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1 YLEISTÄ
1.1 Yhteystiedot ja oikeudelliset tiedot
1.1.1 Yhteystiedot

Asiakastuki

Jos et löydä tästä oppaasta tarvitsemiasi tietoja tai jos sinulla on kysymyksiä tai ongelmia, ota
yhteyttä Brainlabin asiakastukeen:

Alue Puhelin ja faksi Sähköposti

Yhdysvalat, Kanada, Keski- ja
Etelä-Amerikka

Puhelin: +1 800 597 5911
Faksi: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Brasilia Puhelin: (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.com

Iso-Britannia Puhelin: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Espanja Puhelin: +34 900 649 115

Ranska ja ranskankieliset alueet Puhelin: +33 800 676 030

Afrikka, Aasia, Australia, Euroop-
pa

Puhelin: +49 89 991568
1044
Faksi: +49 89 991568 5811

Japani
Puhelin: +81 3 3769 6900
Faksi: +81 3 3769 6901

Odotettu käyttöikä

Brainlab tarjoaa Cranial SRS:lle huoltoa kymmenen vuoden ajan. Tänä aikana tarjotaan
ohjelmistopäivityksiä sekä tukipalveluja.

Palaute

Huolellisesta tarkistusprosessista huolimatta tässä oppaassa saattaa olla virheitä.
Jos haluat ehdottaa parannuksia tähän käyttöohjeeseen, lähetä palautetta
sähköpostiosoitteeseen oncology.manuals@brainlab.com.

Valmistaja

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Saksassa
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Kielitiedot

Kaikki Brainlabin käyttöohjeet on alkuaan laadittu englanniksi.

Yhteystiedot ja oikeudelliset tiedot
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1.1.2 Oikeudelliset tiedot

Tekijänoikeus

Tämä opas sisältää tekijänoikeuden suojaamia liikesalaisuuksia. Tämän oppaan mitään osaa ei
saa kopioida tai kääntää ilman Brainlabin antamaa nimenomaista kirjallista lupaa.

Brainlabin tavaramerkit

Brainlab® on Saksassa ja/tai Yhdysvalloissa Brainlab AG:n rekisteröity tavaramerkki.

Muut kuin Brainlabin tavaramerkit

• Microsoft® ja Windows® ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

• Adobe® ja Acrobat® ovat Adobe Systems Inc. -yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Potilastiedot

Tätä tuotetta saattaa koskea yksi tai useampia patentteja tai vireillä olevia patenttisovelluksia.
Kohdassa https://www.brainlab.com/patent/ on lisätietoja.

Integroidut muiden valmistajien ohjelmistot

• Nämä ohjelmistot perustuvat osittain Independent JPEG Group -ryhmän työhön.
• Tämä tuote sisältää Xerces C++ 3.1.1 -ohjelmiston.
• Tämä tuote sisältää Apache Software Foundationin kehittämiä ohjelmistosovelluksia (http://

www.apache.org/).
• Tämä tuote sisältää libtiff 4.0.4 beta -ohjelmiston, tekijänoikeus © 1988–1997, Sam Leffler, ja ©

1991–1997, Silicon Graphics. Täydellinen kuvaus tekijänoikeuksista ja lisenssistä on
seuraavassa osoitteessa: http:// www.remotesensing.org/libtiff.

• Tämä ohjelmisto perustuu Open JPEG Group -ryhmän työhön (katso käyttöoikeustiedot
seuraavasta kohdasta: http://www.openjpeg.org/BSDlicense.txt).

• Tässä tuotteessa käytetään XML2PDF Formatting Engine -muotoilumoduulia, joka on Altsoft
bvba:n yksinomaista omaisuutta.

CE-merkintä

CE-merkintä osoittaa, että Brainlab-tuotteet täyttävät lääkinnällisiä laitteita koske-
van neuvoston direktiivin 93/42/ETY (MDD) olennaiset vaatimukset.
Lääkintälaitedirektiivissä määritettyjen sääntöjen mukaan (lääkinnällisistä laitteis-
ta annettu neuvoston direktiivi 93/42/ETY) Cranial SRS on CE-luokan IIb tuote.

Myynti Yhdysvalloissa

Yhdysvaltain lain mukaan vain lääkäri saa myydä tämän tuotteen tai määrätä sen myynnistä.

YLEISTÄ
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1.2 Symbolit

Varoitukset

Varoitukset merkitään varoituskolmioilla. Varoitukset sisältävät turvallisuuteen liittyviä
tietoja, joiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa loukkaantumisen tai kuoleman tai muun
laitteiston väärästä käytöstä aiheutuvan vakavan seurauksen.

Huomautukset

Huomautukset merkitään pyöreillä huomautussymboleilla. Ne sisältävät tärkeitä
turvallisuuteen liittyviä tietoja mahdollisista laitteessa ilmenevistä ongelmista. Tällaisia
ongelmia ovat muun muassa laitteen toimintahäiriöt, laitteen rikkoutuminen laitteelle tai
muulle omaisuudelle aiheutuneet vauriot.

Huomiot

HUOMAUTUS: huomiot esitetään kursiivilla, ja niillä annetaan hyödyllisiä lisävihjeitä.
 

Symbolit
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1.3 Käyttötarkoitus

Oikeellisuuden tarkistaminen

Tarkista ennen potilaan hoitamista kaikkien järjestelmään syötettyjen ja järjestelmästä
vastaanotettujen tietojen oikeellisuus.

Käytön indikaatiot

RT Elements -kohteet ovat sellaiseen sädehoidon suunnitteluun tarkoitettuja sovelluksia, joita on
tarkoitus käyttää stereotaktisessa, konformaalisessa, tietokoneavusteisesti suunnitellussa,
lineaarikiihdytinpohjaisessa kallon, pään ja kaulan alueen sekä kallon ulkopuolisten leesioiden
sädehoidossa.
RT Element -kohteisiin kuuluvan Cranial SRS -sovelluksen avulla kraniaalisen sädehoidon
suunnittelu ja esittäminen tapahtuu optimaalisesti.

Ympäristö

Tietokonelaitteisto on tarkoitettu käytettäväksi sairaalaympäristössä. Sairaalan on noudatettava
muun muassa IEC 60601-1- ja IEC 60950 -standardin kaltaisia yleisiä määräyksiä ja standardeja.
Näin ollen sairaalaympäristössä voidaan käyttää vain sovellettavien standardien mukaisia osia.

