
SYSTEMU ROBOTICS

7.1 STI – Wymagania dotyczące kontroli
technicznej bezpieczeństwa

Zakres i częstość

Urządzenie należy poddawać regularnym kontrolom zapewnienia jakości, przynajmniej raz do
roku, na podstawie wymagań normy IEC 62353 (IEC 62353 / Medyczne urządzenia elektryczne –
badania okresowe i badania po naprawie medycznych urządzeń elektrycznych).
Szczegółową listę wymaganych kontroli technicznych bezpieczeństwa można znaleźć w bieżącej
wersji „Broszury technicznej – kontrole techniczne bezpieczeństwa systemu Robotics”.

Dokumentacja przeglądu bezpieczeństwa

Wszystkie badania wykonywane podczas kontroli technicznej bezpieczeństwa należy dokładnie
udokumentować.

Przeglądy przeprowadzane przez personel firmy Brainlab

Jeżeli zakupiono umowę serwisową, serwisant firmy Brainlab będzie przeprowadzać kontrole
techniczne bezpieczeństwa w ramach corocznego przeglądu konserwacji zapobiegawczej (PMI).
W przypadku nieposiadania kontraktu serwisowego należy skontaktować się z działem pomocy
technicznej firmy Brainlab w celu zorganizowania przeglądu.

Kwalifikacje pracowników dokonujących przeglądu

Kontrola techniczna bezpieczeństwa powinna być przeprowadzana przez wykwalifikowanych
pracowników, którzy:
• Mają kwalifikacje do przeprowadzania przeglądów bezpieczeństwa elektrycznego sprzętu

medycznego.
• Zapoznali się zarówno z informacjami na temat bezpieczeństwa produktu, jak i z instrukcjami

dotyczącymi samego produktu oraz ze wskazówkami dla użytkowników.
• Znają aktualne przepisy lokalne dotyczące zapobiegania wypadkom w przemyśle i poza

przemysłem.
• W przypadku stwierdzenia niebezpieczeństwa sprzętu niezwłocznie poinformują o tym w formie

pisemnej firmę Brainlab.

KONTROLA TECHNICZNA BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMU ROBOTICS
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7.2 Uszkodzone urządzenia
7.2.1 Zaprzestanie korzystania

Wykrycie uszkodzenia

Systemu ani żadnych jego komponentów nie wolno używać, jeśli:
• kabel zasilania jest uszkodzony lub postrzępiony lub jego wtyczka jest uszkodzona;
• urządzenie zostało zalane cieczą;
• system nie działa poprawnie mimo postępowania zgodnie z instrukcjami obsługi;
• elementy systemu zostały upuszczone lub obudowa została uszkodzona;
• widoczna jest istotna zmiana w zachowaniu komponentów systemu, co sugeruje potrzebę

serwisu;
• z systemu wycieka ciecz;
• z systemu jest wydzielany dym.

Postępowanie

W razie wykrycia defektu:
• Wyłączyć system i natychmiast odłączyć zasilanie.
• Wyjąć bezpiecznik.
• Skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy Brainlab.
• Przyczepić do urządzenia stosowny zakaz, jak np. NIE UŻYWAĆ, aby nikt niechcący go nie

użył.

Uszkodzone urządzenia
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7.2.2 Zwrot uszkodzonych urządzeń

Zgłaszanie uszkodzonych urządzeń

Wszelkie uszkodzone urządzenia należy natychmiast zwracać do działu pomocy technicznej firmy
Brainlab wraz z następującymi informacjami:
• Numer seryjny systemu (podany na tabliczce znamionowej systemu)
• Numer seryjny wadliwego komponentu (podany na komponencie)
• Opis problemu

Naprawa i wymiana

Specjalista ds. pomocy technicznej firmy Brainlab:
• przedstawi kosztorys wymiany lub naprawy;
• poinformuje, kiedy system powinien zostać naprawiony (zazwyczaj w ciągu 48 godzin).

