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1 ALGEMENE INFORMATIE
1.1 Contactgegevens en juridische informatie
1.1.1 Contactgegevens

Ondersteuning

Als u bepaalde informatie niet kunt vinden in deze handleiding of als u vragen of problemen hebt,
neemt u dan contact op met Brainlab support:

Regio Telefoon E-mail

Verenigde Staten en Cana-
da

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

us.support@brainlab.com

Afrika, Azië, Australië, Euro-
pa

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

support@brainlab.comLatijns-Amerika
Tel: +55 11 33 55 33 70
Fax: +55 11 33 55 33 79

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

Frankrijk en Franstalige re-
gio’s Tel: +33 800 67 60 30 support_fr@brainlab.com

Verwachte levensduur

De Brainlab service-ondersteuning voor Adaptive Hybrid Surgery Analysis is tien jaar. Tijdens
deze periode worden zowel software-updates als support op locatie geboden.

Feedback

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

Fabrikant

Brainlab AG
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Germany

Taalinformatie

Alle gebruikershandleidingen van Brainlab worden oorspronkelijk opgesteld in het Engels.

ALGEMENE INFORMATIE
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1.1.2 Juridische informatie

Auteursrecht

Deze handleiding bevat auteursrechtelijk beschermde informatie. Geen enkel deel van deze
handleiding mag worden gereproduceerd of vertaald zonder de uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van Brainlab.

Handelsmerken Brainlab

Brainlab® is een gedeponeerd handelsmerk van Brainlab AG in Duitsland en/of de VS.

Niet-Brainlab-handelsmerken

Microsoft® en Windows® zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de
Verenigde Staten en andere landen.

Geïntegreerde software van derden

• Deze software is gedeeltelijk gebaseerd op het werk van de Independent JPEG Group.
• Dit product omvat software ontwikkeld door Apache Software Foundation (http://

www.apache.org).
• Deze software is gebaseerd op het werk van de Open JPEG Group (voor licentie-informatie,

zie: http://www.openjpeg.org/BSDlicense.txt).

CE-markering

Het CE-label toont dat het Brainlab-product voldoet aan de essentiële eisen van
de Richtlijn Medische Hulpmiddelen 93/42/EEG (de "RMH").
Volgens de bepalingen zoals uiteengezet in de RMH, is Adaptive Hybrid Surge-
ry Analysis een CE-klasse IIb-product.

Verkoop in de VS

De federale wetgeving in de VS beperkt de aanschaf van dit product tot door of in opdracht
van een arts.

Contactgegevens en juridische informatie
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1.2 Symbolen

Waarschuwingen

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

Aandachtspunten

Aandachtspunten worden aangeduid door middel van een cirkelvormig
voorzichtigheidssymbool. Zij bevatten essentiële veiligheidsinformatie over mogelijke
problemen met het apparaat. Dergelijke problemen omvatten storingen, fouten
beschadiging van de apparatuur of beschadigingen van eigendommen.

Opmerkingen

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

ALGEMENE INFORMATIE
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1.3 Beoogd gebruik

Plausibiliteitsbeoordeling

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

Gebruiksaanwijzingen

De RT Elements zijn toepassingen voor radiotherapeutische behandeling, voor gebruik tijdens
stereotactische, conforme, computer-geplande, op een lineaire versneller gebaseerde
radiotherapie van craniale, hoofd en hals, en extracraniale laesies.
De toepassing Adaptive Hybrid Surgery Analysis als één RT Element simuleert een
geautomatiseerd, op een sjabloon gebaseerd bestralingbehandelplan. Het gesimuleerde plan is
bestemd voor de evaluatie van de behandeling bijvoorbeeld tijdens vergaderingen over tumoren
of in operatiekamers.

Beoogd gebruik
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1.3.1 Compatibiliteit met medische apparatuur

1.3.1 Medische software van Brainlab

Compatibele medische software van Brainlab

Adaptive Hybrid Surgery Analysis is compatibel met de volgende medische software van
Brainlab:

Medische software van Brainlab Opmerking

SmartBrush 2.1
Image Fusion 2.0
Segmentation Performer 2.0
DICOM Viewer 2.2

Adaptive Hybrid Surgery Analysis kan gegevens le-
zen die door deze Brainlab Elements worden ge-
schreven

Cranial/ENT 3.1

Chirurgische navigatiesoftwareIntraoperative Structure Update 1.0
Automatic Image Registration 1.2

Content Manager 2.2/Patient Selection
4.1 Software voor het beheer van patiëntgegevens

Andere Brainlab-software

Als u andere softwareversies gebruikt dan hierboven gespecificeerd, neem dan contact op met
Brainlab support voor informatie over compatibiliteit met Brainlab-apparatuur.

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

Service op afstand

Op aanvraag kan het Adaptive Hybrid Surgery Analysis-werkstation worden uitgerust met
toegang op afstand tot Brainlab support. Brainlab service op afstand met iHelp® 6.1 (Axeda) is
beschikbaar.

ALGEMENE INFORMATIE
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1.3.2 Medische software niet van Brainlab

Algemene informatie

Brainlab adviseert uitsluitend systemen te gebruiken die registraties uitwisselen, zoals
geadviseerd door het profiel Integrating the Healthcare Enterprise - Radiation Oncology (De
gezondheidszorg integreren - Bestralingsoncologie) (IHE-RO) (http://www.ihe.net/
Radiation_Oncology/) op Multimodality Registration for Radiation Oncology
(Multimodaliteitsregistratie voor bestralingsoncologie). De definities die in dit document worden
verstrekt zijn gedefinieerd door een groep artsen en verkopers en richten zich op klinische
workflows en gerelateerde beveiligingsoverwegingen.

Goedgekeurde medische software van derden

Het is acceptabel om de volgende software op hetzelfde werkstation als Adaptive Hybrid
Surgery Analysis te installeren en uit te voeren:

Medische software van der-
den

Versie Opmerking

RayStation, van RaySearch
Laboratories AB 4.7 Behandelplanningsysteem voor radiothe-

rapie

InverseArc, van RaySearch
Laboratories AB 1.0

Transformeert behandelplannen in gelijk-
waardige VMAT (volumetrisch gemodu-
leerde boogtherapie) plannen

DICOM-conformiteit

DICOM-conformiteitsverklaringen zijn te vinden op www.brainlab.com/dicom.

DICOM is op zichzelf geen garantie voor interoperabiliteit. De conformiteitsverklaring
vergemakkelijkt echter een first-level validatie voor interoperabiliteit tussen verschillende
applicaties die dezelfde DICOM-functionaliteit ondersteunen. De gebruiker moet de
conformiteitsverklaring lezen en begrijpen in samenhang met de DICOM-standaard.

In overeenstemming met IEC 62266 "Richtlijnen voor implementatie van DICOM in
radiotherapie", hoofdstuk 11 "Aandachtspunten voor gebruikers", "[...] moeten de kopers
van de radiotherapie-oncologie-apparatuur controleren of hun apparatuur correct
communiceert met andere apparatuur en met succes informatie overdraagt met behulp van
de DICOM-protocollen en -instellingen."

DICOM-interfaces van derden

Vanwege de diversiteit van de DICOM-standaard is het mogelijk dat bepaalde plannen die
zijn gemaakt door behandelplanningsoftware van derden niet volledig kunnen worden
geladen.

Controleer alle gegevens die door de Brainlab-toepassing worden geïmporteerd op
volledigheid en juistheid, omdat verschillende interpretaties van de DICOM-standaard
kunnen resulteren in verschillende implementaties voor de weergave van de data die door
het DICOM-protocol worden verstuurd.

Als de DICOM-standaard geen middelen levert om te controleren of de integriteit van het
DICOM-bestand is aangetast voordat u het in het Brainlab-systeem importeert, adviseren
wij u om de DICOM-overdracht uitsluitend via een netwerk te gebruiken. Dit garandeert dat
de gegevens niet gemakkelijk kunnen worden gemanipuleerd tijdens de
gegevensuitwisseling. Indien DICOM-gegevens worden weggeschreven als bestanden op
opslagmedia, wordt het aanbevolen om deze informatie met dezelfde zorg te behandelen

Beoogd gebruik
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als bij een geschreven of gedrukt patiëntenbestand om elke vorm van manipulatie te
voorkomen.

Het installeren van andere software

Brainlab staat installatie van Brainlab RT Elements niet toe op platformen waarop
medische software van derden is geïnstalleerd. Dit komt omdat er niet kan worden
uitgesloten dat Brainlab RT Elements invloed heeft op de software van derden en vice
versa. In deze context is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om geschikte
platformen vast te stellen en te leveren voor het voldoen aan de opgegeven vereisten voor
installatie van de Brainlab RT Elements.

Brainlab adviseert ten zeerste geen software van derden op het platform te installeren,
omdat dergelijke software de prestaties van de RT Elements nadelig kan beïnvloeden. Het
is de verantwoordelijkheid van de gebruiker te controleren of de RT Elements niet nadelig
worden beïnvloed door geïnstalleerde software of software-updates van derden - hiervoor
kunnen de instructies uit deze gebruikershandleiding voor hervalidering van de software
worden gebruikt.