YLEISTÄ
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1.4 Yhteensopivuus lääkinnällisten laitteiden ja
ohjelmistojen kanssa

1.4.1 Brainlabin lääkinnälliset laitteet

Brainlabin yhteensopivat lääkinnälliset laitteet

Cranial SRS vain yhdessä 6D-kuvaohjausjärjestelmän ja potilaan 6D-tukijärjestelmän (esim.
ExacTrac ja Robotics yhdessä kehyksettömän sädekirurgian komponenttien kanssa)
kanssa.

Yhteensopivuus lääkinnällisten laitteiden ja ohjelmistojen kanssa
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1.4.2 Brainlabin lääkinnällinen ohjelmisto

Brainlabin yhteensopiva lääkinnällinen ohjelmisto

Cranial SRS on yhteensopiva seuraavien Brainlabin lääkinnällisten ohjelmistojen kanssa:

Brainlabin lääkinnällinen ohjelmisto Kommentti

Content Manager 2.3.1
Patient Selection 4.2.1

Potilastietojen hallintaohjelmisto.

DICOM Viewer 3.1 Kuvien ja rakenteiden tarkasteluun.

Image Fusion (Cranial Distortion Cor-
rection) 3.0
Anatomical Mapping 1.0
SmartBrush 2.5
Object Manipulation 1.0

Cranial SRS voi lukea Brainlab Elementsillä kirjoitet-
tuja tietoja.

Dose Review 1.1 Voi lukea Cranial SRS:llä luotuja hoitosuunnitelmia.

RT QA 1.0 Sisältää potilaskohtaiseen laadunvarmistukseen tar-
koitettuja ominaisuuksia.

ExacTrac 6.0, 6.1, 6.2 Cranial SRS voi suorittaa viennin näihin potilaan
asemointijärjestelmiin.ExacTrac Vero 3.5

Physics Administration 5.0
Vain Physics Administration 5.0 -versiolla luodut
koneprofiilit ovat kelvollisia käytettäväksi yhdessä
Cranial SRS:n kanssa.

iPlan RT Image 4.x

xBrain-yhteensopiva ohjelmisto.iPlan RT Dose 4.x

PatXfer RT 1.5

Muut Brainlabin ohjelmistot

Tämän käyttöoppaan julkaisun jälkeen saataville saattaa tulla muita yhteensopivia Brainlab-
ohjelmistoja. Jos sinulla on kysyttävää ohjelmiston yhteensopivuudesta, ota yhteys Brainlabin
asiakastukeen.
Jos käytät muita kuin edellä mainittuja ohjelmaversioita, ota yhteyttä Brainlabin asiakastukeen,
jotta niiden yhteensopivuus Brainlabin laitteiden kanssa voidaan selvittää.

Järjestelmään voidaan asentaa ja sen kanssa voidaan käyttää vain Brainlabin mainitsemia
Brainlabin lääkinnällisiä ohjelmistoja.

Etäohje

Pyydettäessä Cranial SRS -työasema voidaan varustaa etäyhteydellä Brainlabin asiakastukeen
iHelp® (Axeda) -ohjelman välityksellä.

YLEISTÄ
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1.4.3 Muiden valmistajien kuin Brainlabin lääkinnälliset ohjelmistot

Yleistä

Brainlab suosittelee käyttämään vain järjestelmiä, jotka vaihtavat rekisteröintejä Multimodality
Registration for Radiation Oncology (Syöpätautien sädehoidon multimodaliteettirekisteröinti) -
kohdan Integrating the Healthcare Enterprise – Radiation Oncology (Terveydenhoitoalan yrityksen
integrointi – syöpätautien sädehoito l. IHE-RO) (http://www.ihe.net/Radiation_Oncology/) -profiilin
suositusten mukaan. Tässä asiakirjassa annetut määritelmät ovat kliinikoiden ja myyjien laatimia
ja koskevat kliinisiä työnkulkuja ja niihin liittyviä turvallisuusnäkökohtia.

Muiden ohjelmistojen asentaminen

Brainlab ei salli Brainlab RT Elementsin asentamista alustoille, joihin on asennettu
kolmannen osapuolen lääkinnällisiä ohjelmistoja. Tämä sen vuoksi, koska ei voida taata,
ettei Brainlab RT Elements vaikuttaisi kolmannen osapuolen ohjelmistoon tai päinvastoin.
Tässä yhteydessä on käyttäjän vastuulla tarjota ja nimetä sopivat alustat, jotka täyttävät
annetut Brainlab RT Elementsin asennusvaatimukset.

Brainlab suosittelee voimakkaasti, että kolmannen osapuolen ohjelmistoja ei asenneta
alustalle, koska kolmannen osapuolen ohjelmistot voivat vaikuttaa heikentävästi Brainlab
RT Elementsin suorituskykyyn. On käyttäjän vastuulla tarkistaa, että muiden valmistajien
ohjelmistoasennukset tai muiden valmistajien ohjelmistopäivitykset eivät vaikuta RT
Elements -kohteisiin. Tätä varten voidaan käyttää kliinisessä käyttöohjeessa annettuja
ohjelmiston uudelleenvalidointiohjeita.

Yhteensopivuus lääkinnällisten laitteiden ja ohjelmistojen kanssa
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1.4.4 Muiden valmistajien lääkinnälliset laitteet

Muiden valmistajien yhteensopivat lääkinnälliset laitteet

Cranial SRS voi suorittaa viennin tallennus- ja tarkistusjärjestelmiin DICOM-muotoa käyttäen.

Muiden valmistajien laitteet

Muiden kuin Brainlabin hyväksymien lääkinnällisten laiteyhdistelmien käyttäminen voi
vaikuttaa haitallisesti laitteiden turvallisuuteen ja/tai tehokkuuteen sekä vaarantaa potilaan,
käyttäjän ja/tai ympäristön turvallisuuden.

Älä käytä laitteistoa, jonka ei ole mainittu olevan yhteensopiva tässä käyttöohjeessa. Tämä
saattaa johtaa potilaan virheelliseen kohdistamiseen. Ota yhteyttä Brainlabin
myyntiedustajaan tai asiakastukeen saadaksesi lisätietoja tuetuista lineaarikiihdytin- /
MLC-yhdistelmistä.