Likwidacja uszkodzonych urządzeń

Wadliwe elementy należy wymontować tylko na wyraźne polecenie pomocy technicznej firmy
Brainlab.

Instrukcje zwracania

• Każdy wadliwy komponent należy owinąć odpowiednim materiałem opakowaniowym i włożyć
do jego oryginalnego opakowania, zastępczego opakowania lub innego opakowania, aby nie
doznał dalszych uszkodzeń.

• Wypełnić i odesłać formularz upoważnienia do zwrotu (RMA), który został otrzymany faksem
lub dołączony do części zamiennej.

• Zakleić opakowanie taśmą, aby się nie otworzyło.
• Wysłać wadliwy produkt na jeden z adresów zwrotnych. W razie wątpliwości, na jaki adres

odesłać produkt, zwrócić się do działu pomocy technicznej firmy Brainlab.

Adresy zwrotne

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

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

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

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

KONTROLA TECHNICZNA BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMU ROBOTICS
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7.3 Informacje o zastosowanych normach

Zgodność

System Robotics jest zgodny z wymaganiami:
• IEC 60601-1:2012 Medyczne urządzenia elektryczne: Wymagania ogólne dotyczące

bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego
• IEC 60601-1-1 Medyczne urządzenia elektryczne – część 1-1: Ogólne wymagania

bezpieczeństwa – Norma uzupełniająca: Wymagania bezpieczeństwa medycznych systemów
elektrycznych

• IEC 60601-1-2:2007 Medyczne urządzenia elektryczne: Norma uzupełniająca: Zakłócenia
elektromagnetyczne – Wymagania i badania

• IEC 60601-1-4 Medyczne urządzenia elektryczne: Norma uzupełniająca: Medyczne systemy
elektryczne programowane

• IEC 60601-1-6 Medyczne urządzenia elektryczne: Norma uzupełniająca: Użyteczność
• IEC 60601-2-1, Medyczne urządzenia elektryczne – Szczegółowe wymagania w zakresie

bezpieczeństwa podstawowego i funkcjonowania zasadniczego akceleratorów elektronów w
zakresie 1 MeV do 50 MeV

• Dyrektywa 1999/5/WE Urządzenia radiowe i końcowe – EN 300 328
• FCC 47 CFR Część 15
• (JAP) Rozporządzenie techniczne: certyfikacja zgodności określonych urządzeń radiowych

(rozporządzenie MPT nr 37, 1981), art. 2, par. 1, poz. 19, „2.4GHz band wide band low power
data communication system”

System Robotics jest sklasyfikowany jako część aplikacyjna typu B, z wewnętrznym źródłem
zasilania (IEC 60601-1, Medyczne urządzenia elektryczne – Ogólne wymagania bezpieczeństwa).
Połączenie z zasilaniem sieciowym – zasilanie sieciowe klasy II.
Firma Brainlab przyjmuje odpowiedzialność za prawidłowy montaż systemu Robotics i jego
elementów składowych zgodnie z normą IEC 60601-1. Obejmuje zgodność z określonymi
prądami upływowymi dla urządzenia (zastosowanej części).
Przez zintegrowanie systemu Robotics z systemem akceleratora liniowego powstaje medyczny
system elektryczny, a odpowiedzialność za niego spoczywa na operatorze systemu.
Odpowiednie próby odbiorcze medycznego systemu elektrycznego zgodnie z normą IEC
60601-1-1 zostaną przeprowadzone przez operatora systemu przed wprowadzeniem do użytku
klinicznego.
W kontekście zgodności z innymi normami regionalnymi prosimy o kontakt z przedstawicielem
handlowym firmy Brainlab.

Japonia

Niniejszy produkt zawiera moduł radiowy cB-0946 i jest zgodny z japońskim rozporządzeniem
technicznym w sprawie certyfikacji zgodności określonych urządzeń radiowych. Numer certyfikacji
MIC to 204–210003.