ALGEMENE INFORMATIE
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1.4 Training en documentatie
1.4.1 Training

Verantwoordelijkheid

Dit systeem biedt slechts ondersteuning aan het medisch personeel en vervangt in geen
geval de ervaring en/of verantwoordelijkheid van het medisch personeel tijdens het gebruik
ervan.

Om een veilig en correct gebruik van het systeem te kunnen waarborgen, moeten alle
gebruikers deelnemen aan een trainingsprogramma dat wordt gegeven door een
vertegenwoordiger van Brainlab, alvorens het systeem voor de eerste keer te gebruiken.

Alle behandelplanrapporten moeten worden goedgekeurd door een gekwalificeerde
persoon voordat de informatie in deze rapporten wordt gebruikt voor
radiotherapiebehandelingen.

Training en documentatie
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1.4.2 Documentatie

Beoogde gebruikers

Adaptive Hybrid Surgery Analysis is gericht op medische professionals (artsen, hun personeel,
verpleegkundigen, etc.) met voldoende kennis van de Engelse technische terminologie op het
gebied van medische fysica en medische beeldvorming, zodat zij de Adaptive Hybrid Surgery
Analysis-gebruikersinterface correct begrijpen.

Eenheden

Alle getallen in de documenten worden aangegeven in metrieke eenheden. Als er geen eenheid is
aangegeven, is de eenheid in millimeters.

Het lezen van gebruikershandleidingen

In deze gebruikershandleidingen wordt complexe medische software omschreven waarmee met
zorg moet worden omgegaan.
Het is belangrijk dat alle gebruikers van systemen, instrumenten en software:
• De gebruikershandleidingen aandachtig lezen voordat ze de apparatuur hanteren
• Altijd toegang hebben tot de gebruikershandleidingen

Beschikbare gebruikershandleidingen

Gebruikershandleiding Inhoud

Softwarehandleidingen Gedetailleerde instructies voor de software

Softwarehandleiding, Phy-
sics Administration

Gedetailleerde informatie over het toepassen van gemeten bun-
delgegevens en machineprofielen

ALGEMENE INFORMATIE

Softwarehandleiding Rev. 1.1 Adaptive Hybrid Surgery Analysis Ver. 1.0 13



1.5 Technische vereisten

Hardware

Aanbevolen hardwarevereisten:

Hardware Vereiste

Processor 2 x 6 fysieke cores, Intel Xeon (Ivy-Bridge mi-
croarchitectuur of nieuwer), 2,6 GHz

Geheugen 32 GB

Grafische kaart DirectX 11 compatibele grafische kaart voor het
werkstation met minimaal 1 GB geheugen

Schermresolutie 1.920 x 1.200

Netwerkverbinding 1 Gbit/s

Harde schijf RAID5 volume met 1 TB schijfruimte

Minimum hardwarevereisten:

Hardware Vereiste

Processor
4 fysieke cores, Intel Xeon (Nehalem microar-
chitectuur of nieuwer) of Intel Core i7 (Nehalem
microarchitectuur of nieuwer), 2,6 GHz

Geheugen 8 GB

Grafische kaart Een geschikte DirectX 11 met minstens
512 MB grafisch geheugen

Schermresolutie 1.280 x 1.024

Netwerkverbinding 100 Mbit/s

Harde schijf 250 GB schijfruimte

Software

Software Vereiste

Besturingssysteem

Windows Server 2008 (64-bit), SP2
Windows 7 Ultimate (64-bit), SP1
Windows 8.1 (64-bit)
Raadpleeg uw supportspecialist van Brainlab voor informatie over de
compatibiliteit van servicepacks

Brainlab raadt aan het besturingssysteem met hotfixes bij te werken overeenkomstig de IT-
regelgeving van het ziekenhuis. Brainlab verwacht geen problemen die verband houden
met hotfix-installaties. Neem contact op met Brainlab support indien er zich enige
problemen voordoen.

Virusscanner

Als het systeem wordt aangesloten op een LAN (Local Area Network), dan raadt Brainlab aan
enige malwarebeveiliging (bijv. een virusscanner) te installeren en hun definitiebestanden
regelmatig bij te werken. Denk eraan dat de instellingen van de malwarebeveiliging de
systeemprestaties kunnen beïnvloeden, bijv. als elke bestandstoegang gecontroleerd wordt, zal
het laden en opslaan van patiëntgegevens langzamer gaan. Brainlab adviseert daarom realtime
scans uit te schakelen en virusscans gedurende niet-klinische uren te verrichten.

Technische vereisten
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Updates

Updates voor het besturingssysteem (hotfixes) of software van derden dienen buiten kliniek-uren
en in een testomgeving te worden uitgevoerd ter verificatie van de juiste werking van het Brainlab
systeem. Brainlab controleert de uitgegeven Windows-hotfixes en zal ervan op de hoogte zijn als
er voor bepaalde updates problemen kunnen worden verwacht. Neem contact op met Brainlab
support als u problemen hebt met hotfixes voor het besturingssysteem.
U kunt uw eigen beveiligingsmaatregelen tegen schadelijke software aangeven, op voorwaarde
dat er achteraf een systeemhervalidatie wordt uitgevoerd. De instellingen van de virusscanner
kunnen de systeemprestaties beïnvloeden, bijv. als elke bestandstoegang gecontroleerd wordt,
zal het laden van patiëntgegevens langzamer gaan.

Prestaties

Berekeningsprestataties kunnen door andere processen op dezelfde machine worden beïnvloed.
Dosisoptimalisatie is zeer afhankelijk van de CPU en in mindere mate van de bestandsinvoer/-
uitvoer. Als de CPU veel door andere processen wordt gebruikt of de bestandsinvoer/-uitvoer door
andere processen wordt geblokkeerd/gebruikt, dan worden de toepassingsprestaties negatief
beïnvloed.
De berekeningstijd is afhankelijk van:
• CPU (snelheid van en aantal processoren).
• Bestandsinvoer/-uitvoer (snelheid van de harde schijf).
• Tumorgrootte.
• Orgaangrootte.
• Gebruikte sjabloon. Voor de initiële sjabloon is de berekeningstijd minder dan vijf minuten voor

een systeem dat voldoet aan de minimale hardwarevereisten.

Back-up

Na systeemacceptatie wordt een back-up gemaakt van de Adaptive Hybrid Surgery Analysis-
installatie. Deze back-up werkt alleen op werkstations waarvoor een licentie voor de software is.

ALGEMENE INFORMATIE
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2 ADAPTIVE HYBRID
SURGERY ANALYSIS

2.1 Over Adaptive Hybrid Surgery Analysis

Algemene informatie

Met Adaptive Hybrid Surgery Analysis kunt u de effecten van mogelijke
bestralingbehandelplannen voor patiënten met goedaardige tumoren vergelijken. Dit helpt u bij de
beslissing of:
• bestralingstherapie geschikt is voor de tumor, zoals goedaardige schedelbasistumoren; of
• u chirurgie moet uitvoeren om bestralingstherapie mogelijk te maken.

Adaptive Hybrid Surgery Analysis kan preoperatief of intraoperatief worden uitgevoerd.

Opmerkingen betreffende veiligheid

Bij gebruik van Adaptive Hybrid Surgery Analysis:
• Moet u niet alleen afgaan op de software voor het uitvoeren van de ingreep.
• Chirurgische risico’s hebben een hogere prioriteit dan risico’s die worden aangegeven door

deze software.
• Deze software toont niet wanneer tumorvolume moet worden gereseceerd. Het is uitsluitend de

beslissing van de chirurg om de omvang van een subtotale tumorresectie aan te geven op
basis van chirurgische ervaring.

• Omdat Adaptive Hybrid Surgery Analysis niet het definitieve behandelplan maakt en het
definitieve plan anders kan zijn, vormen problematische delen die zichtbaar zijn in de GUI, bijv.
dosishotspots, geen directe bedreiging voor de patiënt.

• De software toont alleen risico’s die voortkomen uit de simulatie van de
bestralingsbehandeling. Er wordt geen rekening gehouden met chirurgische risico’s in de
Radiation Plan Analysis-tabel en deze moeten door de chirurg worden opgenomen in het
beslissingsproces.

• Controleer zorgvuldig of hetzelfde tumorobject is geselecteerd in alle applicaties die worden
gebruikt in een workflow (bijv. Adaptive Hybrid Surgery Analysis, Cranial Navigation en
Intraoperative Structure Update).

Vertrouw niet uitsluitend op Adaptive Hybrid Surgery Analysis.

Patiëntdatasets

Datasets die worden gebruikt om een dosisplan te simuleren:
• Moeten het hele hoofd bevatten.
• Moeten de risicostructuren/-objecten bevatten.
• Moeten de modaliteit MR hebben.
• Mogen noch bovenaan noch aan een andere zijde worden bijgeknipt.
• Mogen geen angulaties bevatten.

ADAPTIVE HYBRID SURGERY ANALYSIS
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• Mogen geen lokalisator bevatten.
• Moeten puur axiale beelden bevatten.
• Moeten uitsluitend beelden van de patiënt in rugligging bevatten.

