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1 ALGEMENE INFORMATIE
1.1 Contactgegevens

Support

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

Regio Telefoon en fax E-mail

Verenigde Staten, Canada,
Centraal- en Zuid-Amerika

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

us.support@brainlab.com

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

VK Tel. +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Spanje Tel. +34 900 649 115

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

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

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

Verwachte gebruiksduur

Brainlab biedt vijf jaar service voor software. Tijdens deze periode worden zowel software-updates
als support op locatie geboden.

Feedback

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

Fabrikant

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

ALGEMENE INFORMATIE
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1.2 Juridische informatie

Auteursrecht

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

Brainlab-handelsmerken

• Brainlab® is een handelsmerk van Brainlab AG.
• Brainlab Elements® is een handelsmerk van Brainlab AG.
• iHelp® is een handelsmerk van Brainlab AG.
• SmartBrush® is een handelsmerk van Brainlab AG.

Niet-Brainlab-handelsmerken

Elekta®, Leksell® en Leksell® Vantage™ zijn gedeponeerde en ongedeponeerde handelsmerken
van Elekta AB (publ) in Zweden en andere landen.
inomed® is een gedeponeerd handelsmerk van inomed Medizintechnik GmbH.
Luminant®, Precision®, Radionics® en CRW® zijn handelsmerken van Integra Burlington MA, Inc.
in de Verenigde Staten en andere landen.
Microsoft® en Windows® zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de VS
en andere landen.

Octrooi-informatie

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

Geïntegreerde software van derden

Deze software is gedeeltelijk gebaseerd op het volgende werk. De volledige licentie en
auteursrechtinformatie vindt u via onderstaande koppelingen:
• Independent JPEG Group (https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE).
• OpenJPEG (https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE).
• libjpeg-turbo (https://github.com/libjpeg-turbo/libjpeg-turbo/blob/master/LICENSE.md).
• libtiff 4.0.4 beta, copyright© 1988-1997 Sam Leffler en copyright© 1991-1997 Silicon Graphics,

Inc. (http://www.simplesystems.org/libtiff).
• Xerces-C++, ontwikkeld door de Apache Software Foundation (https://xerces.apache.org).
• Dit product bevat software die is ontwikkeld door de Apache Software Foundation, copyright ©

1999-2004 (www.apache.org/).
• Delen van deze software zijn gebaseerd op het werk van Sun Microsystems, Inc.
• De implementatie van de Brainlab PDF-Viewer is gebaseerd op de PDF Direct/PDF Quick

View-bibliotheek, soft Xpansion GmbH & Co. KG., copyright © 2003-2011.
• Dit product bevat software die is ontwikkeld door Telerik, Inc., copyright © 2002-2016.

CE label

Het CE-keurmerk geeft aan dat het Brainlab-product voldoet aan de essentiële
vereisten van de Richtlijn 93/42/EEG (de "MDD").
Volgens de regels die zijn vastgelegd in de richtlijn betreffende medische hulp-
middelen is Brainlab Elements Trajectory Planning een klasse IIb-product.

Juridische informatie
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Productgerelateerde incidenten rapporteren

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

Verkoop in de VS

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

ALGEMENE INFORMATIE
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1.3 Symbolen

Waarschuwingen

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

Aandachtspunten

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

Opmerkingen

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

Symbolen
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1.4 Het systeem gebruiken

Beoogd gebruik

Indicaties voor het gebruik van Trajectory Planning zijn het bekijken, presenteren en
documenteren van medische beeldvorming, waaronder verschillende modules voor
beeldverwerking, beeldfusie, atlasgeassisteerde visualisatie en segmentatie, intraoperatieve
functionele planning waarvan de uitkomst kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld stereotactische
beeldgeleide chirurgie of andere instrumenten voor verdere verwerking en visualisatie.
Voorbeelden van deze procedures zijn onder meer:
• Planning en simulatie van schedeloperaties, zoals shuntplaatsing, minimaal-invasieve

stereotactische interventies, biopsie, planning en simulatie van trajecten voor stimulatie en
elektroderegistratie.

Trajectory Planning wordt normaal gesproken gebruikt door medische professionals, waaronder
chirurgen en radiologen.

Beoogde gebruiksomgeving

Beoogde gebruiksomgevingen voor Trajectory Planning zijn kantoren, vergaderruimten of
operatiekamers.

Plausibiliteitsbeoordeling

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

ALGEMENE INFORMATIE
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1.5 Compatibiliteit met medische apparatuur en
software

Compatibele medische instrumenten

Fabrikant Medisch instru-
ment

Omschrijving

Elekta AB (Publ)
Box 7593
SE-103 93 Stockholm
Zweden

Stereotactische loka-
lisator

• Vantage CT Indicator
• Vantage MR Indicator
• Open CT Indicator
• Open MR Indicator
• CT Indicator
• MR Indicator

Boogsysteem
• Vantage Multipurpose Arc
• Multipurpose Arc

Hoofdframes
• Coordinate Frame G
• Vantage Coordinate Frame

inomed Medizintechnik
GmbH
Im Hausgrün 29
79312 Emmendingen
Duitsland

Stereotactische loka-
lisator

• Rev. R
• Rev. U

Boogsysteem • ZD Arc

Hoofdringen
• Open Ceramic Head Ring
• Titanium Ring

Integra Burlington MA,
Inc.
22 Terry Avenue
Burlington, MA 01803
VS

Stereotactische loka-
lisator

• UCLF-0
• LL01 MR/CT
• BRW-LF Luminant

Boogsysteem
• CRW-ASL
• Precision CRW

Hoofdring
• UCHR-AP
• HRA-IM

Niet-Brainlab instrumenten

Waarschuwing
Het gebruik van combinaties van medische instrumenten die niet door Brainlab zijn
goedgekeurd, kan een nadelig effect hebben op de veiligheid en/of effectiviteit van de
medische instrumenten en kan de veiligheid van de patiënt, gebruiker en/of omgeving in
gevaar brengen.

Gebruik van instrumenten

Gebruik alleen instrumenten en reserve-onderdelen in combinatie met deze software die door
Brainlab zijn opgegeven. Het onbevoegd gebruik van instrumenten/reserveonderdelen kan een
negatief effect hebben op de veiligheid en/of de doeltreffendheid van de medische apparatuur en
kan de veiligheid van de patiënt, gebruiker en/of de omgeving in gevaar brengen.

Compatibiliteit met medische apparatuur en software

10 Softwarehandleiding Rev. 1.1 Trajectory Planning Ver. 2.5



Montage instrument

Als er instrumenten in combinatie met dit product worden gebruikt, moeten deze instrumenten
correct worden gemonteerd in navolging van de instructies in de bijbehorende
Instrumentenhandleiding.

Compatibele medische software van Brainlab

Alleen door Brainlab genoemde medische software van Brainlab mag op dit systeem worden
geïnstalleerd en gebruikt. Neem contact op met Brainlab Support voor uitleg over de
compatibiliteit met medische software van Brainlab.

Niet-Brainlab-software

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

Updates

Waarschuwing
Updates voor het besturingssysteem (hotfixes) of voor software van derden zouden
moeten worden uitgevoerd buiten werktijd en in een testomgeving om de juiste werking
van het Brainlab-systeem te verifiëren. Brainlab monitort de gereleasede Windows-hotfixes
en weet of er voor sommige updates problemen kunnen worden verwacht. Neem contact
op met Brainlab support als er problemen zijn met hotfixes voor het besturingssysteem.

Virusscannen en malware

Brainlab adviseert het systeem te beschermen met hoogwaardige antivirussoftware.
Onthoud dat de instellingen van sommige malwarebeschermingssoftware (zoals virusscanner) de
systeemprestaties nadelig kunnen beïnvloeden. Als er bijvoorbeeld realtime-scans worden
uitgevoerd en elke bestandstoegang wordt gecontroleerd, kan het laden en opslaan van
patiëntgegevens lang duren. Brainlab adviseert het maken van realtime-scans uit te schakelen en
virusscans buiten werktijd uit te voeren.

Waarschuwing
Let erop dat uw antivirussoftware de Brainlab directories niet wijzigt, met name:
• C:\Brainlab, D:\Brainlab, F:\Brainlab, etc.
• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData, etc.

Waarschuwing
Tijdens behandelingsplanning mogen geen updates worden gedownload of geïnstalleerd.
Neem contact op met Brainlab support voor aanvullende informatie over elk van deze punten.

Microsoft beveiligingsupdates voor Windows en driverupdates

Brainlab staat alleen de installatie van beveiligingspatches toe. Installeer geen servicepacks en
optionele updates. Controleer uw instellingen om ervoor te zorgen dat updates op een geschikt
moment worden gedownload en correct worden geïnstalleerd. Update geen drivers op Brainlab
platformen.
Raadpleeg de Brainlab website voor aanvullende informatie over instellingen en voor een lijst met
Microsoft beveiligingsupdates die door Brainlab support zijn geblokkeerd.
Adres: www.brainlab.com/updates
Wachtwoord: WindowsUpdates!89
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Gerelateerde links

Ondersteunde stereotactische systemen van Elekta (Leksell) op pagina 79
Ondersteunde versies inomed Arc System op pagina 84
Ondersteunde Integra (Radionics)-boogsystemen op pagina 87

Compatibiliteit met medische apparatuur en software
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1.6 Training en documentatie

Brainlab-training

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

Ondersteuning onder toezicht

Alvorens het systeem te gebruiken voor chirurgische procedures waarbij computergestuurde
navigatie van essentieel belang is, moeten voldoende procedures samen met een Brainlab-
vertegenwoordiger zijn uitgevoerd.

Verantwoordelijkheid

Waarschuwing
Dit systeem biedt enkel ondersteuning aan de arts en vervangt in geen geval de ervaring
en/of verantwoordelijkheid van de klinische gebruiker tijdens het gebruik ervan.

Het lezen van gebruikershandleidingen

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

Beschikbare gebruikershandleidingen

OPMERKING. Welke gebruikershandleidingen beschikbaar zijn, is afhankelijk van het Brainlab-
product. Als u vragen hebt over de gebruikershandleidingen die u hebt ontvangen, kunt u contact
opnemen met Brainlab Support. 