Reguły FCC

Niniejsze urządzenie spełnia wymagania 15. części reguł FCC. Korzystanie z urządzenia podlega
następującym warunkom: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) to
urządzenie musi być odporne na wszelkie przychodzące zakłócenia, które mogą powodować
niepożądane działanie.
FCC ID: PVH0946

Kanada

Urządzenie jest zgodne z RSS-210 wyd. 7, RSS-GEN wyd. 2, RSS-102 wyd. 4 dla Kanady z
numerem certyfikacji IC: 5325A-0946.

Informacje o zastosowanych normach
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Gwarancja

Gwarancje nie obejmują produktów uszkodzonych na skutek nieprawidłowego użytkowania,
wypadków, użycia niezgodnie z przeznaczeniem, niepoprawnego ponownego montażu lub
niepoprawnego zapakowania w przypadku przesyłek zwrotnych.
Gwarancje nie obejmują produktów, które zostały zmodyfikowane lub wymienione bez pisemnego
upoważnienia firmy Brainlab.

KONTROLA TECHNICZNA BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMU ROBOTICS
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7.4 Uwagi dotyczące kompatybilności
elektromagnetycznej (EMC)

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Ostrzeżenie
Korzystanie z akcesoriów, przetworników i kabli innych niż wymienione, z wyjątkiem
przetworników i kabli sprzedawanych przez Brainlab jako części zamienne do podzespołów
wewnętrznych, może spowodować wzrost emisji lub zmniejszenie odporności urządzenia
lub systemu.

Ostrzeżenie
Nie modyfikować konfiguracji systemu ani jego elementów. W przypadku zmian
dotyczących instalacji elektrycznych w sąsiedztwie urządzeń (np. ułożenia kabli) należy
sprawdzić, czy urządzenie działa zgodnie z przeznaczeniem.

Wytyczne i deklaracja producenta – promieniowanie elektromagnetyczne

System Robotics jest przeznaczony do pracy w poniższych warunkach promieniowania
elektromagnetycznego. Obowiązkiem klienta lub użytkownika systemu Robotics jest
zapewnienie, aby był on używany w takim środowisku.

Próba emisji Zgodność Środowisko elektromagnetyczne – wytyczne

Promieniowanie o częs-
totliwości radiowej
CISPR 11

Grupa 1

System Robotics wykorzystuje energię o częstotli-
wości radiowej wyłącznie na potrzeby funkcji wew-
nętrznych. W związku z tym ilość emitowanej przez
niego energii o częstotliwościach radiowych jest
bardzo niska i jest mało prawdopodobne, aby mogła
zakłócić działanie znajdującego się w pobliżu sprzę-
tu elektronicznego.

Promieniowanie o częs-
totliwości radiowej
CISPR 11

Klasa A
System Robotics może być używany we wszyst-
kich obiektach innych niż mieszkalne i może być
używany w obiektach mieszkalnych i podłączonych
bezpośrednio do publicznej niskonapięciowej sieci
elektrycznej, która zasila także budynki mieszkalne,
z uwzględnieniem poniższego ostrzeżenia:
Ostrzeżenie: Urządzenie/system jest przeznaczone
do użytku wyłączenie przez specjalistów medycz-
nych. To urządzenie/system może powodować za-
kłócenia radiowe lub może zakłócić działanie są-
siednich urządzeń. Może być konieczne podjęcie
dodatkowych działań, takich jak zmiana orientacji
lub lokalizacji systemu Robotics lub osłonięcie lo-
kalizacji.

Emisja częstotliwości
harmonicznych
IEC 61000-3-2

A

Emisja związana z wa-
haniem / migotaniem na-
pięcia
IEC 61000-3-3

Urządzenie jest
zgodne

Wytyczne i deklaracja producenta – odporność elektromagnetyczna

System Robotics jest przeznaczony do pracy w poniższych warunkach promieniowania
elektromagnetycznego. Obowiązkiem klienta lub użytkownika systemu Robotics jest
zapewnienie, aby był on używany w takim środowisku.