Over Adaptive Hybrid Surgery Analysis
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2.1.1 De Adaptive Hybrid Surgery Analysis workflow

Preoperatieve workflow

Als u de mogelijkheid voor bestralingstherapie wilt bepalen voorafgaand aan het uitvoeren van
chirurgie op een tumor, volg dan deze workflow die bestaat uit een reeks Brainlab Elements:

①

②

③

④

Afbeelding 1 

Nr. Component Omschrijving

① DICOM Viewer Bekijk uw data.

② Image Fusion Fuseer beeldensets.

③ SmartBrush Markeer tumoren voor verschillende resectiestaten, bekijk risi-
co-organen en pas deze aan.

④ Adaptive Hybrid Surgery
Analysis

Bereken en vergelijk mogelijke behandelplannen voor bestra-
lingstherapie voor verschillende tumorobjecten (zie pagina
26).

Intraoperatieve workflow

Om de mogelijkheid voor bestralingstherapie te bepalen nadat het tumorvolume tijdens chirurgie
is verminderd, moet u het tumorvolume bijwerken door middel van intraoperatieve beeldvorming

ADAPTIVE HYBRID SURGERY ANALYSIS
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of het Intraoperative Structure Update Element. De workflows voor deze twee opties zijn als
volgt:
• Intraoperatieve workflow

Stappen

1.
Voer intraoperatieve beeldvorming uit (bijv. een iCT-scan). Gebruik AIRO en start de ap-
plicatie Automatic Image Registration in de Cranial Navigation software. Raadpleeg
de softwarehandleiding, Automatic Image Registration voor meer informatie.

2. Gebruik Image Fusion om de intraoperatieve beeldscan te fuseren met de preoperatieve
MR-dataset.

3. Gebruik SmartBrush om de contouren van resterend tumorvolume aan te geven.

4. Gebruik Adaptive Hybrid Surgery Analysis om de mogelijkheid voor bestralingstherapie
te berekenen.

• Intraoperative Structure Update workflow

Stappen

1.

Selecteer in Content Manager Intraoperative Structure Update en werk het resterende
tumorvolume bij. Raadpleeg de softwarehandleiding, Intraoperative Structure Update
voor meer informatie.

2. Gebruik Adaptive Hybrid Surgery Analysis om de mogelijkheid voor bestralingstherapie
te berekenen.

Een Adaptive Hybrid Surgery Analysis workflow starten

Stappen

1.

Selecteer in Content Manager de Adaptive Hybrid Surgery Analysis-workflow. De Pa-
tient Browser wordt weergegeven.

Over Adaptive Hybrid Surgery Analysis
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Stappen

2.

Selecteer een geschikte patiëntdataset.

3.

De beschikbare Elements voor deze workflow worden weergegeven:

4. Selecteer DICOM Viewer om de huidige staat van de beeldset te beoordelen.

ADAPTIVE HYBRID SURGERY ANALYSIS
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Stappen

5.

Als u voor deze patiënt nog niet eerder een gegevensset had geselecteerd, wordt u nu
gevraagd dit te doen voorafgaand aan het eerste gebruik van een van de Elements. De
voor de patiënt beschikbare gegevenssets worden weergegeven, inclusief alle beeld-
scans en eventuele gedefinieerde objecten.

Selecteer een dataset. Standaard worden alle beeldsets en objecten in de dataset opge-
nomen. Voor Adaptive Hybrid Surgery Analysis is een lijst van risico-organen nodig
voor optimale automatische planning. Als niet alle vereiste organen beschikbaar zijn, kan
de dosisoptimalisatie vertekend zijn. Als meer objecten worden geselecteerd dan nodig
is, dan worden alleen de aanvullende objecten weggelaten.
Klik op het symbool X ernaast om een selectie te verwijderen.

Selecteer OK.

6. Om verder te gaan van het ene Element naar het volgende in de workflow (bijv. na ge-
bruik van de DICOM Viewer), klik op Done in het Element.

Over Adaptive Hybrid Surgery Analysis
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Stappen

7.

Selecteer Image Fusion om beeldsets te fuseren (zie hieronder).

8.

Selecteer SmartBrush om de contouren aan te geven van de relevante tumorobjecten
voor een analyse van de dosisverdeling. Risico-organen worden gemarkeerd tijdens auto-
segmentatie. Bekijk de risico-organen en pas deze indien nodig aan (zie pagina 23).

9. Ga na voltooiing van deze stappen verder met het Element Adaptive Hybrid Surgery
Analysis (zie pagina 28).

Voorbereiden voor Adaptive Hybrid Surgery Analysis met Image Fusion

Gebruik Image Fusion om beeldscans (CT, MR etc.) die u wilt gebruiken voor planning, te
fuseren. Voor aanvullende informatie over de juiste werkwijze raadpleegt u de
Softwarehandleiding, Image Fusion.
De dataset met de risico-organen moet correct worden uitgelijnd. Alle overige datasets moeten
worden uitgelijnd/gefuseerd met de dataset met de risico-organen.

Voorbereiden voor Adaptive Hybrid Surgery Analysis met SmartBrush

Gebruik SmartBrush om tumorobjecten en doelobjecten in de beeldscans te segmenteren. Voor
aanvullende informatie over de juiste werkwijze raadpleegt u de Softwarehandleiding,
SmartBrush.
Voor Adaptive Hybrid Surgery Analysis is het belangrijk dat u:
• Minstens één doeltumor aangeeft als een object van type tumor.
• De risico-organen beoordeelt die zijn gemaakt door autosegmentatie voor Adaptive Hybrid

Surgery Analysis. Houd in het geval van risico-organen rekening met het volgende:
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- Alle risico-organen moeten in de preoperatieve dataset worden aangegeven.
- Alle objecten moeten worden gecontroleerd met een applicatie die objecten kan wijzigen,

zoals SmartBrush. De objectevaluatie omvat een inspectie van de objectcontouren. Dit
is verplicht voor automatisch gegenereerde objecten.

- Als een orgaan is opgegeven in de Adaptive Hybrid Surgery Analysis sjabloon, maar
niet is gemaakt door middel van autosegmentatie, dan kunt u dat orgaan maken met
SmartBrush. Gebruik hiervoor dezelfde naam die is opgegeven voor het orgaan in
Adaptive Hybrid Surgery Analysis. Wanneer u het object in Adaptive Hybrid Surgery
Analysis importeert, wordt het herkend als het juiste type. Als deze conversie niet werkt,
toont Adaptive Hybrid Surgery Analysis een melding dat het relevante object
ontbreekt. Controleer uw plan zorgvuldig.
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2.2 Beeldweergavefuncties

Basis weergaveopties

Opties

Klik voor het pannen van
de beelden op deze toets en sleep een beeld met de muiswijzer.

Klik om door de beelden te
browsen

op deze toets en sleep de muiswijzer omhoog of omlaag
door een beeld.

Om in- of uit te zoomen,

klik op zoomtoets en sleep de muiswijzer omhoog of om-
laag.
U kunt ook in het doelgebied zoomen door de CTRL-
toets ingedrukt te houden en de muis tegelijkertijd te ver-
plaatsen.

Windowing van beelden wijzigen

U kunt de windowing-instellingen wijzigen om de hounsfieldeenheid/grijswaarden-verdeling in de
beelden aan te passen ter verbetering van de zichtbaarheid of van het structuurcontrast.

Opties

Selecteer deze toets om de basiswindowing te wijzigen:

Klik in een van de beelden, houd de muistoets ingedrukt en sleep de muiswijzer om het windo-
wing-histogram aan te passen:
• Sleep omhoog (omlaag) om de hounsfieldeenheid/het grijswaardeniveau te verhogen (of te

verlagen).
• Sleep rechts (links) om de vensterbreedte van de hounsfieldeenheid/het grijswaardeniveau te

verhogen (of te verlagen).
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2.3 Adaptive Hybrid Surgery Analysis gebruiken

Berekeningen

Wanneer Adaptive Hybrid Surgery Analysis start, wordt de dataset die u hebt gekozen
geanalyseerd en het resultaat van drie mogelijk bestralingstherapieplannen berekend. De
berekening volgt de volgende stappen:

Stappen

1. Adaptive Hybrid Surgery Analysis voegt een oppervlaktecontour toe aan de dataset.

2.

De inhoud van de oppervlaktecontour wordt geanalyseerd als een equivalent volume van
water.
Met behulp van de buitencontour wordt een watermodel gegenereerd op basis van een
pencil beam-algoritme met behulp van een homogeen waterequivalente elektronendicht-
heid.

3.

Het berekent de effecten op dit volume voor de drie sjabloonbehandelplannen:
• cf-SRT: Conventionele gefractioneerde stereotactische bestralingstherapie.
• hf-SRS: Hypogefractioneerde stereotactische radiochirurgie.
• sf-SRS: Enkelvoudige fractie stereotactische radiochirurgie.

4. De mogelijke effecten van de drie berekende behandelplannen worden getoond voor de
geselecteerde tumor en elk risico-orgaan in de dataset.

Voor meer informatie over dosisberekening kunt u de softwarehandleiding, Physics
Administration raadplegen.