Gebruikershandleiding Inhoud

Softwarehandleidingen

• Overzicht van de behandelingsplanning en beeldgeleide naviga-
tie

• Beschrijving van de ok-opstelling van het systeem
• Gedetailleerde software-instructies

Hardwarehandleidingen
Uitgebreide informatie over radiotherapeutische en chirurgische
hardware, doorgaans gedefinieerd als grote complexe instrumen-
ten

Instrumentenhandleiding Gedetailleerde richtlijnen over de instrumentenbehandeling

Handleiding voor reiniging,
ontsmetting en sterilisatie Details voor reiniging, ontsmetting en sterilisatie van instrumenten

Systeemhandleiding Gedetailleerde informatie over de opstelling van het systeem

Technische handleiding Gedetailleerde technische informatie over het systeem, met inbe-
grip van specificaties en richtlijnen

Systeem- en technische
handleiding

Combineert de inhoud van de Systeemhandleiding en de Techni-
sche handleiding
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Afkortingen

Deze gebruikershandleiding bevat de volgende afkortingen:

Afkorting Definitie

AC/PC Anterior Commissure (Commissura anterior)/Posterior Commissu-
re (Commissura posterior)

ADC-traceoverzicht DTI Apparent Diffusion Coefficient (schijnbare diffusie coëfficiënt)

B0 DTI-beeld verkregen op b = 0 s/mm2

BOLD Blood Oxygen Level Dependent (Bloedzuurstofspiegel-afhankelijk)

CT Computertomografie

DICOM Digital Imaging and Communications in Medicine (Digitale beeld-
vorming en communicatie in de geneeskunde)

DTI Diffusion Tensor Imaging (Diffusietensor beeldvorming)

MER/S Microelectrode Recording and Stimulation (Micro-elektroderegi-
stratie en stimulatie)

MRI Magnetic Resonance Imaging (Magnetische resonantie beeldvor-
ming)

PACS Picture Archiving and Communication System (Beeldarchivering
en communicatiesysteem)

PET Positron Emission Tomography (Positronemissietomografie)

Training en documentatie
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2 OVERZICHT SOFTWARE
2.1 Aan de slag

Aan de slag met Trajectory Planning

Afbeelding 1  

Trajectory Planning is een medische apparaatconfiguratie gebaseerd op de Trajectory-software,
voor de vereiste belangrijke functies specifiek voor trajectplanning.
Met de Trajectory-software kunt u op de gescande beelden mogelijke routes voor chirurgische
instrumenten plannen.

OVERZICHT SOFTWARE
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2.2 Beeldweergavefuncties

Weergaveopties

Knop Functie

Zoom: Activeert de zoomfunctie naar het doelgebied.
U kunt ook zoomen met Ctrl + muiswiel.

Scroll: Activeert de scrollfuncties in de getoonde reconstructie (vlak).
Voor elke weergave en interactie-optie is er een specifieke scrollstap: 
• Gebruik de knoppen in de weergave om 0,5 mm omhoog/omlaag te

gaan.
• Versleep de muisaanwijzer in de hoofdweergave om omhoog/omlaag

te gaan (zoomniveau-afhankelijk).
• Draai het muiswiel met de muisaanwijzer op de Inline-zijweergave

om 0,5 mm omhoog/omlaag in de trajectrichting te gaan.
OPMERKING. Enkele scrollfuncties zijn beschikbaar ongeacht of
Scroll is geactiveerd. 

Pan: Pant verticale en horizontale vlakken.
U kunt ook pannen met Ctrl + linkermuisknop.

Windowing: Hiermee past u de helderheid en het contrast van een
coupe aan.
• Sleep omhoog/omlaag om de helderheid te verhogen/verlagen.
• Sleep naar rechts/links om het contrastniveau te verhogen/verlagen. 

Aanvullende opties

Knop Functie

• Hiermee geeft u het actieve traject weer.
• Gebruik de pijltoetsen om tussen de trajecten te schakelen.

Center: Hiermee scrollt en pant u de reconstructie automatisch om het
doel/het begin (in het midden van de weergave) weer te geven.

Rotate: Draait de huidige weergave.
• Draait de 2D-reconstructie ten opzichte van andere weergaven.
• Draait het 3D-reconstructievlak / de 3D-rendering.
• Past het scrollvlak aan (in specifieke weergaven).

Beeldweergavefuncties
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Knop Functie

Undo: Hiermee maakt u de laatste wijziging of meerdere opeenvolgen-
de stappen ongedaan.

OVERZICHT SOFTWARE
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2.3 Het menu Data

Het menu Data gebruiken

① ② ③ ④

⑦
⑥
⑤

Afbeelding 2  

Open het menu Data door Data te selecteren. U kunt beschikbare patiëntgegevens en andere
informatie weergeven (zoals Trajectories) of de lay-out wijzigen.

Nr. Omschrijving

① Selecteer MORE om extra informatie te selecteren/deselecteren.

② In het menu Data wordt het actieve plan met de status weergegeven.

③
Aangepaste patiëntgegevens weergeven. Standaard wordt alles in het vervolgkeuze-
menu Images weergegeven, terwijl de inhoud van andere vervolgkeuzemenu’s verbor-
gen is.

④ Wisselen tussen de beschikbare lay-outs.

⑤ Schakel dit in voor weergave van alles in het menu of schakel dit uit om alles te ver-
bergen.

⑥ Schakel dit in voor het weergeven van 3D-vormen of schakel dit uit om deze te verber-
gen.

⑦ U opent of sluit de inhoud van een menu door de pijl te selecteren.

Het menu Data
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Waarschuwing
Gesegmenteerde objecten of vezeltractussen kunnen verkeerd of te onnauwkeurig zijn
voor het lokaliseren van een anatomische of functionele structuur. Gebruik daarom voor
trajectplanning gesegmenteerde objecten en vezeltractussen alleen als aanvullende
informatie naast patiëntbeeldreconstructies.

Trajecten

Afbeelding 3  

In het menu Data wordt voor elk traject de volgende informatie geboden:
• De beeldset waarin het traject is geregistreerd
• De lengte (afstand van doel tot ingang)
• De naam en de eigenschappen

Gebruik het menu Trajectories om de volgende trajecteigenschappen weer te geven, te
definiëren en te bewerken:
• Name: Voer in de ruimte hiervoor een naam in.
• Comment: Voeg indien nodig een opmerking toe.
• Color: Selecteer een kleur in het kleurenpalet.
• Shape: Selecteer en bewerk een vorm in het menu Custom 3D Shape.

U kunt ook het traject ook via Export exporteren.

OVERZICHT SOFTWARE
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2.4 Lay-outs

ACS-lay-out

Afbeelding 4  

In de ACS-lay-out worden de bijbehorende axiale, sagittale en loodrechte reconstructies van de
actieve beeldset in een 2 x 2-weergave weergegeven. Voor wat betreft het doorlopen van het in
beeld gebrachte volume is dit de meest flexibele lay-out van de vier. De drievlaksindeling van de
drie orthogonale reconstructies (axiaal, coronaal en sagittaal) geeft een goed ruimtelijk overzicht
van de bekeken anatomie.
• In elk van de weergaven wordt de weergavenaam getoond in de hoek linksboven (bijv.

Perpendicular). Als de weergaven gecentreerd zijn op het doel, dan wordt Distance to Target
linksboven in de weergave getoond.

• Als u de weergaven bent doorlopen tot waar u niet op de trajectas bent, wordt er geen afstand
tot het doel weergegeven en wordt in alle vier weergaven een cursorkruis weergegeven dat
aangeeft welk punt in de ruimte wordt weergegeven.

• Als u het traject wijzigt, worden alle weergaven bijgewerkt.
Gebruik deze klassieke ACS-lay-out voor de initiële positionering van het traject, nauwkeurige
correcties en beoordeling van het uiteindelijke plan.

Lay-outs
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Inline-lay-out

Afbeelding 5  

In de Inline-lay-out wordt in het linkerbeeld een loodrechte reconstructie door dat punt op de
trajectas weergegeven, die wordt gedefinieerd door de gele lijn en de waarden die in de weergave
zijn aangegeven. In de twee inline-weergaven rechts worden reconstructies weergegeven die in
een vlak met de trajectas liggen. De reconstructies Inline 1, Inline 2 en Perpendicular zijn
orthogonaal ten opzichte van elkaar.
Gebruik de lay-out Inline voor het beoordelen en verfijnen van de trajectpaden (bijvoorbeeld voor
het voorkomen van vaatpenetratie of het optimaliseren van de doelbenadering).

Overzichtslay-out

①

Afbeelding 6  

OVERZICHT SOFTWARE
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De lay-out Overview lijkt op de lay-out Inline, maar voegt een 3D-weergave voor weergave van
3D-vlakreconstructies (Axial, Coronal, Sagittal) of 3D-renderings (Cortex, Bone, Skin, Objects,
MIP, DRR) toe.
Selecteer ① voor het weergeven van de 3D-weergaveopties (3D-asvlak of 3D-renderingopties).
Welke opties beschikbaar zijn, hangt af van het type beeld dat in het menu Data geselecteerd is.
In dit voorbeeld wordt DRR weergegeven:

Afbeelding 7  

Gebruik de lay-out Overview als alternatief voor de lay-outs ACS en Inline. U kunt de lay-out ook
gebruiken voor het weergeven van 3D-renderings voor anatomisch overzicht.

Waarschuwing
Afhankelijk van de beeldresolutie, contrast en individuele patiëntanatomie kunnen kritische
anatomische condities niet of gemaskeerd in de 3D-renderings worden weergegeven. In 3D
gerenderde structuren moeten altijd in 2D-reconstructies of originele coupes worden
geverifieerd.

Bimodale lay-out

Afbeelding 8  

Met de lay-out Bimodal kunt u een traject naast reconstructies van twee verschillende beeldsets
beoordelen (zoals CT en MR), die over een of meer beeldfusies zijn gecoregistreerd.
Gebruik de lay-out Bimodal om zeker te stellen dat de algehele cumulatieve fout of
onnauwkeurigheid van de coregistraties (beeldfusie) acceptabel is. U kunt de lay-out ook
gebruiken om in een algehele planbeoordeling te bevestigen dat het traject veilig en effectief is
(bijvoorbeeld op de dag van de operatie).

Lay-outs
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2.5 Het menu Trajectory Planning

Meer over het menu Trajectory Planning

Afbeelding 9  

Open het menu Trajectory Planning door de pijl te selecteren.

Knop Omschrijving

Create New Creëert een nieuw traject. Versleep de doel- en beginpunten om het tra-
ject uit te lijnen.

Properties Opent het dialoogvenster PROPERTIES.

Undo Hiermee maakt u opeenvolgende wijzigingen in de positie van de doel-
of beginpunten ongedaan.

Delete Hiermee maakt u bijstelling van doel- en beginpunten mogelijk.

OVERZICHT SOFTWARE
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Eigenschappen van trajecten en leads bewerken

①

②

③

④

⑤

Afbeelding 10  

Specifieke leadmodellen kunnen worden gedefinieerd door het modeltype en verschillende extra
parameters toe te wijzen. Op basis van deze parameters wordt er een overeenkomend leadmodel
gecreëerd en kan dit worden gebruikt in andere programma’s die deze informatie interpreteren.
Voor het openen van het dialoogvenster PROPERTIES selecteert u Properties op de werkbalk.