Uwagi dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)
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Próba odporności Poziom próby IEC
60601

Poziom zgodności Środowisko elektromagnetyczne
– wytyczne

Wyładowanie elektros-
tatyczne (ESD)
IEC 61000-4-2

Wyładowanie kontakto-
we ±6 kV, wyładowanie
powietrzne ±8 kV

Wyładowanie kontaktowe ±6
kV, wyładowanie powietrzne
±8 kV

Podłoże powinno być drewniane,
betonowe lub wyłożone płytkami ce-
ramicznymi. W przypadku podłóg
pokrytych wykładzinami syntetycz-
nymi wilgotność względna powinna
wynosić co najmniej 30%.

Odporność na zakłóce-
nia generowane przez
przebiegi nieustalone i
impulsy szybkozmien-
ne
IEC 61000-4-4

±2 kV w przypadku linii
sieci elektrycznej, ±1
kV w przypadku linii
wejściowych i wyjścio-
wych

±2 kV w przypadku linii sieci
elektrycznej, ±1 kV w przypad-
ku linii wejściowych i wyjścio-
wych

Jakość energii elektrycznej z sieci
elektrycznej powinna być taka jak w
typowym środowisku komercyjnym
lub szpitalnym.

Napięcie udarowe
IEC 61000-4-5

±1 kV między liniami,
±2 kV między liniami a
uziemieniem

±1 kV między liniami, ±2 kV
między liniami a uziemieniem

Spadki napięcia, prze-
jściowe przerwy i wa-
hania w napięciu zasi-
lającym zgodnie z
IEC 61000-4-11

< 5% UT (> 95% spa-
dek UT) przez 0,5 cy-
klu
40% UT (60% spadek
UT) przez 5 cykli
70% UT (30% spadek
UT) przez 25 cykli
< 5% UT (> 95% spa-
dek UT) przez 5 s

< 5% UT (> 95% spadek UT)
przez 0,5 cyklu, 40% UT (60%
spadek UT) przez 5 cykli, 70%
UT (30% spadek UT) przez 25
cykli
< 5% UT (> 95% spadek UT)
przez 5 s

Jakość energii elektrycznej z sieci
elektrycznej powinna być taka jak w
typowym środowisku komercyjnym
lub szpitalnym. Jeśli użytkownik sys-
temu Robotics wymaga ciągłej pra-
cy w trakcie przerw w zasilaniu sie-
ciowym, firma Brainlab zaleca zasi-
lanie systemu Robotics za pomocą
zasilacza bezprzerwowego lub aku-
mulatora.

Pole magnetyczne o
częstotliwości napięcia
zasilania (50/60 Hz)
IEC 61000-4-8

3 A/m 3 A/m

Pola magnetyczne o częstotliwości
napięcia zasilania powinny mieć po-
ziom taki jak w typowym środowisku
biznesowym lub szpitalnym.

UWAGA: UT to napięcie przemienne sieci elektrycznej przed wprowadzeniem poziomu próby. 

Wytyczne i deklaracja producenta – odporność elektromagnetyczna

System Robotics jest przeznaczony do pracy w poniższych warunkach promieniowania
elektromagnetycznego. Obowiązkiem klienta lub użytkownika systemu Robotics jest
zapewnienie, aby był on używany w takim środowisku.

Próba odpor-
ności

Poziom pró-
by IEC 60601

Poziom zgod-
ności

Środowisko elektromagnetyczne – wy-
tyczne

Przenośny i mobilny sprzęt komunikacji ra-
diowej nie powinien być używany w mniej-
szej odległości od systemu Robotics (wraz
z kablami) niż zalecana bezpieczna odleg-
łość obliczona za pomocą stosownego rów-
nania z wykorzystaniem częstotliwości nad-
ajnika.