Regels voor automatische initiële tumorselectie

Nadat de applicatie is gestart, worden de beschikbare voorschriften berekend zonder verdere
tussenkomst van de gebruiker als alleen een tumor van het type enkel object is geselecteerd.
Als meerdere tumorobjecten worden geladen, gebruikt automatische planning het laatst
(tijdstempel) aangemaakte tumorobject.

Buitencontour

Controleer de buitencontour. Adaptive Hybrid Surgery Analysis maakt automatisch een
buitencontour aan voor de berekening, maar deze wordt niet opgeslagen bij de patiëntgegevens.
Om dit te controleren, moet u er een aanmaken in SmartBrush.

Stappen

1. Maak een nieuw object aan in SmartBrush.

2. Markeer de buitencontour in SmartBrush.

3. Geef het nieuwe object de naam Outer Contour.

4. Ga verder naar Adaptive Hybrid Surgery Analysis.

Veiligheidsinformatie

De anatomie van de patiënt op het moment van de bestralingsbehandeling kan verschillen van de
anatomie die in de software wordt getoond. Wijzigingen van de anatomie kunnen worden
veroorzaakt door:
• het verwijderen van het volume
• het ontspannen van ingedrukte volumes
• bloedingen
• het verschuiven van een open schedel
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• zwellingen

Het opgegeven tumorvolume wordt gebruikt als behandelingsvolume (PTV) voor de
dosisberekening. Er worden geen marges gebruikt rond de tumor. Er worden geen
boostobjecten aangemaakt.

Over het algemeen is het mogelijk dat meer of aanvullende patiëntgegevens beschikbaar
zijn voor de RT Elements dan dat er geladen kunnen worden. Dit kan bijvoorbeeld het
resultaat zijn van andere planningstappen of gegevens uit systemen van derden. In dat
geval wordt u geïnformeerd dat niet alle beschikbare gegevens kan worden geïmporteerd.
U wordt dan geadviseerd de geïmporteerde patiëntgegevens zorgvuldig te controleren op
juistheid en geldigheid.

Controleer of de buitencontour correct is door te kijken naar de datasetweergaven.

Afhankelijk van het MLC-type gebruikt de pencil beam-algoritme kernels met een vaste
resolutie die de totale resolutie aanduiden van de dosisberekening, loodrecht op de
bundelas. In het geval van kleine structuren in combinatie met een kernel met onvoldoende
rastergrootte kan de pencil beam-dosisberekening te grof zijn om elk detail van de
geleverde dosisverdeling te bepalen.

Kenmerken van de machine

De kenmerken van de machine en het machineprofiel dat wordt gebruikt voor dosisberekening
zijn:
• Novalis Tx met Varian 120 HD MLC,
• Gemiddelde bundeldata van meerdere machines,
• Step-and-Shoot IMRT,
• 6 MV nominale bundelenergie,
• Geen gespleten velden,
• Geen lichtvelden.

Er wordt een Novalis Tx machineprofiel dat is gebaseerd op gemiddelde data van echte Novalis
Tx metingen, gebruikt om doses in de applicatie te berekenen. Als de specificaties van de linac
die wordt gebruikt voor de behandeling van de patiënt, minder zijn dan die van een Novalis Tx,
dan is een vergelijkbare plankwaliteit niet haalbaar met het behandelsysteem.

ADAPTIVE HYBRID SURGERY ANALYSIS

Softwarehandleiding Rev. 1.1 Adaptive Hybrid Surgery Analysis Ver. 1.0 27



2.3.1 Adaptive Hybrid Surgery Analysis weergaven

Tumorselectieweergave

U kunt individuele tumoren selecteren voor de berekening van de dosisverdeling en voor de
weergave in het ACS-weergave.

① ②

Nr. Component

①

Tumorobjectselectie.
• Selecteer een tumorobject om de bijbehorende ACS-weergave te tonen.
• Selecteer Calculate om de bijbehorende dosisverdeling te berekenen en terug te gaan

naar de tabelweergave.
• Selecteer Cancel om de tumorselectie te annuleren en terug te gaan naar de vorige ta-

belweergave.

② Beeldset van het geselecteerde tumorobject met toegevoegde oppervlaktecontour. De
weergaven worden automatisch gecentreerd op de geselecteerde tumor.
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Tumorobjectselectieweergave

De tumorobjectselectieweergave toont u belangrijke tumorinformatie.
① ②

Nr. Component

① Volume (cm3), naam, creatiedatum en -tijd worden voor elk tumorobject weergegeven.

②
Als een tumorvolume leeg of te groot is, wordt dit rechts van de tumorgegevens aangege-
ven. De berekeningsknop wordt dan uitgeschakeld en de berekening kan niet worden ge-
start voor deze tumorobjecten.
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Tabelweergave

Het hoofdscherm toont de Radiation Plan Analysis-tabel.

① ② ③

Afbeelding 2 

Nr. Component

①

Sjabloonselectie. Selecteer de pijl naast de naam van de huidige voorschriftberekenings-
sjabloon om tussen sjablonen te schakelen. Een vervolgkeuzemenu wordt geopend
waarin u de sjabloon voor de dosisverdeling kunt selecteren.

②

Vergelijking van sjabloonplannen. De kolom bevat resultaten voor 30, 5 en enkelvoudig
gefractioneerde plannen.
• Selecteer een kolom om de bijbehorende dosisverdeling in de ACS-weergave te tonen.
• Selecteer een rij om het object in de beeldweergaven te centreren en vouw de rij uit (de

tumorrij is altijd uitgevouwen).
• Selecteer in het geval van meerdere tumorobjecten de terugpijl in de tumorrij om naar

de tumorselectieweergave te gaan.

③ Beeldset met toegevoegde oppervlaktecontour en dosisverdeling. Wanneer u de applica-
tie opent, worden de weergaven automatisch gecentreerd op de geselecteerde tumor.
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Controleer de nauwkeurigheid van de getoonde buitencontour die wordt gebruikt voor
dosisberekeningen. Het gehele gebied dat relevant is voor de behandeling moet binnen de
contouren vallen. Als dat niet het geval is, moet een externe buitencontour worden
geleverd. Een externe contour kan worden geleverd door een object met de naam Outer
Contour aan te maken en dit in de applicatie te laden.

Controleer na het importeren of de contouren goed zijn uitgelijnd met de beelden.

De daadwerkelijke en opgegeven waarden die worden getoond voor tumoren en risico-organen

Waarden worden geleverd voor elke tumor (links) en elk risico-orgaan (rechts) in de vorm
daadwerkelijke waarde (opgegeven waarde).

① ③②① ③②

Afbeelding 3 

Nr. Component

①
Daadwerkelijke waarde. Dit is het huidige resultaat van de planoptimalisatie. De daadwer-
kelijke waarden vindt u aan de linkerzijde en zijn groen of rood gemarkeerd voor tumoren
of groen, rood of geel voor risico-organen.

② Symbool. De buitenring heeft de kleur van de bovenwaarde en de binnencirkel heeft de
kleur van de onderwaarde.

③

Opgegeven waarde. Dit is een waarde die is ingesteld door de sjabloon dat een goed
plan moet behalen. Deze sjabloonwaarden worden afgeleid van klinische artikelen en art-
sen en zijn state-of-the-art. Zij kunnen niet worden gewijzigd. De opgegeven waarden
vindt u tussen haakjes aan de rechterzijde.

Zie hieronder voor meer informatie over de opgegeven waarden voor de tumoren en risico-
organen.
Raadpleeg een radiotherapeut/oncoloog wanneer de interpretatie van de berekende resultaten
niet duidelijk is.

Tumoranalyse

Adaptive Hybrid Surgery Analysis analyseert het mogelijke effect van elk sjabloonplan op elke
tumor.

Afbeelding 4 
Voor elk plan wordt het daadwerkelijke resultaat voor de tumor getoond met de opgegeven
waarde (tussen haakjes). Voor tumoren bepalen de opgegeven waarden het voorschrift voor de
minimale volumedekking en het doel voor de conformiteitsindex.
• Volume coverage (Volumedekking): geeft aan hoeveel van het tumorvolume door de dosis

moet worden gedekt. De opgegeven waarde (tussen haakjes) is de minimale volumedekking
die nodig is voor een acceptabel plan.

• Conformity index (CI) (Conformiteitsindex (CI)): geeft aan hoe nauwkeurig de omvang van de
dosisverdeling overeenkomt met de grootte en vorm van het doelvolume, waarbij rekening
wordt gehouden met het normale weefsel. De opgegeven waarde (tussen haakjes) toont de
maximale CI voor een acceptabel plan.
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OPMERKING. De omgekeerde Paddick conformiteitsindex wordt hier gebruikt. Als een perfecte
conformiteit wordt bereikt, is de CI gelijk aan 1. De oorspronkelijke Paddick conformiteitsindex is
op een schaal van (0,1] of 0-100%. De schaal van de omgekeerde Paddick conformiteitsindex is
[1,inf.). Deze is gedefinieerd in de paper http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11728692 by
Nakamura; 2001 "New Conformity Index".
 