YLEISTÄ
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1.5 Koulutus ja asiakirjat
1.5.1 Koulutus

Brainlabin järjestämä koulutus

Turvallisen ja asianmukaisen käytön varmistamiseksi kaikkien käyttäjien on osallistuttava ennen
järjestelmän käyttöä Brainlabin edustajan järjestämään koulutusohjelmaan.

Vastuu

Tätä järjestelmää saavat käyttää vain pätevät lääketieteen alan ammattilaiset.

Järjestelmä tarjoaa yksinomaan tukea lääkintähenkilöstölle, eikä se korvaa
lääkintähenkilöstön kokemusta ja/tai vastuuta käytön aikana.

Varmista, että hoidon suunnittelutoimenpiteisiin valtuutetut henkilöt ovat asianmukaisesti
koulutettuja niihin toimenpiteisiin, joita he tekevät.

Koulutus ja asiakirjat
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1.5.2 Asiakirjat

Käyttäjäkunta

Cranial SRS on tarkoitettu sellaisten lääketieteen ammattilaisten (lääkärit, sädehoidon onkologit,
fyysikot, annossuunnittelijat jne.) käyttöön, jotka ymmärtävät riittävän hyvin lääketieteelliseen
fysiikkaan ja kuvantamiseen liittyvää englanninkielistä teknistä sanastoa hallitakseen Cranial SRS
-käyttöliittymän asianmukaisen käytön.

Käyttöohjeiden lukeminen

Käyttöohjeessa kuvataan monimutkaisia lääkinnällisiä ohjelmistoja, joita on käytettävä varoen.
On tärkeää, että kaikki järjestelmien, instrumenttien ja ohjelmiston käyttäjät:
• lukevat käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteiston käyttöä
• voivat käyttää käyttöohjeita milloin tahansa.

Käytettävissä olevat käyttöohjeet

Käyttöohje Sisältö

Content Manager/Patient
Selection -ohjelmiston
käyttöohje

Potilastietojen hallintaa koskevat ohjeet

DICOM Viewer -ohjelmis-
ton käyttöohje Tietojen tarkistamista koskevat ohjeet

Image Fusion -ohjelmiston
käyttöohje

Useiden kuvien yhdistämistä ja kraniaalisten kuvien mahdollisten
vääristymien korjausta koskevat ohjeet

Anatomical Mapping -oh-
jelmiston käyttöohje

Ohjeet objektien luomiseksi käytettävissä olevista lääkinnällisistä
kuvatietoista

SmartBrush -ohjelmiston
käyttöohje Objektien manuaalista luomista koskevat ohjeet

Object Manipulation -oh-
jelmiston käyttöohje

Ohjeet objektien tarkistamiseksi ja tarkentamiseksi, marginaalien
lisäämiseksi objekteihin ja uusien objektien luomiseksi olemassa
olevia objekteja koskevien toimintojen pohjalta

RT QA -ohjelmiston käyt-
töohje

Ohjeet potilaskohtaisen laadunvarmistuksen suorittamiseksi ja an-
noslaskelmien tarkistamiseksi

Brainlab – fysiikan perus-
teet, teknisten taustatieto-
jen opas

Algoritmeja ja laadunvarmistustoimenpiteitä koskevat tiedot

Physics Administration -
ohjelmiston käyttöohje

Mitattujen säteilykeilatietojen ja koneprofiilien hallintaa koskevat
tiedot

iPlan RT Dosen kliininen
käyttöohje Tiedot objektien luonnista xBrain-muunnosta varten

iPlan RT Imagen kliininen
käyttöohje

Tiedot potilaan kuvatietojen valmistelusta xBrain-muunnosta var-
ten

PatXfer RT:n kliininen
käyttöohje

Tiedot iPlan RT -tietojen muuntamisesta Edistynyt Brainlab -muo-
toisiksi DICOM-tiedoiksi

Potilaan tukijärjestelmä-
laitteiston käyttöohje Kehyksettömän sädekirurgian komponenttien ja Roboticsin tiedot

Kliininen ExacTrac-käyttö-
ohje Brainlabin potilaan asemointijärjestelmän tiedot

Kliininen ExacTrac Vero -
käyttöohje Potilaan Brainlab Vero -asemointijärjestelmän tiedot
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1.6 Tekniset vaatimukset

General

Käyttäjät eivät saa jakaa sisäänkirjautumistietojaan. Kaikki käyttäjät ovat täysin vastuussa
hoitosuunnitelman muutoksista. Jos käyttäjätunnus tai salasana vaarantuu, ota yhteyttä
järjestelmänvalvojaan.

Suositeltavat laitteistotiedot

Laitteisto Vaatimus

Prosessori

Intel XEON -suoritin Haswell-mikroarkkitehtuurilla tai sitä uudempi
versio (julkaistu aikaisintaan kesäkuussa 2014).
Ydinten määrä:
• Ohjelmistossa voidaan käyttää suurta määrää ytimiä
• Laskentanopeus kasvaa, kun käytetään useampia ytimiä ja no-

peampaa kellotaajuutta
• Brainlab suosittelee voimakkaasti vähintään 12 fyysistä ydintä

Esimerkki: 2 x [kaksoissuoritin] Intel Xeon E5-2640 v3 @ 2,60 GHz.

Muisti

32 Gt.
Monte Carlon kohdalla suosituksena on 2 Gt (virtuaalista) suoritiny-
dintä kohti, mikä johtaa 64 Gt:n RAM-muistiin järjestelmässä, jossa
on 16 fyysistä ydintä.

Grafiikkakortti

Työaseman yhteensopiva DirectX 12 -grafiikkakortti vähintään 4 Gt:n
grafiikkamuistilla sekä tason 11 laitteisto-ominaisuustaso.
Suosituksena on suurimuistinen kaistanleveys kiihdyttimen muistin ja
kiihdyttimen välissä sekä vähintään 1 000 GPU:n ytimet.
Suosituksena on NVIDIA Quadro -sarja Maxwell-siruilla tai uudempi
versio.
Esimerkkejä: NVIDIA Quadro M2000, NVIDIA Quadro M4000.

Näytön resoluutio
1 920 x 1 200 (WUXGA).
2 560 x 1 440 (WQHD) optimaalista esitystä varten.

Verkkoliitäntä 1 Gt/s.