Zalecana odległość

Przewodzone fale
o częstotliwoś-
ciach radiowych
IEC 61000-4-6

3 Vrms – od
150 kHz do
80 MHz

3 Vrms d 1.17 P=

KONTROLA TECHNICZNA BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMU ROBOTICS
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Próba odpor-
ności

Poziom pró-
by IEC 60601

Poziom zgod-
ności

Środowisko elektromagnetyczne – wy-
tyczne

Promieniowanie o
częstotliwościach
radiowych IEC
61000-4-3

3 V/m – od 80
MHz do 2,5
GHz

3 V/m

d 1.17 P= 80 MHz  800 MHz-

d 2.34 P= 800 MHz  2.5 GHz-

gdzie: P to maksymalna moc nominalna
nadajnika w watach [W] zgodnie z informa-
cjami producenta nadajnika, a d to zalecana
odległość w metrach [m].
Natężenie pola stałych nadajników radio-
wych, określone na podstawie badania elek-
tromagnetycznego obiektua, powinno być
mniejsza niż poziom zgodności w każdym
paśmie częstotliwościb.
W pobliżu urządzeń opatrzonych widocznym
poniżej symbolem mogą wystąpić zakłóce-
nia:

UWAGA: Przy 80 MHz i 800 MHz ma zastosowanie wyższy zakres częstotliwości. 

UWAGA: Niniejsze wytyczne mogą nie być odpowiednie we wszystkich przypadkach. Propaga-
cja pól elektromagnetycznych zależy od absorpcji i odbijania od budynków, obiektów i ludzi. 
a Natężenie pola nadajników stacjonarnych, np. stacji bazowych telefonów radiowych (komórko-
wych i bezprzewodowych), naziemnych mobilnych nadajników radiowych, amatorskich stacji ra-
diowych, nadajników radiowych AM i FM oraz nadajników telewizyjnych jest niemożliwe do prze-
widzenia na gruncie teoretycznym. Ocena środowiska elektromagnetycznego z uwzględnieniem
stacjonarnych nadajników radiowych jest możliwa po zbadaniu obiektu. Jeśli zmierzone natęże-
nie pola w miejscu użytkowania systemu Robotics przekracza poziom zgodności z promienio-
waniem radiowym podany powyżej, należy sprawdzić, czy system Robotics działa w danej loka-
lizacji prawidłowo. W razie zaobserwowania działania, które odbiega od normy, może być ko-
nieczne podjęcie dodatkowych środków.
b W paśmie 150 kHz – 80 MHz natężenie pola powinno być mniejsze niż 3 V/m.

Zalecane odległości między przenośnym i mobilnym sprzętem do komunikacji radiowej, a systemem Robotics

Znamionowa maksymal-
na moc nadajnika
W

Odległość w zależności od częstotliwości nadajnika
m

150 kHz do 80 MHz

d 1.17 P=

80 MHz do 800
MHz

d 1.17 P=

800 MHz do 2,5 GHz

d 2.34 P=

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

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

Uwagi dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)
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Znamionowa maksymal-
na moc nadajnika
W

Odległość w zależności od częstotliwości nadajnika
m

1 1,2 1,2 2,3

10 3,7 3,7 7,4

100 12 12 23

W przypadku nadajników o maksymalnej nominalnej mocy wyjściowej nie wyszczególnionej na
liście powyżej zalecana odległość d w metrach [m] może zostać oszacowana za pomocą równa-
nia uwzględniającego częstotliwość nadajnika, gdzie P to maksymalna nominalna moc wyjścio-
wa nadajnika w watach [W] zgodnie z informacjami podanymi przez producenta nadajnika.
UWAGA: Przy częstotliwości 80 MHz i 800 MHz obowiązuje odległość odpowiednia dla zakresu
wyższych częstotliwości. 