Deze visuele indicatoren worden gebruikt in de symbolen: 
• Groen: het voorschrift (volumedekking) of doel (CI) is behaald.
• Rood: het voorschrift (volumedekking) of doel (CI) is niet behaald.

Symbool Omschrijving

(Alles groen)
Het voorschrift is behaald voor volumedekking en het doel is behaald voor
conformiteitsindex (CI).

(Buiten groen, binnen rood)
• (Groen) Het voorschrift is behaald voor volumedekking.
• (Rood) Het doel is niet behaald voor CI.

(Binnen groen, buiten rood)
• (Groen) Het doel is behaald voor CI.
• (Rood) Het voorschrift is niet behaald voor volumedekking.

(Alles rood)
Het voorschrift is niet behaald voor volumedekking en het doel is niet behaald
voor conformiteitsindex (CI).

(Grijs)
Het is niet mogelijk een haalbaar dosisplan voor deze dataset te berekenen.
Dit kan zijn omdat:
• de tumor te groot is
• volumedekking en CI zijn overgeslagen

Analyse van risico-organen

Adaptive Hybrid Surgery Analysis analyseert het mogelijke effect van elk sjabloonplan op elk
risico-orgaan. Selecteer de pijl links van de naam om het vervolgkeuzemenu te openen en meer
details voor een object te zien.

Afbeelding 5 
Voor elk plan wordt het daadwerkelijke resultaat voor het risico-orgaan getoond met de
opgegeven waarde (tussen haakjes). Voor risico-organen stellen de opgegeven waarden twee
doelen in voor de maximumdosis die een risico-orgaan moet ontvangen om veilig te zijn.
• D50: de limiet van hoeveel dosis 50% van het object moet ontvangen.
• Maximumdosis (Max Dose): de maximale dosis voor dit object.

De software stelt bovendien beperkingen in voor risico-organen. De beperking bepaalt de
maximumdosis die een risico-orgaan moet ontvangen om toelaatbaar te zijn (= 110% van het
doel).
Deze visuele indicatoren worden gebruikt in de symbolen:
• Groen: Het doel is behaald.
• Geel: Het doel is niet behaald, maar de beperking (maximaal toelaatbare dosis) is behaald.
• Rood: Het doel en de beperking (maximaal toelaatbare dosis) zijn niet behaald.
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Symbool Omschrijving

(Alles groen)
Het doel en de beperking zijn behaald voor zowel D50 (50%) als MaxDose
(maximumdosis).

(Buiten groen, binnen rood/geel)
• (Groen) Het doel en de beperking zijn behaald voor D50.
• (Rood) Het doel en de beperking zijn niet behaald voor MaxDose.
• (Geel) Het doel is niet behaald, maar de beperking is behaald voor MaxDo-

se.

(Binnen groen, buiten rood/geel)
• (Groen) Het doel en de beperking zijn behaald voor MaxDose.
• (Rood) Het doel en de beperking zijn niet behaald voor D50.
• (Geel) Het doel is niet behaald, maar de beperking is behaald voor D50.

(Alles rood)
De doelen en de beperkingen zijn niet behaald voor zowel D50 als MaxDose.

(Alles geel)
De doelen zijn niet behaald, maar de beperkingen zijn behaald voor zowel D50
als MaxDose.

(Grijs)
Het is niet mogelijk een haalbaar dosisplan voor deze dataset te berekenen.
Dit kan zijn omdat:
• het risico-orgaan is niet geselecteerd
• d50 en MaxDose zijn overgeslagen

Een beperking overslaan

In sommige gevallen kunt u ervoor kiezen een niet behaald doel (rood of geel gemarkeerd) voor
een risico-orgaan over te slaan. Een voorbeeld hiervan is een orgaan dat bestaande defecten had
voorafgaand aan de bestralingstherapie (zoals volledig gehoorverlies).
Als u een doel wilt overslaan, deactiveert u het betreffende selectievakje voor D50 ① of MaxDose
②.

① ②

Afbeelding 6 
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2.3.2 Dosisverdeling bekijken

Dosisweergaven

U kunt de dosisverdeling beoordelen ten opzichte van de risico-organen en de tumor vanuit de
opties die beschikbaar zijn onder Dose.

Afbeelding 7 

Weergaveoptie Omschrijving

Dose Off Bekijk alleen objecten.

Dose Distribution Bekijk een dosisverdeling.

Verdelingsweergave

Als u kiest voor de Dose Distribution-weergave en een van de drie plannen selecteert, wordt de
geplande dosisverdeling voor dat plan weergegeven als isodosislijnen en een dosisverdeling. De
isodosislijnen zijn aanpasbaar. Met andere woorden, de hoeveelheid details kan wijzigen als u
inzoomt op een beeld volgens de hoeveelheid beschikbare ruimte om het weer te geven. De
dosisverdeling is ook aanpasbaar: de kleuren worden transparanter naarmate u inzoomt op een
beeld, waarna u de onderliggende structuren duidelijk kunt zien.
De richting van de getoonde beelden wordt ingesteld door Brainlab service.
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Isodosislijnen aanpassen en een dosisverdeling markeren

De ACS-weergave toont een isodosislijn voor waarden die zijn ingesteld in de sjabloon en een
gemarkeerde waarde die u kunt wijzigen. De legenda in de hoek rechtsonder van de ACS-
weergave toont de absolute waarden van de isodosislijnen die op dat moment worden getoond.

②

①

Afbeelding 8 

Het aantal isodosislijnen en de dosisverdeling zijn aanpasbaar als de schaal wordt aangepast aan
het zoomniveau van de weergave. Hoe dichter u inzoomt, hoe meer isodosislijnen worden
getoond en hoe transparanter de dosisverdeling wordt.

Stap

Om een bepaalde isodosislijn te definiëren voor weergaven, vult u de waarde ervan in bij High-
light ①.

Om een dosisverdeling die overeenkomt met een bepaalde dosiswaarde te markeren, beweegt
u over die waarde in de legenda ②.

Objectgegevens zien

Stappen

1. Klik op het mappictogram om het menu Data weer te geven.
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Stappen

2.

Het menu toont een lijst van alle objecten in de dataset, samen met hun volumes.
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2.3.3 DVH en 3D-dosis beoordelen

Algemene informatie

Het voornaamste doel van een behandelplan is om een groot percentage tumorvolume met een
specifieke dosis te behandelen, terwijl de dosis die het normale weefsel krijgt, zo laag mogelijk
wordt gehouden. Deze ratio is een goede maatstaf voor het beoordelen van de mate van
optimalisatie en kan direct worden berekend vanuit de dosisvolumehistogramweergave. Hierbij
wordt het percentage van de dosis die normaal weefsel toegediend krijgt afgelezen op een
verticale positie waar een aanzienlijke fractie van de tumor wordt gedekt door de benodigde dosis.
Voor elk object in de 3D reviewlay-out wordt een dosisvolumehistogram weergegeven. De
weergave toont een cumulatief histogram waar u kunt zien hoeveel van het volume de
geselecteerde dosis ontvangt.
De DVH-weergave mag niet het enige beslissingscriterium zijn voor een behandelplan. Een ander
criterium zou bijv. de weergave van de dosisverdeling kunnen zijn.
OPMERKING. Zie pagina 31 voor meer informatie over de conformiteitsindex (CI).
 

De 3D-beoordeling starten

Als u de beoordelingsfuncties Dosisvolumehistogram (DVH) en 3D-dosis wilt zien:

Stappen

1. Klik op het pictogram Data om het menu Data weer te geven.

2. Klik op Dose Review 3D om het scherm weer te geven.

Het DVH voor een object beoordelen

Klik op het object in de lijst aan de linkerzijde van het hoofdscherm om het DVH voor een bepaald
object te bekijken.

① ②

③

Afbeelding 9 

Nr. Omschrijving

① Klik op het uiteinde van de as en sleep deze om de Volume-schaal te wijzigen.

② Beweeg met de muis over een punt voor meer informatie.

③ Klik op het uiteinde van de as en sleep deze om de Dose-schaal te wijzigen.
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Tumor DVH

Voorschriften en doelen worden als punten op het DVH weergegeven. Beweeg uw muis over een
punt als u meer informatie wilt zien:

①

②

③

①
②

Afbeelding 10 

Nr. Component Omschrijving

① Voorschrift (driehoek)
Het doel voor minimale volumedekking voor de PTV.
OPMERKING. "Constraint" in het pop-upvenster verwijst naar
het voorschrift.
 

② Doel (blauwe cirkel) Het doel voor de gewenste conformiteit van dosisverdeling
voor de PTV.

De DVH-weergave toont DVH Constraint Violated (DVH-beperking niet behaald) als niet aan het
voorschrift wordt voldaan.

OAR DVH

Doelen en beperking worden getoond als punten op het DVH. Beweeg uw muis over een punt als
u meer informatie wilt zien:
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①

②

③

①
②

Afbeelding 11 

Nr. Component Omschrijving

① Doel (cirkel) De maximaal toegepaste dosis die toelaatbaar is voor een be-
paald volume om te ontvangen.

② Beperking (vierkant) De maximale dosis die veilig is voor een bepaald volume om
te ontvangen.