Kiintolevy

Solid State Drive (SSD) 250 Gt:n levytilalla Windows-asennusta ja
muiden valmistajien sovelluksia varten.
Vähintään 250 Gt:n lisälevytila SSD:llä Brainlabin sovelluksia ja poti-
lastietoja varten. Suositellaan toissijaista SSD:tä.

Tällä hetkellä tuetut Brainlab-alustat:
• Suunnitteluasema 7 Premium
• Suunnittelutyöasema 8 RT:lle
• Node-palvelinlaitteisto 4

Työaseman laitteistokomponentteja ei saa muuttaa. Brainlabia ei voida pitää vastuullisena
mistään järjestelmään tehdystä muutoksesta. Paikalliset määräykset on otettava
huomioon.

Tekniset vaatimukset
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Ohjelmistoedellytykset

Ohjelmisto Vaatimus

Käyttöjärjestelmä

Windows Ultimate 7, SP1, 64-bittinen
Windows 10 Enterprise 2015 LTSB, 64-bittinen
Windows Server 2008, 64-bittinen, SP2
Windows Server 2012 R2, 64-bittinen

Lisätietoja Service Packin yhteensopivuudesta saat Brainlabin asiakastuen edustajalta.

Brainlab suosittelee päivittämään käyttöjärjestelmän Microsoft Security Updates -
tietoturvapäivityksillä sairaalan IT-määräysten sekä Brainlabin Viruksentorjunta- ja
Windows-päivitys-käytäntöjen mukaisesti. Brainlab ei odota Microsoft Security Updates -
tietoturvapäivitysten asennuksiin liittyviä ongelmia. Mikäli ilmenee ongelmia, ilmoita
asiasta Brainlabin asiakastukeen.
Päivitykset käyttöjärjestelmään (hotfix-korjaukset) tai kolmannen osapuolen ohjelmistoihin on
tehtävä sairaalan työajan ulkopuolella ja testiympäristössä Brainlab-järjestelmän asianmukaisen
toiminnan tarkistamiseksi. Brainlab seuraa julkaistuja Windows-hotfix-korjauksia ongelmien
tarkistamiseksi. Ota yhteyttä Brainlabin asiakastukeen, jos käyttöjärjestelmän hotfix-korjaukset
aiheuttavat ongelmia.
Järjestelmän hyväksymisen jälkeen Cranial SRS:n asennuksesta otetaan varmuuskopio. Tämä
varmuuskopio toimii ainoastaan työasemilla, joille ohjelmisto on lisensoitu.

Viruksentorjuntaohjelmisto

Jos järjestelmä on yhdistetty lähiverkkoon (LAN), Brainlab suosittelee haittaohjelmilta suojaavan
ohjelmiston (esim. virustentorjuntaohjelmiston) asentamista ja sen määritystiedostojen pitämistä
ajan tasalla. Huomaa, että haittaohjelmilta suojaavan ohjelmiston asetukset saattavat vaikuttaa
järjestelmän suorituskykyyn. Jos esimerkiksi jokaisen tiedoston käyttöä seurataan, potilastietojen
lataus ja tallennus saattaa olla hidasta. Näin ollen Brainlab suosittelee poistamaan reaaliaikaiset
tarkistukset käytöstä ja suorittamaan virustarkistukset sairaalan työajan ulkopuolella.

Käyttöönottovaatimukset

Brainlabilta saa ajan tasalla olevat mittausohjeet. Varmista, että säteilykeilan datankeruun aikana
käytetään uusimpia mittausohjeita. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä Brainlabin asiakastukeen.
Cranial SRS:n käyttöönottoon sovelletaan Physics Administration 5.0 -ohjelmistoa ja teknisten
taustatietojen oppaan (Brainlab – fysiikan perusteet) viimeisimmässä versiossa olevia ohjeita.
Vain Physics Administration 5.0 -versiolla luodut koneprofiilit ovat kelvollisia käytettäväksi
yhdessä Cranial SRS:n kanssa.
HUOMAUTUS: käyttäjä on vastuussa koneprofiilin sekä säteilykeilatietojen hyväksynnästä ennen
hoitoa.
 

Muista aina, että syötettyjen tietojen laatu on ratkaisevan tärkeää tuloksen laadun kannalta.
Mahdolliset epäsäännöllisyydet tai epävarmuus syötetietoyksiköistä tai muunlaiset
laatuongelmat on tutkittava perusteellisesti, ennen kuin tietoja käytetään.

Lineaarikiihdytinvaatimukset

Seuraavia MLC-moniliuskakollimaattoreita tuetaan:
• m3 (Novalis Classic)
• m3 (integroitu Varian-lineaarikiihdyttimiin)
• Varian MLC 120
• Varian MLC HD120
• Vero MHI MLC

YLEISTÄ
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MLC-moniliuskakollimaattoreiden on täytettävä seuraavat kriteerit:
• Tukee seuraavaa hoitotyyppiä: dynaaminen kaari
• Vähimmäiskenttäkoko: 10 cm x 10 cm
• Kapeinten liuskojen enimmäisleveys: 5 mm
• Minimiliuskan yliliike enintään: 50 mm

Cranial SRS:n avulla voidaan käyttää sekä vakiokappaletta että SRS-tasoituskappaletta että
tasoituskappaleettomia tiloja.
Yhteensopivuustietoja saat ottamalla yhteyttä Brainlabin asiakastukeen.

Tekniset vaatimukset
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2 OHJELMISTON
YLEISKUVAUS

2.1 Johdanto

Yleistä

Cranial SRS auttaa sinua luomaan ja tarkistamaan hoitosuunnitelmat kraniaalista sädehoitoa
varten.

Skannausvaatimukset

Tutustu Brainlab-skannausprotokollaan.
Cranial SRS lukee ja lataa ainoastaan hyväksyttyjä taulukoita, joissa Hounsfieldin yksiköt (HU)
muunnetaan elektronitiheydeksi (ED). Cranial SRS:ssä käytettävät HU–ED-muunnostaulukot
voidaan luoda ja hyväksyä vain Physics Administration -sovelluksessa. 
Jos kuvauslaitteen HU-asteikko laajentuu 12 bittiä (–1 024–3 071), suuremmat arvot lyhennetään:
• arvot, joiden suuruus on < –1 024, lyhennetään arvoksi –1 024,
• arvot, joiden suuruus on > 3 071, lyhennetään arvoksi 3 071.

