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Etapy GammaKnife

1. założenie przez neurochirurga ramy stereotaktycznej

2. wykonanie badań diagnostycznych.

3. na ramę stereotaktyczną zakłada się tzw. indykator CT lub MR

4. planowanie leczenia z pomocą Gamma Planu

5. właściwe leczenie 









Wskazania do radiochirurgii 

●  guzy przerzutowe do mózgu

●  niektóre glejaki

●  oponiaki mózgu

●  nerwiaki nerwów czaszkowych

●  czaszkogardlaki

●  przyzwojaki

●  guzy przysadki

●  Hamartoma

●  guzy gałki ocznej

●  neuralgie

●  naczyniaki

●  choroba Parkinsona

●  padaczka.





















Zalecenia przed założeniem znaczników do 
stercza 
Dzień przed badaniem

•  zażyj 1 tabletkę Sumamedu;

•  zjedz normalne śniadanie;

•  na obiad zjedz wyłącznie zawiesistą zupę;

•  nie jedz kolacji;

•  wypij 3-4 litry preparatu Fortrans w godzinach popołudniowych

(od godz. 16.00); należy rozpuścić 1 saszetką preparatu

Fortrans w litrze wody.

Dzień badania

•  zażyj 1 tabletkę Sumamedu;

•  wypij filiżankę herbaty, bez cukru i mleka.

Dzień po badaniu

•  zażyj 1 tabletkę Sumamedu.





Najczęstsze wskazania do radioterapii
z zastosowaniem systemu CyberKnife®
•  guzy mózgowia i rdzenia kręgowego,

•  guzy wątroby i trzustki,

•  guzy płuc,

•  niezaawansowany rak gruczołu krokowego,

•  nowotwory w lokalizacjach cechujących się znaczną ruchomością guza lub narządów otaczających,

•  guzy kręgosłupa,

•  malformacje tętniczo-żylne mózgowia,

•  neuralgia nerwu trójdzielnego.



Etapy procedury CyberKnife

1. Kwalifikacja

2. Założenie znaczników (jeśli konieczne)

3. Wykonanie stabilizatora

4. Obrazowanie

5. Planowanie leczenia

6. Leczenie

 7. Kontrola w trakcie oraz po leczeniu





http://www.youtube.com/watch?v=ikHqxQGRdfc
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