Doel en beperking kunnen hetzelfde punt definiëren. De DVH-weergave toont DVH Constraint
Violated (DVH-beperking niet behaald) als niet aan het voorschrift wordt voldaan.
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2.4 Een plananalyse afdrukken

Algemene informatie

U kunt een afdruk of PDF maken van uw analyse voor later gebruik. Deze kan worden
opgeslagen als:
• Een elektronisch opgeslagen PDF
• Een afdruk

Uw plan voltooien

Stappen

1.

Selecteer Done.
Adaptive Hybrid Surgery Analysis maakt een PDF van uw behandelplan.
OPMERKING. Het fractioneringsschema dat werd geselecteerd in de soft-
ware is datgene dat in de PDF is gemarkeerd.
 

2.

①

②

③

Klik op:
• Print om een directe afdruk te maken.
• Save om de PDF elektronisch op te slaan.

3. Selecteer Done om de export uit te voeren.

De kwaliteit van de output is uitermate afhankelijk van de kwaliteit van de inputgegevens.
Onregelmatigheden of onzekerheden over inputgegevens, identificatie of
kwaliteitsproblemen van andere aard moeten zorgvuldig worden onderzocht voordat de
gegevens mogen worden gebruikt.
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2.5 Hervalidatie van de software

Algemene informatie

Dit is de aanbevolen systeemhervalidatietest die volgt op kleine veranderingen in uw systeem,
waaronder:
• Hotfixes voor het besturingssysteem
• Installatie van virusscanners
• Installatie van software van derden

Voor grote veranderingen aan het besturingssysteem (nieuwe OS, nieuwe SP etc.) neemt u
contact op met Brainlab support.

Een softwarehervalidatie uitvoeren

Voor deze procedure moet ten minste één DICOM-patiënt beschikbaar zijn.

Stappen

1. Selecteer een patiënt in de Patient Browser.

2. Selecteer alle relevante objecten en geef de contouren aan van een tumorobject met be-
hulp van SmartBrush.

3.

Start Adaptive Hybrid Surgery Analysis en wacht totdat alle fractioneringen zijn bere-
kend (als SRS niet beschikbaar is door de tumorvolumebeperking, simuleer een tumorre-
sectie in SmartBrush door een resterend tumorvolume aan te geven dat kleiner is dat de
opgegeven volumebeperking).

4. Schakel tussen de verschillende fractioneringsschema’s.

5. Controleer de verschillende risico-organen.

6. Controleer de weergaven ACS, DVH en 3D.

7. Controleer of u kunt pannen, zoomen, scrollen, en windowing kunt uitvoeren.

8. Sluit Adaptive Hybrid Surgery Analysis af door Done te selecteren. Controleer de af-
druk. Het hervalideren is voltooid.
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2.6 Berichten

Meldingen

Oorzaak Melding

Geen data

Could not find any data.
Select an image set, one tumor and risk organs
and try again. (Kon geen data vinden. Selec-
teer een beeldset, één tumor en risico-organen
en probeer opnieuw.)

Geen tumor

No object of type tumor was found in the plan.
Go back and check the selected objects. (In
het plan werd geen object van type tumor ge-
vonden. Ga terug en controleer de geselecteer-
de objecten.)

Tumor te klein
The selected tumor’s volume is too small for
dose calculation. (Het volume van de geselec-
teerde tumor is te klein voor dosisberekening.)

Geen risico-organen

Could not find any risk organs.
Go back and check the selected objects. (Kon
geen risico-organen vinden. Ga terug en con-
troleer de geselecteerde objecten.)

Geen beeldset (maar bijv. objecten op het whi-
teboard)

Could not find any image set.
Select an image set, one tumor and risk organs
and try again. (Kon geen beeldset vinden. Se-
lecteer een beeldset, één tumor en risico-orga-
nen en probeer opnieuw.)

Niet-gefuseerde beeldsets

Found data sets that are not registered.
Go back to the Image Fusion step and make
sure all fusions are approved. (Niet-geregi-
streerde datasets gevonden. Ga terug naar de
Image Fusion-stap en zorg dat alle fusies zijn
goedgekeurd.)

Ambivalente organen

Found multiple objects with the same organ ty-
pe.
Go back and check the selected objects.
(Meerdere objecten gevonden met hetzelfde
orgaantype. Ga terug en controleer de geselec-
teerde objecten.)

Risico-organen in meerdere beeldsets

Found risk organs in different data sets.
This is currently not supported.
Go back and check the selected objects. (Risi-
co-organen gevonden in verschillende data-
sets. Dit wordt momenteel niet ondersteund.
Ga terug en controleer de geselecteerde objec-
ten.)

Risico-organen niet aangegeven op een MR

The risk organs are not outlined on a MR. This
is currently not supported.
Go back and check the selected objects. (De ri-
sico-organen zijn niet aangegeven op een MR.
Dit wordt momenteel niet ondersteund. Ga te-
rug en controleer de geselecteerde objecten.)
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Oorzaak Melding

Ontbrekend sjabloon

Did not find the default planning template file or
the file is invalid.
Check the settings. (Kon het standaardplan-
ningsjabloonbestand niet vinden of het bestand
is niet geldig. Controleer de instellingen.)

Orgaantype van naam

Automatically determined organ type of object
xxxx.
The object will be treated as xxxx. (Automa-
tisch bepaald orgaantype van object xxxx. Het
object wordt behandeld als xxxx.)

Eén ontbrekend object

The object xxxx is part of the template but was
not found in the plan. Go back and check the
selected objects. (Object xxxx maakt onderdeel
uit van de sjabloon, maar werd niet gevonden
in het plan. Ga terug en controleer de geselec-
teerde objecten.)

Meerdere ontbrekende objecten

Kort: xxxx objects missing. (xxxx ontbrekende
objecten.) Lang: The following objects are part
of the template but were not found in the plan:
xxxx Go back and check the selected objects.
(Dee volgende objecten maken onderdeel uit
van de sjabloon maar werden niet gevonden in
het plan: xxxx. Ga terug en controleer de gese-
lecteerde objecten.)

Eén onbekend object

The object xxxx is not part of the template and
will thus be ignored. (Het object xxxx maakt
geen onderdeel uit van de sjabloon en wordt
daarom overgeslagen.)

Meerdere onbekende objecten

Kort: xxxx objects unknown. (xxxx onbekende
objecten.)
Lang: The following objects are not part of the
template and will thus be ignored: xxxx. (De
volgende objecten maken geen onderdeel uit
van de sjabloon en worden daarom overgesla-
gen.) 

Coupeset ontbreekt voor één object

The image set for the object xxxx was not
found in the plan.
Go back and add it to the selected data. (De
beeldset voor het object xxxx werd niet gevon-
den in het plan. Ga terug en voeg de geselec-
teerde data toe.)

Coupeset ontbreekt voor meerdere objecten

Kort: Image sets for xxxx objects missing.
(Beeldsets voor xxxx ontbrekende objecten.)
Lang: The image sets for the following objects
were not found in the plan: xxxx Go back and
add them to the selected data. (De beeldsets
voor de volgende objecten werden niet gevon-
den in het plan: xxxx. Ga terug en voeg de ge-
selecteerde data toe.)

Dosisplanning mislukt

An unknown error occurred while dose plan-
ning. The application is not able to continue.
For details check the logfile. (Er is een onbe-
kende fout opgetreden tijdens de dosisplan-
ning. De applicatie kan niet doorgaan. Bekijk
het logbestand voor details.)
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Oorzaak Melding

Kritieke fout

A critical error occurred and the application is
not able to continue. For details check the logfi-
le. (Er is een kritieke fout opgetreden en de ap-
plicatie kan niet doorgaan. Bekijk het logbe-
stand voor details.)

Berekening van buitencontour mislukt

An unknown error occurred while creating the
outer contour. The application is not able to
continue. For details check the logfile. (Er is
een onbekende fout opgetreden tijdens het cre-
eren van de buitencontour. De applicatie kan
niet doorgaan. Bekijk het logbestand voor de-
tails.)

Dosisoptimalisatie mislukt

An unknown error occurred while dose optimi-
zation. The application is not able to continue.
For details check the logfile. (Er is een onbe-
kende fout opgetreden tijdens de dosisoptimali-
satie. De applicatie kan niet doorgaan. Bekijk
het logbestand voor details.)

Voorschriftberekening mislukt

An unknown error occurred while calculating
the prescription. The application is not able to
continue. For details check the logfile. (Er is
een onbekende fout opgetreden tijdens het be-
rekenen van het voorschrift. De applicatie kan
niet doorgaan. Bekijk het logbestand voor de-
tails.)

DICOM-meldingen

DICOM-meldingen kunnen worden vermeld als:
• Kort: voorbeeldtekst in het pop-upvenster
• Enkel: uitgebreide tekst voor een enkele melding
• Lang: uitgebreide tekst voor meerdere meldingen
• Per product: lijst van individuele parameters of items voor "Lang"

Algemene informatie

Kort: xxxx xBrain data items not loaded. (xxxx xBrain-gegevensitems niet geladen.)
Enkel: The xBrain data xxxx was not loaded. (De xBrain-gegevens xxxx zijn niet geladen.)
Lang: The following xBrain data were not loaded: xxxx (De volgende xBrain-gegevens zijn niet
geladen: xxxx)

DICOM message cannot be processed by the current version of the application. (DICOM-bericht
kan niet worden verwerkt door de huidige versie van de toepassing.)