TT-kuvaskaalaus on tarkistettava ennen potilaan hoitoa.

Varmista, että kuvantamislaitteesi (esim. TT-skanneri) on määritetty ja kalibroitu oikein.
Tarkista kalibrointi säännöllisesti kuvaamalla ja tarkistamalla testifantomit.

Annoslaskentaan käytettävä TT-kuvajoukko ei saa sisältää varjoainekuvauksia.

Kartiokeila-TT-tiedot eivät sisällä todellisia HU-arvoja. Älä käytä kartiokeila-TT:tä
annoslaskentaan.

Koska SUV-arvot saattavat vaihdella käytetyn PET-skannerin ja kuvantamisprotokollan
mukaan, vertaa aina ennen käyttöä näytössä näkyvää arvoa skannerilla suoraan saatuun
SUV-arvoon. Kliiniset päätökset eivät saa perustua ainoastaan esitettävään SUV-arvoon.

Joissakin tapauksissa TT-kuvauksen HU-arvot eivät edusta materiaalin todellisia
ominaisuuksia (esim. massatiheys ja materiaalin koostumus). Tämä voi aiheuttaa
epätarkan annoslaskennan muille kuin ihmiskehon materiaaleille (esim. implanteille).

Potilaan hoitoasento on aina pää kanturiin päin. Potilaan asentona on oltava selinmakuu.
TT-kuvajoukkoa ei saa kallistaa. Katso sallittuja skannausasentoja koskevat tiedot
skannausohjeista.

Useita ohjelmistoversioita

Jos koneen käyttöönottoa varten on asennettu useita Cranial SRS -ohjelmistoversioita, käyttäjää
pyydetään tekemään valinta käytettävissä olevien versioiden luettelosta.

OHJELMISTON YLEISKUVAUS
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① ②

Asetukset

Voit käynnistää valitun ohjelmistoversion valitsemalla START ①.

Voit asettaa valitun version oletusarvoiseksi napsauttamalla ympyrää Start by default ② -koh-
dan vieressä. Valitse sitten START ①.

Voit käynnistää muun version oletusarvoisen version määrittämisen jälkeen napsauttamalla hii-
ren oikealla painikkeella Cranial SRS -kuvaketta valinnan tekemiseksi käytettävissä olevien oh-
jelmistoversioiden luettelosta.

Johdanto
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2.2 Cranial SRS -työnkulku

Yleistä

Cranial SRS -suunnittelutyönkulku koostuu Brainlab Elements -jaksosta.

Työnkulun käynnistäminen

Vaiheet

1. Valitse Cranial SRS.

2a.
Alustavien tietojen valinta: Valitse asianmukainen potilastietojoukko, muun muassa
TT- ja MR-kuvajoukot ja määritetyt objektit.
Katso Content Manager/Patient Selection -ohjelmiston käyttöohje.

2b.

①

②

③
④

Jos potilaalle on tallennettu hoitosuunnitelma, hoitosuunnitel-
makuvake tulee näkyviin yhdessä kaikkien suunnitelmaan
kuuluvien tietojoukkojen ja objektien kanssa. Kuvakkeessa
esitetään seuraavat tiedot:
① suunnitelman tarkoitus
② ohjelmistokohtainen kuvake
③ päivämäärä ja kellonaika
④ sairauden sijainti ja hoitotyyppi

3.

Näytetään kaikki tämän työnkulun Elements-kohteet.

4. Valitsemalla DICOM Viewerin voit tarkistaa suunnitelman kulloisenkin tilan.

5. Valitsemalla Image Fusionin voit yhdistää kaksi tai useampia kuvajoukkoja (esim. TT
ja MR), joita haluat käyttää suunnitteluun.

6.
Valitsemalla Cranial Distortion Correction -vaihtoehdon voit korjata mahdolliset MR-
vääristymät vääristämällä elastisesti MR-kuvajoukon, jotta se voidaan yhdistää pa-
remmin TT-kuvajoukon kanssa.

7. Valitsemalla Anatomical Mapping -vaihtoehdon voit automaattisesti luoda segmen-
toituja objekteja (esim. riskielimiä) sekä tarkistaa ja tarkentaa näitä objekteja.

8. Valitsemalla SmartBrush -vaihtoehdon voit määrittää tuumorin, jota haluat hoitaa, ja
piirtää sen ääriviivat.

9.
Valitsemalla Object Manipulation -vaihtoehdon voit tarkistaa ja tarkentaa objekteja,
lisätä objekteihin marginaaleja ja luoda uusia objekteja olemassa olevien objektitoi-
mintojen perusteella (esim. luoda uuden objektin kahdesta päällekkäisestä objektista).

OHJELMISTON YLEISKUVAUS
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Vaiheet

10. Valitsemalla Cranial SRS -vaihtoehdon voit luoda kraniaalisen sädehoitosuunnitel-
man.

11. Valitsemalla Patient Specific QA -vaihtoehdon voit kartoittaa hoitosuunnitelman fan-
tomiin.

Lisätietoja on DICOM Viewer-, Image Fusion-, Anatomical Mapping-, SmartBrush-, Object
Manipulation- ja RT QA -ohjelmiston käyttöohjeessa.

Jos suunnitelmaa, johon jo sisältyi RT-hoitosuunnitelma (esim. suunnitelman optimointi),
muutetaan muilla ohjelmistomoduuleilla (esim. SmartBrush), käyttäjän on tarkistettava
suunnitelman sisällön oikeellisuus huolellisesti latauksen jälkeen. Hoitosuunnitelma on
luotava uutena.

Varmista koko suunnitteluprosessin ajan, että työskentelet oikean potilasdatasarjan
kanssa. Potilastiedot näytetään kunkin Elementin navigaattorialueella.

On mahdollista, että RT Elements -kohteille on saatavilla enemmän tai ylimääräisiä
potilastietoja, jotka ylittävät latauskapasiteetin. Esimerkkeihin kuuluu muiden
suunnitteluvaiheiden tuloksia tai tietoja muiden valmistajien järjestelmistä. Siinä
tapauksessa käyttäjälle ilmoitetaan, että kaikkia saatavilla olevia tietoja ei voida tuoda. Sen
jälkeen käyttäjää kehotetaan tarkistamaan huolellisesti tuotujen potilastietojen oikeellisuus
ja kelpoisuus.