Nr. Omschrijving

①
Tip Offset: Voer de lengte van de punt-offset (in mm) in of klik op de symbolen - of +
voor het instellen van de punt-offset op een waarde die overeenkomt met de gemar-
keerde delen van de 3D-vorm.

② 3D Shape: Hiermee selecteert u een 3D-vorm.

③ Comment: Voer een indien gewenst een opmerking in.

④ Implant Date: Implantatiedatum (als aanvullende informatie opgeslagen).

⑤ Name: Hiermee bewerkt u de toegewezen trajectnaam.

Het menu Trajectory Planning
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2.6 Het menu Measure

Meer over het menu Measure

Afbeelding 11  

Met het menu Measure kunt u de trajectafstand meten of een marge om een traject tonen.
Open het menu door de pijl te selecteren.

Knop Omschrijving

Distance Hiermee berekent u de afstand.

Margin Hiermee geeft u een marge rond de 3D-vorm van het traject weer.

Margeschuifbalk Hiermee wijzigt u de afmetingen van de marge rond de 3D-vorm (in
mm).

Afstand meten

Afbeelding 12  

Selecteer Distance in het menu Measure voor het meten van anatomische afstanden in alle
weergaven.

OVERZICHT SOFTWARE
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Marges toevoegen

①①

②
③

Afbeelding 13  

Selecteer Margin ② in het menu Measure voor het weergeven van een margewaarde rond een
3D-vorm die aan een traject is toegewezen ①. De omgevende marge wordt in alle weergaven
weergegeven.
U kunt de grootte van de marge wijzigen door de schuifbalk ③ te verplaatsen of door op de
symbolen ⊕ en ⊖ te drukken.

Het menu Measure
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2.7 Het menu Frame Planning

Meer over het menu Frame Planning (alleen stereotaxie)

Afbeelding 14  

Gebruik het menu Frame Planning voor het omschakelen naar de lokalisatiesoftware of het
selecteren van booginstellingen voor de huidige dataset. Open het menu door de pijl te
selecteren.

Knop Omschrijving

Localization Hiermee opent u de grafische gebruikersinterface en functies voor ste-
reotactische lokalisatie.

Arc Settings
Hiermee opent u een deelvenster voor het weergeven of bewerken van
booginstellingen (berekend vanuit stereotactische lokalisatie) voor het
actieve traject.

Meer over lokalisatie

U kunt de functies voor stereotactische lokalisatie openen door Localization te selecteren. Nadat
u uw lokalisator in het vervolgkeuzemenu van de werkbalk hebt geselecteerd, start de lokalisatie
automatisch.

Waarschuwing
U moet in de geboden opties de juiste lokalisator voor lokalisatie selecteren. Als er een
verkeerde lokalisatoroptie is geselecteerd, worden alle coupes mogelijk wel goed
gelokaliseerd, maar zal het resulterende coördinatensysteem, gebaseerd op een
combinatie van lokalisator, hoofdring en boogsysteem, foutief zijn.

OVERZICHT SOFTWARE
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Meer over booginstellingen

⑤

②

⑥③
④

①

Afbeelding 15  

Na het afronden van de stereotactische lokalisatie selecteert u Arc Settings voor het openen van
het menu ARC SETTINGS.

Nr. Omschrijving

① Dit selecteert u voor het maken van een rapport (uitgeschakeld als de booginstellingen
in bewerkingsmodus zijn).

② Hiermee past u boogcoördinaten aan.

③
Gelokaliseerde set, inclusief datum en tijd.
OPMERKING. Controleer altijd of de juiste beeldset wordt gebruikt voor lokalisatie en
booginstelberekening. 

④
Basis voor actieve traject.
OPMERKING. Dit kan anders zijn dan de gelokaliseerde set. 

⑤ Hiermee wijzigt u de boogrichting (indien beschikbaar voor uw lokalisator).

⑥ Het actieve traject.

Het menu Frame Planning
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Gerelateerde links

De beeldset lokaliseren op pagina 68
Ondersteunde stereotactische systemen van Elekta (Leksell) op pagina 79
Ondersteunde versies inomed Arc System op pagina 84
Ondersteunde Integra (Radionics)-boogsystemen op pagina 87

Booginstellingen aanpassen

Pas de montagerichting voor het boogsysteem aan.

Stap

1. Als u de booginstellingen wilt aanpassen, schakelt u Modify Coordinates in in het menu
ARC SETTINGS.

2. Als u de montagerichting van het boogsysteem wilt aanpassen, selecteert u een optie uit
de vervolgkeuzelijst (lateral-left, lateral-right, sagittal-anterior of sagittal-posterior).

3. Als u de waarden voor de doelcoördinaten wilt aanpassen (in millimeter), moet u de waar-
den in de aangegeven velden invoeren (X, Y, Z).

4. Als u de waarden (in graden) voor de hoekparameter wilt aanpassen, moet u de waarde
in de aangegeven velden invoeren (Ring Angle, Arc Angle).
OPMERKING. Specificeer de waarden altijd in de gegeven indeling. Anders accepteert
de software uw booginstellingen mogelijk niet. 

OVERZICHT SOFTWARE
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2.8 Het menu Coordinates

Meer over het menu Coordinates

Afbeelding 16  

Het menu Coordinates vindt u in het weergavegebied.
Als er geen traject is of als het actieve traject niet naar de actieve beeldenset is gecoregistreerd,
worden er geen AC/PC- of DICOM-coördinaten weergegeven. DICOM-coördinaten hebben altijd
betrekking op de actieve beeldenset.

Gerelateerde links

AC/PC-lokalisatie op pagina 56
AC/PC-coördinaten toevoegen op pagina 56

AC/PC-coördinaten

De AC/PC-coördinaten zijn alleen ingeschakeld als:
• AC/PC-lokalisatie is uitgevoerd in de geselecteerde beeldset
• De geselecteerde beeldset is gefuseerd met een beeldset die AC/PC-gelokaliseerd is

OPMERKING. Het wijzigen van de AC/PC-lokalisatie wijzigt niet de trajecten die zijn gedefinieerd
met de functie AC/PC. Trajecten behouden altijd hun positie ten opzichte van de beeldgegevens
waarmee ze zijn gecreëerd. 

Het menu Coordinates
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Het menu Coordinates weergeven en verbergen

Stap

1. ①

Voor het openen van het menu Coordinates selecteert u de pijl ①. Het menu wordt geo-
pend.

2. Voor het verbergen van het menu Coordinates selecteert u de pijl. Het menu wordt ge-
sloten.

OVERZICHT SOFTWARE
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Het menu Coordinates
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3 WERKSTROMEN
3.1 Meer over typische werkstromen

Beschikbare werkstromen in Trajectory Planning

Afbeelding 17  

Afhankelijk van uw vereisten gebruikt u Trajectory Planning voor preoperatieve planning, voor
stereotactische registratie op de dag van de operatie of voor postoperatieve beoordeling (inclusief
leadlokalisatie en detectie van oriëntatie).
Als eerste selecteert u een gespecialiseerde werkstroom:
• Cranial > Trajectory Planning
• Stereotaxy > Stereotactic Planning
• Stereotaxy > Post-Op Review

WERKSTROMEN
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De werkstroom Trajectory Planning

①
Afbeelding 18  

U kunt de trajectplanningwerkstroom op elk moment gebruiken voor het maken van op beelden
gebaseerde anatomische planningen van trajecten. Deze werkstroom biedt alleen Trajectory
functies (bijv. geen functies voor stereotactische lokalisatie of berekeningen van booginstellingen).

Stap

1. Selecteer een werkstroom zoals CRANIAL - TRAJECTORY PLANNING.
Patient Selection wordt geopend.

2. Selecteer een patiënt.
Selecteer beelden, objecten, vezelbundels, trajecten of plannen en selecteer vervolgens
OK.
OPMERKING. Als u een plan selecteert, worden alle in dat plan genoemde gegevens ge-
selecteerd. 

3. Creëer, wijzig en verwijder coregistraties met behulp van Image Fusion.
Selecteer Done om verder te gaan.

4. Creëer, wijzig en verwijder objecten met behulp van SmartBrush of Anatomical Map-
ping.
Selecteer Done om verder te gaan.

5. Creëer, wijzig en verwijder objecten met behulp van Fibertracking.
Selecteer Done om verder te gaan.

6. Maak, wijzig en verwijder trajecten met Trajectory ①.

7. Sla op als een plan met een unieke, door de gebruiker gedefinieerde naam.

8. Bepaal de plannaam en -status (zoals ongewijzigd) en beoordeel/bevestig het plan met
Trajectory.
OPMERKING. Als het plan na beoordeling niet voor operatie kan worden goedgekeurd,
moet het worden aangepast (gecorrigeerd). Herhaal stap 3 t/m 8 voor zover nodig. 

9. Beëindig de sessie.
OPMERKING. Voor meer informatie raadpleegt u de bijbehorende softwarehandleidin-
gen. 

Meer over typische werkstromen
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De werkstroom Stereotactic Planning

①
Afbeelding 19  

Door te starten met het beoordeelde en goedgekeurde plan dat u in de
trajectplanningswerkstroom hebt gemaakt, kunt u met de werkstroom voor stereotactische
planning booginstellingen voor de geplande trajecten maken, zodat een stereotactische operatie
kan worden verricht.

Stap

1. Selecteer een werkstroom zoals STEREOTAXY - STEREOTACTIC PLANNING.
Patient Selection wordt geopend.

2. Selecteer het beoordeelde en goedgekeurde preoperatieve plan dat voor de operatie zal
worden gebruikt.
OPMERKING. U kunt ook een nieuw plan starten. 

3. Selecteer de beeldset die stereotactisch zal worden gelokaliseerd en naar het preopera-
tieve plan zal worden gecoregistreerd.

4. Selecteer Image Fusion en coregistreer de lokaliseerbare beeldset naar één beeldset
van het preoperatieve plan.

5. Selecteer Stereotaxy ①.

6. Bepaal de plannaam en -status (zoals ongewijzigd) en beoordeel/bevestig het plan (boog-
instellingen, bevestigingspositie) met Trajectory.
OPMERKING. Als het plan na beoordeling niet voor operatie kan worden goedgekeurd,
moet het worden aangepast (gecorrigeerd). Herhaal stap 4 t/m 6 voor zover nodig. 