Patient Name specified in the DICOM message is too long (>64 characters). In case of DICOM
export the Patient Name will be shortened accordingly. (Patiëntnaam gespecificeerd in het DI-
COM-bericht is te lang (> 64 karakters). Bij een DICOM-export wordt de patiëntnaam dientenge-
volge ingekort.)

Alphabetic Patient Name in the DICOM message has more name components than allowed. On-
ly the first five are imported, other components are ignored. (Alfabetische patiëntnaam in het DI-
COM-bericht heeft meer naamonderdelen dan toegestaan. Alleen de eerste vijf worden geïm-
porteerd, andere onderdelen worden genegeerd.)

It is not possible to identify patient information in DICOM file as Patient's Name and Patient ID
are not defined. This file is skipped. (Het is niet mogelijk om patiëntinformatie te identificeren in
een DICOM-bestand omdat de naam van de patiënt en de patiënt-ID niet worden gedefinieerd.
Dit bestand wordt overgeslagen.)
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Algemene informatie

Patient ID specified in the DICOM message is too long (>64 characters). In case of DICOM ex-
port the Patient ID will be shortened accordingly. (Patiënt-ID gespecificeerd in het DICOM-be-
richt is te lang (> 64 karakters). Bij een DICOM-export wordt de patiënt-ID derhalve ingekort.)

DICOM-registratie

Registration cannot be imported as source and target coordinate systems cannot be identified.
(Registratie kan niet worden geïmporteerd omdat de broncoördinatensystemen en doelcoördina-
tensystemen niet kunnen worden geïdentificeerd.)

Registration cannot be imported as source coordinate system cannot be identified. (Registratie
kan niet worden geïmporteerd omdat het broncoördinatensysteem niet kan worden geïdentifi-
ceerd.)

Registration cannot be imported as two coordinate systems are expected in the Registration ob-
ject. (Registratie kan niet worden geïmporteerd omdat twee coördinatensystemen worden ver-
wacht in het registratieobject.)

Registration cannot be imported as one or both of the corresponding image series (Frame of Re-
ference) are not found. (Registratie kan niet worden geïmporteerd omdat één of beide overeen-
komende beeldseries (referentiekader) niet kunnen worden gevonden.)

Registration cannot be imported as one (source) of the corresponding image series (Frame of
Reference) is not found. (Registratie kan niet worden geïmporteerd omdat één (bron) van de
overeenkomende beeldseries (referentiekader) niet kan worden gevonden.)

Registration cannot be imported as one (target) of the corresponding image series (Frame of
Reference) is not found. (Registratie kan niet worden geïmporteerd omdat één (doel) van de
overeenkomende beeldseries (referentiekader) niet kan worden gevonden.)

Registration cannot be imported as the root image series cannot be identified. (Registratie kan
niet worden geïmporteerd omdat de bronbeeldserie niet kan worden geïdentificeerd.)

Registration cannot be imported as the registration between the coordinate systems cannot be
established. (Registratie kan niet worden geïmporteerd omdat de registratie tussen de coördina-
tensystemen niet tot stand kan worden gebracht.)

Registration with a problem found (transformation matrix has an inversion issue). (Registratie
met een gevonden probleem (transformatiematrix heeft een inversieprobleem).)

Registrations found that describe a chain between image series. (Registraties gevonden die een
ketting tussen beeldseries beschrijven.)

Kort: xxxx contradicting registrations found. (xxxx tegenstrijdige registraties gevonden.)
Enkel: Registration cannot be imported as it contradicts another registration. The image fusion
between xxxx and xxxx is imported (image fusion: date, time). (Registratie kan niet worden ge-
importeerd omdat deze in conflict is met een andere registratie. De beeldfusie tussen xxxx en
xxxx is geïmporteerd (beeldfusie: datum, tijd).)
Lang: The following registrations cannot be imported as they contradict another registration:
xxxx. (De volgende registraties kunnen niet worden geïmporteerd omdat zij in conflict zijn met
een andere registratie: xxxx.)
Per product: Image fusion between xxxx and xxxx (image fusion: date, time). (Beeldfusie tussen
xxxx en xxxx (beeldfusie: datum, tijd).)

Registration cannot be imported as the Transformation Matrix cannot be found in the Registrati-
on object. (Registratie kan niet worden geïmporteerd omdat de transformatiematrix niet kan wor-
den gevonden in het registratieobject.)

Registration cannot be imported as the source and the target image series are identical. (Regi-
stratie kan niet worden geïmporteerd omdat de bronbeeldserie en de doelbeeldserie identiek
zijn.)

Registration cannot be imported as either source or target coordinate system cannot be created.
(Registratie kan niet worden geïmporteerd omdat het broncoördinatensysteem of het doelcoördi-
natensysteem niet kan worden gecreëerd.)

Registration cannot be imported due to an internal error (Registratie kan niet worden geïmpor-
teerd door een interne fout)
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DICOM-registratie

Registration cannot be imported as the fusion matrix is not orthogonal. (Registratie kan niet wor-
den geïmporteerd omdat de fusiematrix orthogonaal is.)

Kort: xxxx missing images instance references. (xxxx verwijzingen naar ontbrekende beeldge-
vallen.)
Enkel: The DICOM Registration object between image series xxxx, xxxx and image series xxxx,
xxxx does not reference all images instances of the registered image series. (Het DICOM-regi-
stratieobject tussen beeldseries xxxx, xxxx en beeldseries xxxx, xxxx verwijst niet naar alle
beeldgevallen van de geregistreerde beeldserie.)
Lang: The DICOM Registration objects between the following image series do not reference all
images instances of the registered image series: xxxx. (De DICOM-registratieobjecten tussen de
volgende beeldseries verwijzen niet naar alle beeldgevallen van de geregistreerde beeldseries:
xxxx.)
Per product: Image series xxxx, xxxx and image series xxxx, xxxx. (Beeldseries xxxx, xxxx en
beeldseries xxxx, xxxx.)

Kort: xxxx missing image instances. (xxxx ontbrekende beeldgevallen.)
Enkel: The DICOM Registration object between image series xxxx, xxxx and image series xxxx,
xxxx references image instances which cannot be found. (Het DICOM-registratieobject tussen
beeldseries xxxx, xxxx en beeldseries xxxx, xxxx verwijst naar beeldgevallen die niet kunnen
worden gevonden.)
Lang: The DICOM Registration objects between the following image series reference image in-
stances which cannot be found: xxxx. (De DICOM-registratieobjecten tussen de volgende beeld-
series verwijzen naar beeldgevallen die niet kunnen worden gevonden: xxxx.)
Per product: Image series xxxx, xxxx and image series xxxx, xxxx. (Beeldseries xxxx, xxxx en
beeldseries xxxx, xxxx.)

Kort: xxxx object do not fulfill the IHE-RO recommendations. (xxxx object voldoet niet aan de
IHE-RO aanbevelingen.)
Enkel: The DICOM Registration object between image series xxxx, xxxx and image series xxxx,
xxxx does not fulfill the IHE-RO recommendations as no image instances are referenced. There-
fore the imported Image Fusion may be potentially wrong. (Het DICOM-registratieobject tussen
beeldseries xxxx, xxxx en beeldseries xxxx, xxxx voldoet niet aan de IHE-RO-aanbevelingen
omdat er niet wordt verwezen naar beeldgevallen. Daarom kan de geïmporteerde beeldfusie
mogelijk fout zijn.)
Lang: The DICOM Registration objects between the following image series do not fulfill the IHE-
RO recommendations as no image instances are referenced xxxx Therefore the imported Image
Fusion may be potentially wrong. (De DICOM-registratieobjecten tussen de volgende beeldse-
ries voldoen niet aan de IHE-RO-aanbevelingen omdat er niet wordt verwezen naar beeldgeval-
len xxxx Daarom kan de geïmporteerde beeldfusie mogelijk fout zijn.)
Per product: Image series xxxx, xxxx and image series xxxx, xxxx. (Beeldseries xxxx, xxxx en
beeldseries xxxx, xxxx.)