Cranial SRS -työnkulku
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2.3 Esisuunnittelutiedot

Tuonti- ja vientirajoitukset

Vain datasarjoja, joiden maksimikuvauspituus on 1 000 mm ja jotka sisältävät alle 400 leikettä,
voidaan tuoda ja viedä.

Cranial SRS -valmistelu Image Fusionilla

Kun suoritetaan Image Fusion Cranial SRS:ää valmisteltaessa, käyttäjän on määritettävä
ainutkertainen suunnittelu-TT muiden saatavilla olevien kuvajoukkojen (esim. MR) yhdistämiseksi.
Annoslaskelmiin käytettävään kuvajoukkoon sovelletaan seuraavia ehtoja:
• TT-tilalla varustettuja kuvajoukkoja on oltava tarkalleen yksi.
• TT-kuvajoukon on oltava selinmakuuasennossa.
• TT-kuvajoukon on oltava pää edellä -asennossa.
• TT-kuvajoukkoa ei saa kallistaa.
• Mukana voi olla muita kuvajoukkoja, joiden tila on muu kuin TT, mutta ne on yhdistettävä TT-

kuvajoukkoon.
• Kaikki kuvajoukot on yhdistettävä.

Cranial SRS -valmistelu Anatomical Mappingilla

Käyttämällä Anatomical Mapping -vaihtoehtoa voit automaattisesti luoda segmentoituja objekteja
(esim. riskielimiä) sekä tarkentaa näitä objekteja tai muotoilla niitä uudelleen.
Anatomical Mapping määrittää automaattisesti seuraavaa: Type = elimen nimi ja Role =
Undefined.

Cranial SRS -valmistelu SmartBrushilla

Jotta Cranial SRS voi toimia, piirrä hoidettavan tuumorin ääriviivat. SmartBrush määrittää
automaattisesti seuraavaa: Name = Tumor, Type = Tumor, Role = Undefined.

Cranial SRS -valmistelu Object Manipulationilla

Halutessasi voit luoda PTV:n Object Manipulationissa lisäämällä marginaalin CTV:hen.
Object Manipulation määrittää automaattisesti seuraavaa: Type = Undefined, Role = PTV.

Objektin käsittely

Cranial SRS hakee PTV:n suorittaakseen hoidon seuraavassa järjestyksessä:
1. Role = PTV. Jos sopivaa objektia ei löydy, järjestys on
2. Role = CTV. Jos sopivaa objektia ei löydy, järjestys on
3. Type = Tumor.
HUOMAUTUS: jos löytyy useampia PTV-kohteita, ohjelmisto ei laske annosjakaumaa.
 

Muutetut tiedot

Jos lisäät ladattuun hoitosuunnitelmaan kuuluvia tietojoukkoja tai objekteja, poistat niiden valinnan
tai muutat niitä, suunnitelma mukautetaan muutoksiin. Seuraavalla viestillä annetaan varoitus

OHJELMISTON YLEISKUVAUS
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Cranial SRS:n käynnistyksen yhteydessä. Valitsemalla OK voit vahvistaa muutokset ja käynnistää
suunnittelun uudelleen.

Esisuunnittelutiedot
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2.4 Alustavat vaiheet Cranial SRS:n avulla

Yleistä

Kun Cranial SRS käynnistetään, ohjelmisto ohjaa käyttäjän kolmen valmistelunäytön halki.
Näytöillä on tehtävä joitakin valintoja ja säätöjä.

Koneprofiilin valinta ja potilasmalliasetusten määrittäminen

Ensimmäisellä valmistelusivulla käyttäjän on valittava koneprofiili ja määritettävä potilasmalli.
① ② ③ ④

⑤

Kuva 1 

Vaiheet

1.

Valitse koneprofiili avattavasta luettelosta ①. Päivämäärä ja kellonaika esitetään konepro-
fiilin tunnistamista varten.
HUOMAUTUS: valinta voidaan tehdä vain tuettujen koneprofiilien joukosta (esim. kone-
profiilit, jotka ovat MLC-rajoitusten mukaisia).
 

Oletusarvoisesti luetellaan vain hyväksytyt koneprofiilit. Näet luettelon hyväksymättömistä
profiileista napsauttamalla valintaruutua ② kohdan Show unapproved profiles vieressä.
HUOMAUTUS: jos valitset hyväksyntäkoneprofiilin, suunnitelman tarkoitus on rajoitettu
MACHINE_QA-, SERVICE- tai RESEARCH-toimenpiteisiin.
 

2. Valitse pöytälevyn tyyppi avattavasta luettelosta ③.

3. Valitse HU–ED-muunnostaulukko avattavasta luettelosta ④. Vain hyväksytyt HU–ED-
muunnostaulukot ovat näkyvissä valintaa varten.

4. Vahvista, että hoitosuuntana on selinmakuu ja pää edellä suhteessa kanturiin napsautta-
malla valintaruutua Treatment Orientation ⑤ -kohdan vieressä.

OHJELMISTON YLEISKUVAUS
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Valmistelut aksiaalisissa ja sagittaalisissa leikkeissä

Ensimmäisellä valmistelusivulla voit rajata näkymiä kaikkien asiaankuuluvien hoitoalueiden
sisällyttämiseksi Outer Contour -alueeseen ja (jos valittiin pöytälevy) pöytälevyn säätämiseksi
aksiaalisissa ja sagittaalisissa leikkeissä.

②

①

④

③
Kuva 2 

Vaiheet

1.

Valitse Crop ①. Vetämällä sinisten suorakulmioiden kylkiä voit sisällyttää sellaisen poti-
lastietoalueen, jonka algoritmi ottaa huomioon Outer Contour -kohdetta luotaessa.
HUOMAUTUS: kun suunnittelu-TT-alueen ulkopuolella ylä- tai alasuunnassa tehdään ra-
jaus, tämän alueen ulkopuolella olevat pöytälevyn osat jätetään annoslaskennan aikana
huomiotta.
 