7. Sla op als een plan met een unieke, door de gebruiker gedefinieerde naam.

8. Lokaliseer de lokaliseerbare beeldset stereotactisch.
Door de software worden booginstellingen voor het actieve traject gegenereerd.

9. Maak een pdf-rapport met de booginstellingen.

WERKSTROMEN
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De postoperatieve werkstroom

①
Afbeelding 20  

Gebruik de postoperatieve werkstroom voor het toevoegen van postoperatieve beeldsets en het
vergelijken van daadwerkelijke implantaatposities met de geplande posities.

Stap

1. Selecteer een werkstroom zoals STEREOTAXY - STEREOTACTIC PLANNING.
Patient Selection wordt geopend.

2. Selecteer een patiënt.
Selecteer alle beelden, objecten, vezelbundels, trajecten of plannen en selecteer OK.
OPMERKING. Als u een plan selecteert, worden alle in dat plan genoemde gegevens ge-
selecteerd. 

3. Selecteer Lead Localization ①.

4. Selecteer Detect op de werkbalk.

5. Beoordeel elke lead ten aanzien van de leaddetectiedefinitie.

6. Wijs 3D-vormen toe aan elk traject (aangepaste 3D-vorm of lead).

7. Beëindig de sessie.
OPMERKING. Voor meer informatie raadpleegt u de bijbehorende softwarehandleidin-
gen. 

Meer over typische werkstromen
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4 TRAJECTPLANNING EN
POSTOPERATIEVE
BEOORDELING

4.1 Inleiding

Meer over Trajectory Planning

Afbeelding 21  

Het doel van Trajectory Planning is het vaststellen van een minimaal invasief traject met behulp
van Trajectory.

De trajectsoftware starten

Stap

TRAJECTPLANNING EN POSTOPERATIEVE BEOORDELING
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Stap
Selecteer Trajectory in uw gespecialiseerde werkstroom, zoals CRANIAL - TRAJECTORY
PLANNING.

Inleiding
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4.2 Trajecten begrijpen

Meer over trajecten

Een snijpunt is het punt in 3D-ruimte waar de traject-as het weergegeven reconstructievlak
doorsnijdt.
Een snijpunt wordt weergegeven:
• Voorbij de ingang
• Tussen het doel en de ingang
• Voorbij het doel

Als de dieptepositie op het doelpunt wordt geplaatst, geeft het snijpunt na het klikken op Center
de exacte positie van het doel weer.

Waarschuwing
Verwar de snijpuntindicator niet met de doel- of beginpositie. Gebruik bij twijfel Center om
automatisch in alle weergaven naar het doel of het begin te gaan en/of inspecteer de
dieptelijn, inclusief afstanden tot doel en begin.

Voorbeeld: Trajectsnijpunt en -doelpunt

Afbeelding 22  

Het snijpunt (gele lijn) is 7 mm boven het begin (paarse cirkel).

TRAJECTPLANNING EN POSTOPERATIEVE BEOORDELING
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Afbeelding 23  

Het snijpunt is exact op het begin (gele lijn en paarse cirkel komen samen).

Afbeelding 24  

Het snijpunt (gele lijn) is 9 mm boven het doel (paarse traject).

Trajecten begrijpen
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Afbeelding 25  

Het snijpunt is exact op het doel (gele lijn en paarse traject komen samen).

Afbeelding 26  

Het snijpunt (gele lijn) is 6 mm onder het doel (roze traject).

TRAJECTPLANNING EN POSTOPERATIEVE BEOORDELING
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4.3 Trajecten maken, wijzigen en verwijderen met de
Trajectory-software

Meer over het maken van trajecten

U kunt op elk moment nieuwe trajecten maken en bestaande verwijderen met de werkbalkopties
in Trajectory.
OPMERKING. Brainlab adviseert unieke namen en kleuren te gebruiken om onderscheid te
maken tussen de verschillende trajecten, objecten, vezelbundels enz. 

Bedieningselementen trajectpositionering

④③

②

①

Afbeelding 27  

Nr. Omschrijving

① Selectiegebied Target-positionering en vastlegging.

② Selectiegebied Entry-positionering en vastlegging.

③ Tabbladen voor DICOM- en AC/PC-coördinaten.

④ Schakel in/uit voor het instellen van coördinaten.

Een actief traject selecteren

U kunt trajecten op twee manieren voor interactie selecteren:

Stap

1.

Gebruik de pijlknoppen voor het selecteren van het traject waar u mee wilt werken.

2. U kunt ook het menu Data gebruiken.

Trajecten maken, wijzigen en verwijderen met de Trajectory-software
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Stap
OPMERKING. U kunt alleen met het actieve traject werken. 

Een nieuw traject maken

Stap

1. Plaats de muisaanwijzer ergens in de weergave.

2. Selecteer Create New.
Er wordt een nieuw traject gecreëerd.

Waarschuwing
Geef elk traject een unieke, betekenisvolle naam zodat het dui-
delijk kan worden herkend.

OPMERKING. U kunt ook in het postoperatieve stadium nieuwe trajecten
toevoegen met Lead Localization. 

Gerelateerde links

Aan de slag met Lead Localization-software op pagina 52

Trajecten kopiëren

Stap

1. Selecteer Center nadat u het oorspronkelijke traject hebt geplaatst, zodat het doel in de
weergaven wordt gecentreerd.

2. Selecteer Create New voor het kopiëren van het oorspronkelijke traject (en alle 3D-vorm-
definities).

3. Met dit nieuw gemaakte traject kunt u nu:
a. het beginpunt wijzigen voor het plannen van een alternatieve toegangsrichting,
b. het doelpunt wijzigen voor het plannen van een alternatief doelgebied vanuit hetzelfde

beginpunt,
c. relatieve AC/PC-coördinaten gebruiken voor het spiegelen van het tweede traject aan

de laterale kant.

Trajecteigenschappen bewerken

U kunt de eigenschappen van een traject op elk moment bewerken.

Stap

1. Gebruik de pijlknoppen op de werkbalk voor het vinden van het traject dat u wilt bewer-
ken.

2. Selecteer Properties op de werkbalk.
Het menu Properties wordt geopend.

3. Bewerk de eigenschappen voor zover nodig.

TRAJECTPLANNING EN POSTOPERATIEVE BEOORDELING
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Stap
De volgende eigenschappen kunnen worden bewerkt of geselecteerd:
• Name
• Implant Date
• Comment
• Type
• Tip Offset (in mm)

Geef elk traject een unieke naam zodat het duidelijk kan worden herkend.

Doel- en beginpunten verplaatsen

U kunt de doel- en ingangspunten voor het traject verplaatsen binnen de weergaven of door de
DICOM- en/of AC/PC-relatieve coördinaten voor het traject te bewerken. Dit kan op twee
manieren:
• door de doel- en ingangspunten van het traject met behulp van de muisaanwijzer (of uw vinger)

te verslepen,
• door coördinaten rechtstreeks in het menu te wijzigen.

Doel- en beginpunten verslepen

①

②

Afbeelding 28  

Stap

1. Versleep het doelpunt ② met de muisaanwijzer (of uw vinger op touchscreens) om deze
op het scherm te verplaatsen.

2. Versleep het beginpunt ① om dit op het scherm te verplaatsen.

Trajecten maken, wijzigen en verwijderen met de Trajectory-software
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AC/PC-coördinaten wijzigen

Afbeelding 29  

Met het menu Coordinates kunt u handmatig AC/PC-coördinaten in uw beeldenset wijzigen.

Stap

1. Selecteer het tabblad AC/PC in het coördinatenmenu.

2.

①

②

③

④
Schakel Modify Coordinates ① in.

3. Selecteer het referentiepunt ② (AC, MC of PC) voor het coördinatensysteem.
OPMERKING. Afhankelijk van uw instellingen, wordt een standaard referentiepunt inge-
steld. 

TRAJECTPLANNING EN POSTOPERATIEVE BEOORDELING
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Stap

4. Bewerk de criteriumvelden ③. U kunt bewerken:
• Target
• Direction
• Trajectory Length

5. Als de coördinaten naar tevredenheid zijn, schakelt u Modify Coordinates uit.

6. Als de coördinaten niet naar tevredenheid zijn, geeft u de opties voor handmatig bewer-
ken weer met Edit AC/PC ④.
Het scherm voor handmatige wijziging van coördinaten wordt geopend.

7.
①

②

③
④

8. Beoordeel of wijzig geplande trajecten met de volgende weergaveopties ②:
• Scroll
• Pan
• Windowing
• Center AC/PC

U kunt tevens andere beeldensets beoordelen met Images ①.

9. Als u klaar bent, selecteert u OK ③, of Cancel ④ voor het annuleren van alle wijzigingen.

Trajecten maken, wijzigen en verwijderen met de Trajectory-software
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Geprojecteerde oriëntatie

Afbeelding 30  

Voor directionele leads toont de software tevens Projected Orientation in het menu
Coordinates. Projected Orientation geeft de hoek weer tussen anterieur en de leadoriëntatie
geprojecteerd op het axiale AC/PC-vlak.
• Schakel Modify Coordinates in om de geprojecteerde oriëntatie in te stellen.
• De standaardinstelling is 0° (anterieur).

①
Afbeelding 31  

• Selecteer de pijl omlaag ① om de richting in te stellen van de leadoriëntatie vanaf anterieur
(bijv. Lateral Left Angle of Lateral Right Angle).

OPMERKING. Als u de geprojecteerde oriëntatiehoek wilt afleiden van een rotationele
fluoroscopiescan, raadpleeg dan het scanprotocol van Brainlab DBS Lead Localization -
Rotational Fluoroscopy. 

Trajecten verwijderen

Stap

1. Selecteer het traject op het werkbalk.
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Stap

2. Selecteer Delete.
Het traject wordt uit uw planningsresultaat verwijderd (maar is niet perma-
nent verwijderd).
OPMERKING. Het wordt aanbevolen altijd alle onveilige, ineffectieve of on-
nodige trajectopties te verwijderen voordat u het planningsresultaat als
plan opslaat. 

Trajecten maken, wijzigen en verwijderen met de Trajectory-software

48 Softwarehandleiding Rev. 1.1 Trajectory Planning Ver. 2.5



4.4 3D-vormen maken

Achtergrond

U kunt een aangepaste vorm aan een traject toewijzen. Een 3D-vorm kan zijn aangepast door het
invoeren van parameters (via het aangepaste type) of door het kiezen van een voorgedefinieerd
Boston Lead-type.

3D-vormen maken

Stap

1. Open het menu Data.

2.

①

②
Selecteer de pijl ① bij het traject dat u wilt bewerken.

3. Selecteer Shape ②.
Het dialoogvenster 3D Shape wordt geopend.

4. ①

Selecteer een type 3D-vorm in het vervolgkeuzemenu ①. 