UWAGA: Niniejsze wytyczne mogą nie być odpowiednie we wszystkich przypadkach. Propaga-
cja pól elektromagnetycznych zależy od absorpcji i odbijania od budynków, obiektów i ludzi. 

KONTROLA TECHNICZNA BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMU ROBOTICS
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Uwagi dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)
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8 CZYSZCZENIE NAKŁADKI
STOŁU
TERAPEUTYCZNEGO

8.1 Czyszczenie i dezynfekcja nakładki

Informacje ogólne

Ten rozdział zawiera instrukcje czyszczenia i dezynfekcji:
• Uniwersalna nakładka TK do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej
• Uniwersalne przedłużenie stołu terapeutycznego do bezramowej radiochirurgii

stereotaktycznej
Przebadane środki dezynfekujące do powierzchni blatów stołów:

Środek dezynfe-
kujący

Składniki Stężenie Producent Zalecany
czas kontaktu

QUATHOHEX
(koncentrat)

Chlorek benzylo-C8-18-al-
kilodimetylowy 10–15%

Braun,
Melsungen
Deutschland
(Niemcy)

15 min

Czyszczenie, substancje
czynne: niejonowe środki
powierzchniowo czynne

10–15%

Chlorek didecylodimety-
loamoniowy > 6%

Propan-2-ol > 5%

Octan kokosopropyleno-
diaminoguanidyny > 4,2%

Spirytus szpitalny
70%

Etanol > 50% Brenntag
Skandynawia,
Dania

15 min
Alkohol izopropylowy 1–5%

Mikrozid AF Liquid Alkohol 50%, 60%

Schülke & Mayr
GmbH
Norderstedt,
Niemcy

Incidin Plus 2% Alkiloamina
0,7% (w
roztworze
2%)

Ecolab GmbH
Monheim, Nie-
mcy

Perform Aktywny tlen
1,35% (w
roztworze
3%)

Schülke & Mayr
GmbH
Norderstedt,
Niemcy

CZYSZCZENIE NAKŁADKI STOŁU TERAPEUTYCZNEGO
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Środek dezynfe-
kujący

Składniki Stężenie Producent Zalecany
czas kontaktu

Antiseptica Combi
– dezynfekcja po-
wierzchni

Aldehyd 1% (w roz-
tworze 4%)

ANTISEPTICA
chem.-farm.
Produk-
te GmbH
Pulheim, Nie-
mcy

Chlorek
0,4% (w
roztworze
4%)

UWAGA: Środki dezynfekujące zawierające zarówno aldehyd, jak i aminy stosowane na tej samej
powierzchni mogą doprowadzić do przebarwień. 

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Jeżeli uniwersalna nakładka TK do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej lub
uniwersalne przedłużenie stołu terapeutycznego do bezramowej radiochirurgii
stereotaktycznej zostały zanieczyszczone płynami ustrojowymi, należy je zdezynfekować.

Ostrzeżenie
Nigdy nie używać żrących środków do czyszczenia, rozpuszczalników ani środków
ściernych. W razie braku pewności co do właściwości danego środka, nie używać go.
Techniki czyszczenia i dezynfekcji uniwersalnej nakładki TK do bezramowej radiochirurgii
stereotaktycznej lub uniwersalnego przedłużenia stołu terapeutycznego do bezramowej
radiochirurgii stereotaktycznej powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami i
rozporządzeniami w kraju, w którym znajduje się urządzenie.
Uniwersalną nakładkę TK do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej lub uniwersalne
przedłużenie stołu terapeutycznego do bezramowej radiochirurgii stereotaktycznej należy
regularnie dezynfekować przed każdym nowym cyklem leczenia pacjenta.

Czyszczenie nakładki

Krok

1. Przetrzeć urządzenie ściereczką i odpowiednim środkiem.

2. Osuszyć wełnianą szmatką.

Czyszczenie i dezynfekcja nakładki
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