2. Valitse Adjust ②. Vetämällä sinisen pöytälevyn esityksiä ③ voit sijoittaa pöytälevyn skan-
nauskuvien sisäpuolelle.

3. Jatka valitsemalla Next ④.

Valmistelut koronaalisissa ja sagittaalisissa leikkeissä

Toisella valmistelusivulla voit rajata näkymiä kaikkien asiaankuuluvien hoitoalueiden
sisällyttämiseksi Outer Contour -alueeseen ja (jos valittiin pöytälevy) pöytälevyn säätämiseksi
koronaalisissa ja sagittaalisissa leikkeissä.

Alustavat vaiheet Cranial SRS:n avulla
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②

①

④

③
Kuva 3 

Vaiheet

1.

Valitse Crop ①. Vetämällä sinisten suorakulmioiden kylkiä voit sisällyttää sellaisen poti-
lastietoalueen, jonka algoritmi ottaa huomioon Outer Contour -kohdetta luotaessa.
HUOMAUTUS: kun suunnittelu-TT-alueen ulkopuolella ylä- tai alasuunnassa tehdään ra-
jaus, tämän alueen ulkopuolella olevat pöytälevyn osat jätetään annoslaskennan aikana
huomiotta.
 

2.
Valitse Adjust ②. Vetämällä sinisen pöytälevyn esityksiä ③ voit sijoittaa pöytälevyn skan-
nauskuvien sisäpuolelle.
Käytä opastuksena sinisen pöytälevyn esityksissä esitettäviä kiinnitysaukkomerkintöjä.

3. Jatka valitsemalla Next ④.

Pöytälevyn turvallisuusnäkökohdat

Jos säteilytys ohjataan kiinteän hiilikuitukerroksen, esimerkiksi pöytälevyn, läpi, se vaimenee ja
annos suurenee. Määrittämällä käytettävä pöytälevy nämä vaikutukset voidaan ottaa huomioon
annossuunnittelun aikana.
Ei voida taata, että käyttöönotetut parametrit ovat johdonmukaisia muiden valmistajien kuin
Brainlabin pöytälevyjen kohdalla. Tarkista, että laskelmat vastaavat käyttämääsi pöytälevyä
suorittamalla asianmukaiset laadunvarmistustoimenpiteet.

Potilaiden hoitamista pöytälevyn läpi (posteriorisesti) pitäisi välttää. Jos se on
välttämätöntä, pöytälevymalli on sisällytettävä annoslaskentaan. Muussa tapauksessa
käyttäjän on tiedettävä, että laskettu annosjakauma ei sisällä ylimääräistä vaimennusta tai
lisääntynyttä ihoannosta pöytälevyn lähellä. Annoslaskenta on korjattava manuaalisesti
näiden tekijöiden osalta.

Käyttäjän tulee tarkistaa pöytälevyn aseman oikeellisuus suhteessa potilaan asemaan.
Tämä on tarpeen etenkin sellaisten säteilykeilojen osalta, jotka osuvat pöytälevylle
latteassa, lähes vaakasuorassa kulmassa. Annossuunnitelman ja todellisten
hoitoasetusten väliset pienet erot saattavat johtaa merkittäviin eroihin lasketun ja
todellisen annoksen välillä.

Pöytälevymallit ovat todellisen geometrian approksimaatioita, eivätkä ne ota huomioon
hyvin tiheitä alueita, jotka sisältävät metalliliittimiä. Vältä näiden alueiden säteilyttämistä.
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Pöytälevyä laajennetaan X-Y-suunnassa, vaikka TT-kuvausalue on pienempi. Huomaa, että
pöytälevyn pituutta leikataan kuvausalueeseen (Z-suunta) – tai leikkauskehykseen –
sopivaksi, riippuen siitä, kumpi on pienempi.

Ulkoääriviivojen tarkistaminen

Kun alustavat valmisteluvaiheet on suoritettu, ohjelmisto luo automaattisesti Outer Contour -
kohteen, joka esitetään erillisellä sivulla.
Outer Contour -kohteen avulla ohjelmistoalgoritmi voi suorittaa koko potilaskudoksen
annoslaskennan.

⑤

①

④

② ③

Kuva 4 

Vaiheet

1.
Tarkista Outer Contour ① kiertämällä kolmiulotteista näkymää ja vierittämällä kaikkia
leikkeitä. ACS-leikkeissä esitetään kudosmalli, joka koostuu Outer Contour -kohteesta
sinisenä ② ja pöytälevymallista ③ (jos pöytälevymalli on valittu aiemmin).

2. Jos et ole tyytyväinen, valitse Back ④ ja muokkaa Outer Contour -kohdetta Crop-toi-
minnon avulla.

3. Jatka valitsemalla Next ⑤.

Tarkista tuloksena saatavan Outer Contour -kohteen ja annoslaskentaan käytettävän
kudosmallin tarkkuus. Koko olennaisen hoitoalueen täytyy olla ääriviivojen sisäpuolella.
Outer Contour -alueeseen voidaan sisällyttää joitakin ei-toivottuja potilastietoalueita. Nämä
alueet otetaan huomioon annoslaskennan aikana. Niitä voidaan tarvittaessa rajata
ensimmäisellä ja toisella valmistelusivulla.

Alustavat vaiheet Cranial SRS:n avulla
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2.5 Perustoiminnot
2.5.1 Näkymät

Katseluvaihtoehdot

Käytettävissä olevat katseluvaihtoehdot riippuvat käytettävästä asettelunäkymästä.

Painike Toiminto

Pan: Napsauta kuvaleikettä ja vedä sitä hiiren osoittimella:
• 2D-leikkeet: panoroi leikkeiden halki
• 3D-leikkeet: kierrä leikkeitä.

Scroll: vedä hiiren osoitinta leikkeen halki ylös tai alas.
Voit myös napsauttaa kuvaleikettä ja vierittää hiiren kiekkopainikkeella.

Swipe: Napsauta missä tahansa sivulla ja vieritä hiiren kiekkopainikkeella. Voit
pyyhkäistä kosketusnäyttömonitoreja sormillasi.
• Ylös vie käyttäjän takaisin edelliselle sivulle.
• Alas vie käyttäjän seuraavalle sivulle.

Zoom: Vedä hiiren osoitinta:
• loitontamiseksi ylöspäin
• lähentämiseksi alaspäin

Voit myös napsauttaa kuvaleikettä ja zoomata pitäen samanaikaisesti CTRL-pai-
niketta painettuna ja vierittää hiiren kiekkopainikkeella ylös- tai alaspäin.