Kort: xxxx objects do not fulfill the IHE-RO recommendations. (xxxx objecten voldoen niet aan
de IHE-RO aanbevelingen.)
Enkel: The DICOM Registration object between coordinate system xxxx and coordinate system
xxxx does not fulfill to IHE-RO recommendations (only the source coordinate system is stored in
the registration matrix). Therefore the Image Fusion is not imported. (Het DICOM-registratieob-
ject tussen coördinatensysteem xxxx en coördinatensysteem xxxx voldoet niet aan de IHE-RO-
aanbevelingen (alleen het broncoördinatensysteem wordt opgeslagen in de registratiematrix).
Daarom wordt de beeldfusie niet geïmporteerd.)
Lang: The DICOM Registration objects between the following coordinate systems do not fulfill to
IHE-RO recommendations (only the source coordinate system is stored in the registration matrix
xxxx). Therefore the Image Fusion is not imported. (De DICOM-registratieobjecten tussen de
volgende coördinatensystemen voldoen niet aan de IHE-RO-aanbevelingen (alleen het bron-
coördinatensysteem wordt opgeslagen in de registratiematrix xxxx). Daarom wordt de beeldfusie
niet geïmporteerd.)
Per product: Coordinate system xxxx and coordinate system xxxx. (Coördinaatsysteem xxxx en
coördinaatsysteem xxxx.)
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DICOM-registratie

Kort: xxxx objects have identical Frame of Reference UIDs. (xxxx objecten hebben identieke re-
ferentiekader UID’s.)
Enkel: The DICOM Registration object with the coordinate system xxxx cannot be imported, as it
has identical Frame of Reference UIDs for the source and the target. This is not IHE-RO con-
form. (Het DICOM-registratieobject met het coördinatensysteem xxxx kan niet worden geïmpor-
teerd, omdat het identieke referentiekader UID’s heeft voor de bron en het doel. Dit is niet con-
form IHE-RO.)
Lang: The DICOM Registration objects with the following coordinate systems cannot be impor-
ted, as they have identical Frame of Reference UIDs for the source and the target xxxx This is
not IHE-RO conform. (De DICOM-registratieobjecten met de volgende coördinatensystemen
kunnen niet worden geïmporteerd, omdat zij identieke referentiekader UID’s hebben voor de
bron en het doel xxxx. Dit is niet conform IHE-RO.)

Internal error. The registration cannot be loaded. See logfile for details. (Interne fout. De registra-
tie kan niet worden geladen. Zie logbestand voor meer informatie.)

The DICOM Registration object cannot be imported as the dicom headers of the referenced ima-
ge series are missing. See logfile for details. (Het DICOM-registratieobject kan niet worden ge-
importeerd omdat de dicom-titels van de beeldseries waarnaar wordt verwezen, ontbreken. Zie
logbestand voor meer informatie.)

DICOM-segmentatie

Kort: xxxx contour objects have no corresponding image series. (xxxx contourobjecten hebben
geen bijbehorende beeldseries.)
Enkel: Contour object xxxx cannot be imported as the corresponding image series cannot be
found. (Contourobject xxxx kan niet worden geïmporteerd, omdat de bijbehorende beeldserie
niet kan worden gevonden.)
Lang: The following contour objects cannot be imported as the corresponding image series can-
not be found: xxxx. (De volgende contourobjecten kunnen niet worden geïmporteerd, omdat de
bijbehorende beeldseries niet kunnen worden gevonden: xxxx.)

Kort: xxxx missing image instances. (xxxx ontbrekende beeldgevallen.)
Enkel: Contour object ' xxxx ' references image instances that cannot be found. (Contourobject
xxxx verwijst naar beeldgevallen die niet kunnen worden gevonden.)
Lang: The following contour objects reference image instances that cannot be found: xxxx. (De
volgende contourobjecten verwijzen naar beeldgevallen die niet kunnen worden gevonden:
xxxx.)

Kort: xxxx contour objects with missing image instances. (xxxx contourobjecten met ontbrekende
beeldgevallen.)
Enkel: Contour object ' xxxx ' does not reference all image instances of the reference slice set '
xxxx '. (Contourobject xxxx verwijst niet naar alle beeldgevallen van de referentiecoupeset xxxx.)
Lang: The following contour objects do not reference all image instances of the reference slice
set: xxxx. (De volgende contourobjecten verwijzen niet naar alle beeldgevallen van de referen-
tiecoupeset: xxxx.)
Per product: Contour object ' xxxx ', reference slice set ' xxxx '. (Contourobject xxxx, referentie-
coupeset xxxx.)

Kort: xxxx contour objects with missing Frame Of Reference. (xxxx contourobjecten met ontbre-
kend referentiekader.)
Enkel: Contour object ' xxxx ' cannot be imported as the Frame Of Reference cannot be found.
(Contourobject xxxx kan niet worden geïmporteerd, omdat het referentiekader niet kan worden
gevonden.)
Lang: The following contour objects cannot be imported as the Frame Of Reference cannot be
found: xxxx. (De volgende contourobjecten kunnen niet worden geïmporteerd, omdat het refe-
rentiekader niet kan worden gevonden: xxxx.)
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DICOM-segmentatie

Kort: xxxx contour objects cannot be created. (xxxx contourobjecten kunnen niet worden ge-
creëerd.)
Enkel: Contour object ' xxxx ' cannot be imported due to an internal error (Contour object cannot
be created). (Contourobject xxxx kan niet worden geïmporteerd vanwege een interne fout (Con-
tourobject kan niet worden gecreëerd).)
Lang: The following contour objects cannot be imported due to an internal error (Contour object
cannot be created): xxxx. (De volgende contourobjecten kunnen niet worden geïmporteerd van-
wege een interne fout (Contourobject kan niet worden gecreëerd): xxxx.)

Kort: Could not find dicom header for xxxx contour objects. (Kon dicomkoptekst voor xxxx con-
tourobjecten niet vinden.)
Enkel: Contour object ' xxxx ' cannot be imported as the dicom header of the corresponding ima-
ge series cannot be found. (Contourobject xxxx kan niet worden geïmporteerd omdat de dicom-
koptekst van de bijbehorende beeldserie niet kan worden gevonden.)
Lang: The following contour objects cannot be imported as the dicom heard of the corresponding
image series cannot be found: xxxx. (De volgende contourobjecten kunnen niet worden geïm-
porteerd, omdat de dicomkoptekst van de bijbehorende beeldseries niet kunnen worden gevon-
den: xxxx.)

Berichten

48 Softwarehandleiding Rev. 1.1 Adaptive Hybrid Surgery Analysis Ver. 1.0



INDEX
A

Afdruk......................................................................................... 40
Automatic Image Registration.................................................... 20

B
Beelden pannen......................................................................... 25
Beeldsets....................................................................................17
Beperkingen

Overslaan............................................................................... 33
Berekeningen............................................................................. 26
Berichten.................................................................................... 42
Bestralingsplananalysetabel.......................................................30
Brainlab Elements...................................................................... 21
Buitencontour............................................................................. 26

C
Compatibele medische software van Brainlab............................. 9
Conformiteitsindex (CI)...............................................................31
Content Manager........................................................................20

D
Datasets, vereisten.....................................................................17
DICOM Viewer............................................................................21
DICOM-meldingen......................................................................44
Documentatie............................................................................. 13
Door beelden scrollen................................................................ 25
Dosisvolumehistogram (DVH).................................................... 37

G
Gebruikershandleidingen........................................................... 13
Goedaardige schedelbasistumoren............................................17

H
Handleidingen............................................................................ 13
Hervalidatie................................................................................ 41

I
Image Fusion..............................................................................23
Intraoperative Structure Update................................................. 20
Isodosis

Dosisspoeling......................................................................... 35
Markering................................................................................35

J
Juridische informatie.................................................................... 6

M
Machinevereisten....................................................................... 27

N
Novalis Tx...................................................................................27

O
OAR-beperking

Definitie...................................................................................39
OAR-doel

Definitie...................................................................................39
Objecten

Vereiste...................................................................................22
Weergave............................................................................... 34

Objectgegevens......................................................................... 35
Omgekeerde Paddick-conformiteitsindex...................................32
Ondersteuning..............................................................................5

P
PDF............................................................................................ 40

R
Resectie..................................................................................... 17
Risico-organen

Analyse van risico-organen.................................................... 32
Bekijken.................................................................................. 24

S
SmartBrush................................................................................ 23
Symbolen

Risico-organen....................................................................... 32
Tumor..................................................................................... 32

T
Tumordefinitie.............................................................................23
Tumordoel

Definitie...................................................................................38
Tumorvoorschrift

Definitie...................................................................................38

V
Verdelingsweergave................................................................... 34
Volumedekking........................................................................... 31

W
Windowing..................................................................................25
Workflow

Adaptive Hybrid Surgery Analysis.......................................... 20
Intraoperatief.......................................................................... 19
Preoperatief............................................................................ 19

Z
Zoomen...................................................................................... 25

INDEX

Softwarehandleiding Rev. 1.1 Adaptive Hybrid Surgery Analysis Ver. 1.0 49







brainlab.com

Art-Nr.: 60912-83NL

*60912-83NL*


	INHOUDSOPGAVE
	ALGEMENE INFORMATIE
	Contactgegevens en juridische informatie
	Contactgegevens
	Juridische informatie

	Symbolen
	Beoogd gebruik
	Compatibiliteit met medische apparatuur
	Medische software niet van Brainlab

	Training en documentatie
	Training
	Documentatie

	Technische vereisten

	ADAPTIVE HYBRID SURGERY ANALYSIS
	Over Adaptive Hybrid Surgery Analysis
	De Adaptive Hybrid Surgery Analysis workflow

	Beeldweergavefuncties
	Adaptive Hybrid Surgery Analysis gebruiken
	Adaptive Hybrid Surgery Analysis weergaven
	Dosisverdeling bekijken
	DVH en 3D-dosis beoordelen

	Een plananalyse afdrukken
	Hervalidatie van de software
	Berichten

	INDEX