TRAJECTPLANNING EN POSTOPERATIEVE BEOORDELING
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OPMERKING. U kunt 3D-vorm als visueel hulpmiddel gebruiken voor het plaatsen van het doel of
het begin van een traject. 

Vormparameters aanpassen

①

②

③

Afbeelding 32  

U kunt de parameters van elke 3D-vorm aanpassen.

Stap

1. Selecteer een type 3D-vorm in het vervolgkeuzemenu ①.

2.

Gebruik Add Section om een nieuwe gemarkeerde sectie aan de 3D-vorm
toe te voegen. 

3. Pas de parameters aan zodat deze toepasselijk zijn voor uw chirurgische toepassing.
Bijvoorbeeld:
• Diameter
• Tip Offset
• Tip Shape
• Offset
• Length

4. Selecteer OK.

5. Gebruik indien gewenst automatische vulopties ② voor het automatisch invullen van alle
parametervelden. U slaat aangepaste opties voor automatisch invullen op door Save As
③ te selecteren nadat u uw eigen aangepaste 3D-vorm hebt gemaakt.

6. Selecteer OK.

3D-vormen maken
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Stap
OPMERKING. Controleer altijd of de parameters voor een optie voor automatisch invullen
acceptabel zijn voor de technische specificaties van het implantaat. 

OPMERKING. Zowel abstracte vormvisualisatie als 3D-vormvisualisatie is bedoeld voor
gebruik als visueel hulpmiddel voor het plaatsen van de doel- en beginpunten van het tra-
ject. 

Leads exporteren

Afbeelding 33  

Volg deze stappen voor het exporteren van leads.

Stap

1. Open het menu Data.

2. Selecteer de lead die u wilt exporteren in het menu Trajectories.

3. Selecteer Export.
Het exportsegmentenmenu wordt geopend. U kunt een van het volgende selecteren:
• Separate Segments als u de gemarkeerde gedeelten van de lead apart wilt exporte-

ren.
• Combined Segments als u alle gemarkeerde gedeelten van de lead wilt exporteren.

4. De leadinformatie wordt door de software geëxporteerd.
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4.5 Aan de slag met Lead Localization-software

Aan de slag

Voordat u een lead- of trajectpositie kunt bijstellen of 3D-vormen kunt maken, moet u eerst leads
detecteren.

Beste werkwijze

De leaddetectie en functie oriëntatie schatten zijn afhankelijk van de kwaliteit van uw
beeldgegevens. Raadpleeg de Brainlab Lead Localization scanprotocollen voor de beste
resultaten.

Leads detecteren

Stap

1.

Selecteer Detect in het hoofdmenu.

2.

Een voortgangsbalk wordt gevuld.
Leads worden gedetecteerd en krijgen namen en kleuren toegewezen.

Aan de slag met Lead Localization-software
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4.6 Meer over automatische leaddetectie

Meer over automatische leaddetectie

Afbeelding 34  

U kunt trajecten en leads automatisch laten detecteren met Lead Localization. Ook kunt u
handmatig met de software de oriëntatie van leads bijstellen en de leadoriëntatie in CT-scans
schatten.

Automatisch leads detecteren

Stap

1. Open Lead Localization.
Uw patiëntgegevens worden in de software geopend.

2. Open het menu Trajectory Planning.

3. Selecteer Detect.
Alle leads of trajecten in de beeldset worden automatisch door de software gedetecteerd.
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De leadoriëntatie definiëren

①

Afbeelding 35  

Als u een directionele lead hebt gedefinieerd, is de weergave Lead Orientation actief.

Stap

Versleep de oriëntatiemarker ① om de oriëntatie van de directionele lead te spiegelen.
Gebruik de oriëntatiegids in de linkeronderhoek voor het bepalen van de richting.

Meer over automatische leaddetectie
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4.7 Informatie over Estimate Orientation

Informatie over de functie Estimate Orientation

①

②

Afbeelding 36  

U kunt de leadoriëntatie in CT-scans schatten. Hiervoor stelt u eerst de leadoriëntatie voor elke
lead in op de geïmplanteerde oriëntatie en selecteert u vervolgens Estimate Orientation ①.
De software laat u vervolgens weten wanneer de taak voltooid is ②.

Opties

Selecteer Accept om de op dat moment ingestelde leadoriëntatie toe te passen en terug te
gaan naar het hoofdscherm.

Selecteer Cancel om alle wijzigingen van de lead in het dialoogvenster te wissen en terug te
gaan naar het hoofdscherm.
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4.8 AC/PC-lokalisatie

Achtergrond

U kunt de AC/PC-lokalisatie definiëren op basis van:
• het midsagittale vlak
• de posities waarop de commissura anterior (AC) en de commissura posterior (PC) het

midsagittale vlak snijden 

Wanneer is AC/PC-lokalisatie vereist?

AC/PC-lokalisatie is vereist voor:
• de richting van de patiënt, gebruikt voor het uitlijnen van de gereconstrueerde weergaven (bijv.

axiaal, coronaal en sagittaal) in alle planningstaken
• trajectplanning op basis van definieerbare AC/PC-coördinaten

Gerelateerde links

Trajecten maken, wijzigen en verwijderen met de Trajectory-software op pagina 42

AC/PC-coördinaten toevoegen

①

Afbeelding 37  

Als er geen lokalisatie gedefinieerd is, of als u coördinaten wilt toevoegen, voegt u deze toe via
het menu Coordinates.

Stap

1.
Selecteer Add AC/PC ① in het menu Coordinates.
De AC/PC-standaardcoördinaten worden nu in de beeldweergaven weer-
gegeven.

2. U kunt nu indien nodig de lokalisatie wijzigen.

AC/PC-lokalisatie
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AC/PC-lokalisatie verwijderen

Stap

1.

②

①

Schakel Modify Coordinates ① in.

2. Selecteer Clear AC/PC ② om de AC/PC-lokalisatie te verwijderen.

Onnauwkeurige AC/PC-informatie

Waarschuwing
De informatie van de AC/PC-coördinaten kan onjuist, niet consistent of onnauwkeurig zijn
door onjuiste lokalisatie van het AC/PC-systeem, of door inherente onvolkomenheden van
de planningsmethodes op basis van het AC/PC-systeem. Om letsel bij de patiënt te
voorkomen, moet u controleren of alle trajectposities in de patiëntbeeldweergaven juist zijn
(tabbladen DICOM en AC/PC).
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Voorbeeld AC/PC-lokalisatie

①

③

②

Afbeelding 38  

Nr. Verklaring

① Selectiegebied PC-positionering

② Afstand tussen AC- en PC-punten

③ Selectiegebied AC-positionering

OPMERKING. AC- en PC-punten zijn in alle weergaven zichtbaar. 

AC/PC-lokalisatie
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4.9 Trajecten beoordelen

Achtergrond

① ②

③④

Afbeelding 39  

Selecteer Data om reeds bestaande onderdelen weer te geven en te beheren, zoals trajecten,
objecten en gegevenstypen voor uw traject.
Voor de beste resultaten:
• beoordeel het volledige pad van elk gepland traject in de lay-outs ACS ①, Overview ② en

Inline ③ om zeker te stellen dat er geen kritieke structuren worden doorkruist en dat het doel
goed is geplaatst;

• sluit alle mogelijke vragen over veiligheid en effectiviteit uit door elke beeldenset te beoordelen
die naar het traject is gecoregistreerd;

• gebruik de lay-out Bimodal ④ voor het beoordelen van elk traject en verzeker u ervan dat er
geen opeenhoping van coregistratiefouten is (fusiereeksen tussen de stereotactisch
gelokaliseerde set en de beeldenset waarin het traject geregistreerd is).

Waarschuwing
Alle huidige, geladen trajecten moeten op veiligheid en effectiviteit worden beoordeeld.
Voor het identificeren van mogelijke inconsistenties en veiligheids- en
effectiviteitsproblemen in de planning moet aan de volgende essentiële vereisten worden
voldaan:
• verzeker u ervan dat alle beschikbare informatie gebruikt is: beoordeel altijd alle

beschikbare gecoregistreerde multimodale beeldensets voor elk traject;
• bevestig acceptabele risico’s: controleer altijd of de som van alle fouten die in een

fusienet doorwerken acceptabel is voor het te gebruiken traject en de te gebruiken
registratiemethode;

• controleer of de planningsomstandigheden onder controle zijn: voer
trajectbeoordelingen alleen uit met een geladen, ongewijzigd plan. Als het resultaat van
de planning een aangepast plan of een gegevensselectie is, moet dit eerst door de
gebruiker met een gebruikersgedefinieerde naam worden opgeslagen, zodat het onder
gecontroleerde planomstandigheden kan worden beoordeeld.

Waarschuwing
Verwijder na beoordeling altijd alle onveilige of ineffectieve trajectopties.
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Het uiteindelijke, opgeslagen (preoperatieve) plan (dat op de operatiedag moet worden
ingeladen) mag geen onveilige of ineffectieve trajecten bevatten. Verwijder alle onveilige of
ineffectieve trajectplanningen die tijden de beoordeling worden aangetroffen, zodat deze
niet onbedoeld worden gebruikt, en sla het planningsresultaat op als nieuw plan met een
unieke, gebruikersgedefinieerde naam. Verzeker u er door beoordeling van dat het plan
voor de operatie alleen veilige en effectieve trajecten bevat.
OPMERKING. Hef de selectie van alle gegevens op voordat u een ander plan laadt, zodat u zeker
weet dat u de plangegegevens niet met op dat moment geladen gegevens samenvoegt. 

Trajecten beoordelen

① ③

④⑤

②

Afbeelding 40  

Voordat u met de beoordeling start, zorgt u ervoor dat het planningsresultaat als plan is
opgeslagen en niet is gewijzigd. Als het te beoordelen plan gewijzigd is of direct uit
gegevensselectie komt, moet u ervoor zorgen dat u het planningsresultaat eerst opnieuw als plan
opslaat met een eigen, gebruikersgedefinieerde naam.

Stap

1. Selecteer een plan voor beoordeling.

2. Selecteer een traject op de werkbalk ②.

3. Selecteer een weergave in de hoek linksboven ① (bijv. Axial).

4. Gebruik de functies Pan en Zoom om naar de doelgebieden te gaan.

5. Selecteer Scroll ③ en doorloop de scanreconstructies met de knoppen in de lay-out
Overview.
De scandiepte wordt door een gele lijn ④ aangegeven in de weergave Inline.

6. Herhaal indien nodig stap 2 t/m 5 in de verschillende lay-outs.

7. Ga verder met alle trajecten in dit ongewijzigde plan.

8. Als u met het algehele resultaat van de beoordeling van de trajectplanning tevreden bent,
selecteert u Done.
U kunt ook via Home weggaan en het planningsresultaat met een gebruikersgedefinieer-
de naam als plan opslaan.

Trajecten beoordelen
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Stap

9. Als het traject niet voldoet, gaat u verder met het aanpassen van de begin- en doelpunten
van het traject (door de handgrepen ⑤ te verslepen of de waarden in het menu Coordi-
nates te wijzigen).

OPMERKING. U kunt tevens Pan en Center gebruiken bij het beoordelen van uw plan. 
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4.10 Meer over plannen en de planstatus

Achtergrond

Geef uw planningsresultaten altijd een unieke plannaam zodat deze later duidelijk kunnen worden
herkend. Deze kunnen vervolgens met de Trajectory-software worden beoordeeld. Als uw plan
na beoordeling niet voor chirurgie kan worden goedgekeurd, brengt u de vereiste wijzigingen aan,
slaat u het plan met een nieuwe specifieke naam op, en start u het beoordelingsproces opnieuw.
Raadpleeg de Softwarehandleiding Patient Data Manager voor meer informatie.

Waarschuwing
• Sla tussentijdse planningsresultaten als plannen met unieke namen op, zodat elk plan

duidelijk kan worden geïdentificeerd, beoordeeld en/of af- of goedgekeurd.
• Gebruik geen automatisch opgeslagen plannen voor beoordeling en/of behandeling.
• Laad geen automatisch opgeslagen plannen met als doel het voortzetten van uw

planningssessie vanaf waar u gebleven was, omdat een onbedoeld planningsresultaat
(onbedoelde wijziging) automatisch kan worden opgeslagen.

Planstatussen onderscheiden

①

Afbeelding 41  

De planstatus ① wordt in het menu Data weergegeven. Dit plan kan gewijzigd of ongewijzigd zijn.
In dit voorbeeld is het plan gewijzigd.

Waarschuwing
Gebruik (en laad) geen automatisch opgeslagen plannen voor behandeling van patiënten.
Gebruik alleen het (ongewijzigde) plan voor behandeling van patiënten! Een plan speciaal
voor behandeling van patiënten moet aan al de volgende voorwaarden voldoen: Het plan
moet:

Meer over plannen en de planstatus
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• door de gebruiker met een unieke gebruikersgedefinieerde naam zijn opgeslagen,
• in ongewijzigde staat op veiligheid en effectiviteit zijn beoordeeld,
• goedgekeurd zijn voor behandeling van patiënten,
• in het behandelingssysteem zoals beoordeeld (zonder wijziging) zijn ingeladen.

Waarschuwing
Voer altijd een algehele planbeoordeling uit nadat wijzigingen zijn aangebracht. Door het
toevoegen, wijzigen of verwijderen van inhoud, zoals beelden, objecten, windowing, fusies
of trajecten, kan dat wat u oorspronkelijk had gepland, veranderd zijn. Controleer altijd het
volgende:
• het planningsresultaat is beoordeeld en het geladen plan is een ongewijzigd plan (na

wijziging maar voor het starten van de beoordeling van het algehele planningsresultaat
is het met een gebruikersgedefinieerde naam als plan opgeslagen);

• na wijziging is de som van alle fouten die in een fusienet doorwerken acceptabel voor
het te gebruiken traject en de te gebruiken registratiemethode;

• alle planningsinhoud die van andere planningsinhoud afhankelijk is, is na wijziging van
de planningsinhoud nog steeds geldig. De consistentie van multimodaal
gesegmenteerde objecten is bijvoorbeeld geen gegeven na wijziging van het
coregistratienet, omdat een nieuwe multimodale segmentatie op basis van de nieuwe
coregistratie andere objecten zou opleveren.

Plannen opslaan

Geef uw planningsresultaten altijd een unieke plannaam zodat deze later duidelijk kunnen worden
herkend. Volg deze stappen voor het opslaan van een planningsresultaat voordat dit voorafgaand
aan chirurgie wordt beoordeeld.

Stap

1. Voor het opslaan van een plan gaat u met de knop Home bovenaan op de werkbalk de
software uit.

2. Selecteer Save As bovenin het scherm Content Manager.

3. Voer in het vak dat wordt geopend een unieke naam voor uw plan in en selecteer vervol-
gens Save As om terug te gaan naar Content Manager.
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5 STEREOTACTISCHE
PLANNING

5.1 Stereotactische planning en lokalisatie

Meer over stereotactische planning en lokalisatie

Met de lokalisatieplanningstaak kunt u de lokalisator toewijzen aan de geselecteerde beeldset en
stereotactische lokalisatie uitvoeren. Stereotactische lokalisatie levert een hoofdringspecifiek
coördinatenstelsel waarin het mogelijk is de booginstellingen voor een gepland traject te
berekenen.

Beste werkwijze

Het gebruik van scans met onvoldoende gegevens voor het lokaliseren van een patiënt kan letsel
veroorzaken.
OPMERKING. Raadpleeg de Brainlab Lead Localization scanprotocollen voor meer informatie. 

Waarschuwing
Niet alle mogelijke botsingen van stereotactische boog/hoofdringcomponenten kunnen
door de software worden vastgesteld. Derhalve bestaat de mogelijkheid dat een traject niet
zoals gepland op het boogsysteem kan worden aangepast. In dergelijke gevallen moet u
alternatieve trajecten plannen.
OPMERKING. Stereotactische lokalisatie dient te worden uitgevoerd alvorens trajecten of
objecten in de beeldset te plannen, en voorafgaand aan het uitvoeren van een beeldfusie voor
een consistente visualisatie van planningsinhoud in alle weergaven. 

Hardware

Controleer regelmatig nauwkeurig de nauwkeurigheid van uw lokalisatiehardware.

Waarschuwing
Voor veilige en effectieve stereotactische lokalisatie moet de stereotactische hardware
volledig functioneren en (gecontroleerd) in goede staat verkeren:
• geen hardwaredefecten of schade,
• staven voldoende met contrastmiddel gevuld (niet uitgedroogd, geen luchtbellen enz.),
• lokalisatorvoorplaat is niet weggebogen (door een lichaamsdeel),
• de positionering van de patiënt veroorzaakt geen mechanische vervorming van de

lokalisator,
• de lokalisator is niet met een zeer vervormde MR-reeks gescand,
• het volledige lokaliseerbare bereik van de lokalisator wordt gescand (niet maar een paar

coupes),
• de scancoupes zijn niet sterk gekanteld ten opzichte van de geometrie van de

lokalisator.
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Ondersteunde beelden

Beeldvormingsmodaliteiten die beeldvervormingen veroorzaken (bijv. MR EPI-datasets), of
onjuiste staafmarkeringrepresentatie (door een slecht contrast) kunnen niet goed worden
gelokaliseerd.

Waarschuwing
Het systeem biedt functies voor op beelden gebaseerde metingen en/of er is voorzien in
berekening van afstanden, volumes, diameters, hoeken, puntlocaties (in Cartesiaanse
coördinaten) enz. Ter voorkoming van letsel bij de patiënt door dergelijke metingen en
berekeningen moet de bediener controleren of de gebruikte gegevens voor dit doeleinde
geschikt zijn.
Zowel degene die het beeldmateriaal verstrekt als degene die het gebruikt (zoals de
radioloog van het ziekenhuis), moet de geschiktheid van het materiaal beoordelen, ervoor
zorgen dat het geschikt blijft en het regelmatig controleren aan de hand van de volgende
richtlijnen:
• De gebruiker van de beeldgegevens (de softwaregebruiker) en de verstrekker van de

beelden moeten zich er bewust van zijn dat de beeldgegevens door Trajectory Planning
worden gebruikt voor geometrische metingen en berekeningen.

• De gebruiker van de beeldgegevens is er verantwoordelijk voor aan de beeldverstrekker
de criteria te verstrekken waaraan de beeldgegevens moeten voldoen die voor de
specifieke toepassing relevant zijn (zoals ruimtelijke nauwkeurigheid).

• De beeldverstrekker is verantwoordelijk voor het leveren van beeldgegevens die aan de
gestelde criteria voldoen (zoals ruimtelijke nauwkeurigheid), die door de bediener van
de beeldgegevens zijn verstrekt.

• Degene die het beeldmateriaal verstrekt, moet controleren of de verstrekte
beeldgegevens aan de criteria voldoen (bijvoorbeeld door het kalibreren van de scanner
en het uitvoeren van visualisatietesten met behulp van de Trajectory Planning-
functionaliteit voor metingen op regelmatige basis).

• De gebruiker en de verstrekker van de beeldgegevens moeten zich ervan bewust zijn dat
noch Brainlab, noch de software zelf, de specifieke beeldgegevens voor een patiënt voor
specifieke toepassingen in combinatie met Trajectory Planning kan valideren of
verifiëren.

Waarschuwing
Beeldgegevens die voor nauwkeurige stereotactische lokalisatie zijn vastgelegd, mogen
nooit een compromis zijn tussen weefseldistinctie, ruimtelijke nauwkeurigheid en
weergave van de lokalisatorstaaf. Dit kan leiden tot onjuiste behandelplanningsresultaten
en de patiënt schaden.

Waarschuwing
Gebruik geen vervormde beelden voor stereotactische lokalisatie. MR-vervorming kan
intrinsiek zijn voor de scanner en voor de gevoeligheid van materialen binnen het
beeldvolume. In de context kan het gebruik van MR voor stereotaxie op zichzelf kritiek zijn.
Voer alleen stereotaxie uit met beelden die vrij van verstoringen en zeer nauwkeurig zijn.

Stereotaxiesoftware starten

Stap

Stereotactische planning en lokalisatie
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Stap
Selecteer Stereotaxy in uw gespecialiseerde werkstroom, zoals STEREOTAXY - STEREOTAC-
TIC PLANNING.

Algemene workflow

Stap

1. Selecteer de met de lokalisator gescande beeldset.

2. Selecteer de gekozen lokalisator in de werkbalk.
De lokalisatie start automatisch.

Resultaten van stereotactische lokalisatie beoordelen en corrigeren

Stap

1. Beoordeel elke coupe ten aanzien van de staafdetectiedefinitie.
Dit geldt voor alle coupes (groen, geel, rood).
Als een staaf niet correct wordt gedetecteerd, moet de positie ervan handmatig worden
gecorrigeerd.
Als een staaf helemaal niet wordt gedetecteerd, kan deze met Add Rod handmatig wor-
den geplaatst.

2. Gebruik Ignore Slice voor coupes buiten het lokaliseerbare bereik (d.w.z. voor coupes
buiten de lokalisatorgeometrie, met geen of onvoldoende staven).

3. Selecteer Localize na het uitvoeren van de benodigde aanpassingen voor een nieuw lo-
kalisatieresultaat op basis van gecontroleerde en gecorrigeerde staafdetecties.

4. Blijf Ignore Slice gebruiken om enkelvoudige coupes uit te sluiten (als deze bijvoorbeeld
luchtbellen bevatten).
Gebruik Ignore Slice niet als correctie voor beeldvervormingen, artefacten of defecte lo-
kalisatorhardware (zoals losse of verbogen platen).

OPMERKING. Als er te veel coupes zijn genegeerd (als gevolg van defecte hardware of
scanartefacten bijvoorbeeld), kan er geen lokalisatie worden berekend. In een dergelijk geval
moet de lokalisator worden gerepareerd en/of moet er een nieuwe scan worden gemaakt. 

Mislukte lokalisatie

Indien er geen coupes kunnen worden gelokaliseerd:

Stap

1. Controleer de toegewezen lokalisator.

2. Indien de verkeerde lokalisator is geselecteerd, dient u de juiste lokalisator toe te wijzen
en de lokalisatie te herhalen.

3. Start de stappen volgens de algemene werkstroom die hierboven is beschreven.

STEREOTACTISCHE PLANNING
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5.2 De beeldenset lokaliseren

Meer over lokalisatortoewijzing

De eerste stap bij het uitvoeren van de lokalisatie is lokalisatortoewijzing. Dit biedt een
referentiekader voor de coupeset.

Lokalisatorhardware

Waarschuwing
Voor veilige en effectieve stereotactische lokalisatie gebruikt u alleen compatibele
stereotactische hardware. De stereotactische hardware moet op een compatibele manier
worden gescand en gebruikt.
• De juiste lokalisatorplaat moet in de juiste positie worden gemonteerd (zorg er met het

inomed-systeem voor dat de rechtse lokalisatorplaat niet aan de linkerkant van de
patiënt wordt gemonteerd).

• Gebruik alleen lokalisatorherzieningen die door Brainlab compatibel zijn verklaard.
• Selecteer alleen hoofdringen en/of lokalisatormontageopties die door Brainlab

compatibel zijn verklaard.

De beeldset lokaliseren

Stap

1. Open in Stereotaxy Data en selecteer de beeldenset die moet worden gelokaliseerd.

2.

Open het menu Frame Planning op de werkbalk.

3.
Selecteer Localization.
Het scherm schakelt over naar de lokalisatiemodus.

4.

De beeldenset lokaliseren
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Stap
Selecteer uw lokalisator in het vervolgkeuzemenu. Let erop dat u dezelfde combinatie
kiest als tijdens het scannen werd gebruikt.

5. De lokalisatie start automatisch.

Waarschuwing
U moet de juiste lokalisatoroptie voor lokalisatie selecteren. Als er een ver-
keerde lokalisatoroptie is geselecteerd, worden alle coupes mogelijk wel
goed gelokaliseerd, maar zal het resulterende coördinatensysteem, geba-
seerd op een combinatie van lokalisator, hoofdring en boogsysteem, foutief
zijn.

Lokalisatievoorbeeld

① ②

③④
Afbeelding 42  

Nr. Weergave Verklaring

① Catalogus

Afhankelijk van het lokalisatieresultaat worden de coupes met de vol-
gende kleuren weergegeven:
• Groen: coupe is succesvol gelokaliseerd.
• Geel: coupe is gelokaliseerd, maar precisie is laag door een of meer

foutief geplaatste staafmarkeringen, slechte beeldkwaliteit of een
onnauwkeurige lokalisatorgeometrie.

• Rood: coupe kon niet worden gelokaliseerd. Dit kan verschillende
oorzaken hebben (bijvoorbeeld onvoldoende staven gedetecteerd).
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Nr. Weergave Verklaring

② Hoofd

Toont de coupe die momenteel is geselecteerd in de catalogusweerga-
ve en of de beeldcoupe kon worden gelokaliseerd (linker bovenhoek).
Staafmarkeringskleuren:
• Groen: gelokaliseerde staafmarkeringen.
• Geel: staafmarkeringen met het slechtste lokalisatieresultaat.
• Blauw: geeft aan dat enkele, maar niet alle staafmarkeringen kon-

den worden gelokaliseerd.

③ Vergrote axiale
weergave

Toont een vergrote weergave van het gebied dat wordt aangegeven
door een witte, gestippelde cirkel in de hoofdweergave. Gebruik deze
weergave om de positie van een bepaalde staafmarkering beter te be-
studeren. Klik op een andere staafmarkering om een ander gebied te
vergroten.

④ 3D

3D-weergave van alle gedetecteerde staafmarkeringen tezamen met
de verwachte lokalisatorgeometrie.
Gebruik deze weergave om de lokalisatorstaafgeometrie te verifiëren
en coupes met foutief geplaatste staafmarkeringen te identificeren.
Staafmarkeringen dienen opnieuw te worden gereconstrueerd in een
rechte lijn.

De lokalisatie beoordelen

Beoordeel nauwkeurig visueel de inhoud van elke weergave om u ervan te verzekeren dat de
lokalisatie succesvol is geweest.

Waarschuwing
Controleer elke afzonderlijke coupe op correctheid en nauwkeurigheid van de
gedetecteerde lokalisatorstaven. Zelfs als de software aangeeft dat een coupe succesvol is
gelokaliseerd (weergegeven in het groen in de catalogusweergave), moet elke coupe
expliciet worden gecontroleerd op mogelijk noodzakelijke handmatige correctie van de
lokalisatorstaafdetectie. Controleer nauwkeurig visueel de inhoud van elke weergave om u
ervan te verzekeren dat de lokalisatie succesvol is geweest.

De drempelwaarde aanpassen

Als staafmarkeringen niet duidelijk worden gedetecteerd, gebruikt u Threshold.

De beeldenset lokaliseren
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①
Afbeelding 43  

Stap

Pas Threshold aan met de schuifbalk ①. Pas indien nodig de drempelwaarde aan voor het de-
tecteren van staafmarkeringen.

Lokalisatiestatusrapport

Afbeelding 44  

De software lokaliseert de beschikbare coupes en toont een statusrapport van de lokalisatie.
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5.3 Coupes negeren

Wanneer dient u coupes te negeren

Met de functie Ignore Slice kunt u coupes met onvoldoende staafmarkeringsdefinitie van de
lokalisatieberekening uitsluiten. Dit kan worden gebruikt voor coupes waarbij het onmogelijk is
handmatig staafmarkeringen te plaatsen.
Als u dergelijke coupes negeert, worden deze coupes niet langer meegenomen in de
lokalisatieberekening, maar deze behouden wel hun relatieve positie binnen de beeldenset.
De functie Ignore Slice wist geen coupes van de lokalisatie.
OPMERKING. De functie Ignore Slice is gecontra-indiceerd als:
• de patiënt tijdens de scan heeft bewogen,
• de beeldensets vervormingen laten zien,
• u defecte lokalisatorhardware met onzuiverheden (veel luchtbellen) probeert te corrigeren. 

Waarschuwing
Genegeerde coupes van datasets kunnen leiden tot een onnauwkeurige lokalisatie doordat
niet alle staafmarkeringsinformatie is gebruikt voor de lokalisatie. De gebruiker moet
zoveel mogelijk coupes lokaliseren (handmatig de detectie van de lokalisatorstaaf
corrigeren in alle getroffen coupes), zodat de algehele lokalisatieprecisie zo hoog mogelijk
is. Negeer alleen coupes die ook nadat alle staafmarkeringdetecties handmatig zijn
gecorrigeerd nog steeds niet kunnen worden gelokaliseerd.

Afzonderlijke coupes negeren

Stap

1. Selecteer de coupe in de catalogusweergave.

2. Selecteer Ignore Slice.
Het lokalisatieresultaat wordt bijgewerkt en de coupekleur in de catalogusweergave wij-
zigt van rood/geel naar grijs.

Meerdere achtereenvolgende (tussenliggende) coupes negeren

Stap

1. Druk op Shift op het toetsenbord en selecteer de eerste te negeren coupe.
Houd Shift ingedrukt en selecteer een andere coupe om te negeren, of dubbelklik op een
coupe om alle naastgelegen coupes met dezelfde kleur te selecteren.

2. Selecteer Ignore Slice. De geselecteerde coupes en alle coupes daartussen worden
voor lokalisatie genegeerd.
Het lokalisatieresultaat wordt bijgewerkt en de coupekleur in de catalogusweergave wij-
zigt van rood/geel naar grijs.

Coupes negeren
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5.4 Toevoegen en positioneren van staafmarkeringen

Staafmarkeringen toevoegen of positioneren

U kunt handmatig staafmarkeringen aan de coupe toevoegen als een coupe niet door de software
kan worden gelokaliseerd omdat een onvoldoende aantal staafmarkeringen is gedetecteerd (door
bijvoorbeeld luchtbellen in de staven, ongunstige scanparameters of T1/T2-weging).
Als een coupe niet kan worden gelokaliseerd omdat markeringsstaven verkeerd of onnauwkeurig
zijn gepositioneerd, kunt u staafmarkeringen in die beeldcoupe herpositioneren.

Staafmarkeringsposities

Indien een gantrykanteling wordt gebruikt (voor CT-scans), of als een scan schuin is (MR),
moeten de beeldcoupes nog steeds de staven van de lokalisator in een loodrechte hoek snijden.
Raadpleeg de scanningsinstructies voor acceptabele gantrykanteling of schuine hoeken.

Staafmarkeringen toevoegen

①

③

②

Afbeelding 45  

Stap

1. Selecteer de gewenste coupe in de catalogusweergave ① en selecteer Add Rod ②.

2. Selecteert u de vergrote weergave ③ om de markeringspositie zo nodig fijn af te stellen.

3. Ga op deze wijze verder tot de vereiste hoeveelheid staafmarkeringen zijn toegevoegd.
OPMERKING. De functie Add Rod is gedeactiveerd als een onvoldoende aantal markers
is toegevoegd. 

Lokalisatie van beeldcoupes herhalen

Stap

Nadat u handmatig staafmarkeringen hebt aangepast, selecteert u Localize.
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5.5 Stereotactisch rapport

Achtergrond

Voordat u een rapport kunt genereren, moet u eerst:
• een traject maken,
• uw beeldenset lokaliseren.

Rapportinhoud

① ②

③

④

Afbeelding 46  

De eerste pagina van het stereotactische rapport bevat verplichte informatie over het
geselecteerde traject en de resulterende booginstellingen, zoals geselecteerd in de toepassing.

Nr.

① Patiëntinformatie

② Trajectinformatie

③ Hoofdringcoördinaten voor het geselecteerde traject

④ Booginstellingen voor de geselecteerde montagerichting

Stereotactisch rapport
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②

①

④

③

⑤

⑥

Afbeelding 47  

De tweede pagina van het stereotactische rapport bevat uitgebreide informatie over het
geselecteerde traject.

Nr. Omschrijving

① Patiëntinformatie

② Trajectinformatie

③ Alternatieve montageposities met bijbehorende booginstellingen

④ AC/PC-coördinaten van het doelpunt

⑤ Hoofdringcoördinaten van het AC/PC-systeem

⑥ DICOM-coördinaten van doel- en ingangspunten
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Rapporten genereren

Stap

1.

Selecteer Arc Settings.

2.

Selecteer Create Report.

3.

Wijs een unieke naam toe aan uw plan en selecteer Save.
OPMERKING. Een plan moet altijd worden opgeslagen. Hierdoor kunt u de informatie die
gebruikt is om een rapport te creëren, herstellen. 

Stereotactisch rapport
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5.6 Rapportfuncties

Rapportfuncties

Knop Omschrijving

Pan: Hiermee kunt u het rapport verschuiven (pannen).

Zoom: Hiermee kunt u inzoomen of uitzoomen op een gebied van het rapport.

Fit to Width: Past het rapport aan op de breedte van het scherm.

Close: Sluit het rapport.

Save: Slaat het rapport op, op een specifieke locatie.

Print: Drukt het rapport af, op een specifieke printer.
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Rapportfuncties
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6 ONDERSTEUNDE
BOOGSYSTEMEN

6.1 Ondersteunde stereotactische systemen
van Elekta (Leksell)

Meer over stereotactische lokalisatoren

Afhankelijk van het type stereotactische lokalisator dat u selecteert en de modaliteit en richting
van de scan, kan het aantal staafmarkeringen en hun geometrie verschillen.
De tabellen in deze sectie bieden informatie over de staafmarkeringsgeometrie voor uw
lokalisator.

Ondersteunde systemen van Elekta (Leksell)

Door Trajectory worden ondersteund:

Lokalisator Hoofdring Boogsysteem Ondersteunde confi-
guratie / lokalisator-
platen

Staafmarkeringsgeome-
trie

Vantage MR
Indicator

Vantage
Coordinate
Frame

Vantage Multi-
purpose Arc

L + R (axiaal: 6 sta-
ven)

Vantage CT
Indicator

Vantage
Coordinate
Frame

Vantage Multi-
purpose Arc

L + R (axiaal: 6 sta-
ven)

Open CT In-
dicator

Coordinate
Frame G

Multipurpose
Arc

L + A + R (axiaal: 9
staven)
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Lokalisator Hoofdring Boogsysteem Ondersteunde confi-
guratie / lokalisator-
platen

Staafmarkeringsgeome-
trie

L + R (axiaal: 6 sta-
ven)

CT Indicator Coordinate
Frame G

Multipurpose
Arc

L + R (axiaal: 6 sta-
ven)

L + A + R (axiaal: 9
staven)

L + R (axiaal: 6 sta-
ven)

L + A + R + P (axiaal:
12 staven)

MR Indica-
tor

Coordinate
Frame G

Multipurpose
Arc

R + P + L (axiaal: 9
staven)

L + A + R (axiaal: 9
staven)

Ondersteunde stereotactische systemen van Elekta (Leksell)
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Lokalisator Hoofdring Boogsysteem Ondersteunde confi-
guratie / lokalisator-
platen

Staafmarkeringsgeome-
trie

L + R (axiaal: 6 sta-
ven)

L + H + R (axiaal: 9
staven)

OPMERKING. Het Coordinate Frame G-hoofdframe moet op het hoofd van de patiënt worden
gericht met een afneembaar voorstuk (anterieur deel van het frame) gericht naar het anterieure
gedeelte van het hoofd van de patiënt.
Andere richtingen worden niet ondersteund door Trajectory. 

Montage-opties voor de Leksell Vantage Arc

Optie Illustratie

Lateraal rechts

Lateraal links

Leksell Multipurpose Stereotactic Arc

De montagestand van de Leksell Multipurpose Stereotactic Arc is de kant van de boog waar de X-
en Y-schaal gelezen kunnen worden.
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In de laterale rechterpositie wijzen de schalen bijvoorbeeld respectievelijk naar de rechterkant van
het frame en de hoofd van de patiënt.
Raadpleeg de handleiding van de producent van de boog voor meer informatie.

Positie Opmerking

Sagittaal anterieur De Y-schaal van de boog komt overeen met de
Y-schaal van het frame.
Lees de Y-waarde voor de sagittale anterieure
en sagittale posterieure montages.

Sagittaal posterieur

Lateraal links De X-schaal van de boog komt overeen met de
X-schaal van het frame.
Lees de X-waarde voor de laterale linker- en
laterale rechtermontages.

Lateraal rechts

Aanbevolen reikwijdtes

Schaal Bereik

X 40 tot 160 mm

Y 25 tot 175 mm

Z 65 tot 160 mm

Booghoek 60° tot 167°

Ringhoek 0° tot 360°

Montage-opties voor de Leksell Multipurpose Stereotactic Arc

Optie Illustratie

Lateraal links (X/Y-schaal, zie pijl)

Lateraal rechts (X/Y-schaal, zie pijl)

Ondersteunde stereotactische systemen van Elekta (Leksell)
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Optie Illustratie

Sagittaal anterieur (X/Y-schaal, zie pijl)

Sagittaal posterieur (X/Y-schaal, zie pijl)
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6.2 Ondersteunde versies inomed Arc System

Compatibele versies inomed ZD Arc System

Door Trajectory worden ondersteund:

Lokalisator Hoofdring Boogsysteem Ondersteunde confi-
guratie / lokalisator-
platen

Staafmarkeringsgeo-
metrie

Rev. R Titanium
Ring ZD Arc

L + A + R + P (CT/MR
axiaal omhoog gericht)

L + R + P (CT/MR axi-
aal omhoog gericht)

Rev. U
Open Cera-
mic Head
Ring

ZD Arc

L + A + R + P (CT/MR
axiaal omhoog gericht)

L + R + P (CT/MR axi-
aal omhoog gericht)

Meer over het inomed Arc System

Trajectory maakt mechanische restricties mogelijk en garandeert de algehele stabiliteit van het
inomed ZD Arc System door het instelbare bereik van de schaal te beperken.
Het ondersteunde instellingenbereik is derhalve beperkt, vergeleken met het boogsysteem.
Trajectory ondersteunt de reikwijdtes die in de tabel zijn aangegeven.
Indien u een groter bereik nodig heeft, dient u contact op te nemen met Brainlab.

Aanbevolen reikwijdtes

Schaal Locatie Bereik

A1 Rechthoekige drumas 0 tot 65 mm

A2 Rechthoekige drumas 20 tot 0 mm

B1 Fixatiestang 0 tot 75 mm

Ondersteunde versies inomed Arc System
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Schaal Locatie Bereik

B2 Fixatiestang 75 tot 0 mm

C Rechthoekige drum 0 tot 105 mm

D1 Drumas 0° tot 360°

E Boog 20° tot 110°

Booginstelling moduleschaal

De volgende tabel toont de relatie tussen de stereotactische coördinatieassen en de
booginstellingsmodules (schalen) voor de omhoog gemonteerde richting:

Positie van de ZD Arc op de
hoofdring

Stereotactische coördinaten-
assen

Corresponderende schaal
van de ZD Arc-instellings-
module

0°, anterieur
+X (-X)
+Y (-Y)

B2 (B1)
A1 (A2)

90°, lateraal rechts
+X (-X)
+Y (-Y)

A1 (A2)
B2 (B1)

180°, posterieur
+X (-X)
+Y (-Y)

B2 (B1)
A2 (A1)

270°, lateraal links
+X (-X)
+Y (-Y)

A2 (A1)
B2 (B1)

Montage-opties inomed ZD Arc System

De volgende tabel toont de opties voor de omhoog gerichte montage:

Optie Illustratie

270°, lateraal links

90°, lateraal rechts
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Optie Illustratie

0°, anterieur

180°, posterieur

Ondersteunde versies inomed Arc System
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6.3 Ondersteunde Integra (Radionics)-boogsystemen

Compatibele Integra (Radionics)-systemen

Door Trajectory worden ondersteund:

Lokalisator Hoofdring Boogsysteem Ondersteunde confi-
guraties / lokalisator-
platen

Staafmarkeringsgeo-
metrie

BRW-LF

HRA-IM

CRW-ASL (CT axiaal: 9 staven)

Precision CRW (CT axiaal: 9 staven)

UCHR-AP

CRW-ASL (CT axiaal: 9 staven)

Precision CRW (CT axiaal: 9 staven)

ULCF-0 UCHR-AP CRW-ASL

L + A + R + P (CT/MR
axiaal: 10 staven)

L + H + R (MR coro-
naal: 9 staven)
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Lokalisator Hoofdring Boogsysteem Ondersteunde confi-
guraties / lokalisator-
platen

Staafmarkeringsgeo-
metrie

Precision CRW

L + A + R + P (CT/MR
axiaal: 10 staven)

L + H + R (MR coro-
naal: 9 staven)

LL01 UCHR-AP

CRW-ASL

L + A + R + P (CT/MR
axiaal: 10 staven)

L + H + R (MR coro-
naal: 9 staven)

Precision CRW

L + A + R + P (CT/MR
axiaal: 10 staven)

L + H + R (MR coro-
naal: 9 staven)

OPMERKING. Integra (Radionics) gebruikt de onderstaande afkortingen.
• BRW-LF = Brown Roberts Wells - Localizer Frame
• HRA-IM = Intubation Head Ring Assembly
• CRW-ASL = Cosman Robert Wells - Lightweight Arc System
• UCLF-0 = Universal Compact Localizer Frame
• UCHR-AP = Universal Compact Head Ring - Adapter Plate
• LL01 = Luminant Localizer 

Ondersteunde Integra (Radionics)-boogsystemen
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Aanbevolen boogreikwijdtes

Schaal Bereik

A-P -100 tot 100 mm

Lateraal -100 tot 100 mm

Verticaal -67 tot 65 mm

Booghoek 60° tot 0° tot 60°

Ringhoek -30° tot 90° tot -30°

Montage-opties Radionics

Optie Illustratie

Sondedrager anterieur of posterieur (trunnion-
ringen bevinden zich in de links-tot-rechts posi-
tie)

Sondedrager lateraal links of lateraal rechts
(trunnionringen bevinden zich in de voor-tot-
achterpositie)
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