Rotate: Napsauta 3D-näkymässä ja vedä hiiren osoitinta.

Windowing: Napsauta kuvaleikettä ja vedä hiiren osoitinta rakenteen kontrastin
näkyvyyden parantamiseksi:
• Vetämällä ylös / alas voit lisätä / vähentää Hounsfieldin yksikköä / harmaata ta-

soa
• Vetämällä oikealle / vasemmalle voit lisätä / vähentää Hounsfieldin yksikköä /

harmaan tason ikkunan leveyttä
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2.5.2 Tietovalikko

Tietovalikon avaaminen

Vaihe

1.
Valitse Data.
Ohjelmistossa näytetään luettelo saatavilla olevista kuvista, ob-
jekteista ja asetteluista.

Tietovalikkoasettelu

① ②

Kuva 5 

Nro Osa Kuvaus

① Selected Data
• Images: Siirry ladatusta kuvajoukosta toiseen
• Objects: Luettelo kaikista saatavilla olevista objekteista, kuten tuu-

morista ja riskielimistä, sekä Outer Contour -kohteesta

② Layouts Siirry asettelusta toiseen

Perustoiminnot
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Objects

①
②
③
④

Kuva 6 

Nro Osa

① Voit tuoda kaikki objektit näkyviin / piilottaa ne napsauttamalla avatun / suljetun silmän
painikkeita.

②

Jos yksittäinen objekti on näkyvissä, se esitetään sinisellä reunalla ja silmäsymbolilla. Voit
piilottaa objektin napsauttamalla sitä.
Oletusarvoisesti määritetyt objektit asetetaan näkyviksi Outer Contour -kohdetta lukuun
ottamatta.

③ Objektin tilavuus, nimi, päivämäärä ja aika.

④

Näet lisätiedot napsauttamalla kiinnostavan objektin vieressä olevaa nuolta:
• Basis: Luettelee objektin luonnissa käytetyn kuvajoukon
• Type: Esittää objektin tyypin (esim. tuumori)
• Role: Näyttää roolin (esim. PTV)

Tarkista aina, että kunkin objektin ääriviivat ovat oikeat, jotta voidaan välttyä näiden
objektien saamilta tahattomilta annoksilta.

Tarkista ääriviivat sekä PTV- ja OAR-kohteet ennen annosalgoritmin laskentaa.

Asettelut

Valitsemalla Data voit avata Layouts-valikon ja siirtyä asettelunäkymästä toiseen.

Asettelu Kuvaus

Comparison-näkymässä esitetään seuraavat näkymät:
• Vasen puoli: Säteilytyssuunnitelman analyysitaulukko
• Vasen yläkulma: Keskenään vaihdettavat kuvajoukot, joissa näytetään

aksiaalinen, koronaalinen tai sagittaalinen leikenäkymä tai annos-tila-
vuus-histogrammi

• Aksiaalinen, koronaalinen ja sagittaalinen leikenäkymä
HUOMAUTUS: vastaavat leikenäkymät päivitetään automaattisesti sen pe-
rusteella, mitä säteilytyssuunnitelman analyysitaulukossa valitaan.
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Asettelu Kuvaus

3D View -näkymässä esitetään seuraavat näkymät:
• Annos-tilavuus-histogrammi: Kulloinkin valitun objektin annos-tilavuus-

histogrammi.
• 3D-kaarinäkymä: Kaaret esitetään alustavasti Clinical Protocol Editorin

rakennetiedostossa määritetyllä tavalla PTV:n ja sitä ympäröivien riskie-
linten 3D-näkymässä. Kaaret päivitetään jokaisen laskennan jälkeen.

• Kollimaattori- ja kanturinäkymä: Näyttää valitun kaaren jokaisen kontrolli-
pisteen MLC-muodon.

• Maximum Intensity Projection: Näyttää 2D-tasolle projisoidun 3D-an-
noksen korostaen suurimmat annokset.

• Dose Surface: Näyttää tärkeimmän riskielimen ja PTV:n välisen annos-
pintaliittymän annoksen putoamisen volumetrista tutkintaa varten. Antaa
käyttäjän tarkastella tärkeimmän riskielimen ja PTV:n annosjakaumaa nii-
den vastakkaisilla 3D-pinnoilla.

Beam’s Eye View -näkymässä esitetään seuraavat näkymät:
• 3D-kaarinäkymä: Kaaret esitetään alustavasti Clinical Protocol Editoris-

sa määritetyllä tavalla PTV:n ja sitä ympäröivien riskielinten 3D-näkymäs-
sä. Kaaret päivitetään jokaisen laskennan jälkeen.

• Beam’s Eye View: Esittää MLC:t valitun kaaren tasaisesti jakautuneissa
kanturikulmissa. Muuta kaarta 3D-kaarinäkymässä.

Gallery View -näkymässä esitetään seuraavat näkymät:
• Vasen puoli: Säteilytyssuunnitelman analyysitaulukko
• Leikkeet näytetään rinnakkain nopeaa vieritystä tai pyyhkäisyä varten

Perustoiminnot
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3 HOITOSUUNNITELMAT
3.1 Hoitosuunnitelman laskeminen

Protokollan ja kokoonpanon muuttaminen

Vaiheet

1.

Ohjelmistossa valitaan automaattisesti parhaiten sopiva geometrinen
Setup. Jos haluat valita muut asetukset, napsauttamalla Select voit
näyttää luettelon käytettävissä olevista vaihtoehdoista. Voit muokata tai
luoda uusia vaihtoehtoja Clinical Protocol Editorissa. Käynnistämällä
ohjelmiston uudelleen voit aktivoida muutokset.

2.

Napsauttamalla Protocol- ja Setup-nimeä voit valita ne. Valitut nimet esitetään oranssilla.
Napsauttamalla nuolta ① voit sulkea Clinical Protocol -valikon.

①

HUOMAUTUS: Calculate-painike muuttuu oranssiksi. Jos suoritettiin optimointi ja jos
Protocol- tai Setup-kohdetta muutetaan, edellisen suunnitelman optimointi muuttuu vir-
heelliseksi.
 

3.

Kun Protocol ja Setup on valittu, Radiation Plan Analysis -taulukko lataa mallissa määri-
tetyt arvot (esim. hoitomääräysannos, fraktiointi, PTV:n ja riskielinten rajoitusasetukset).
Nämä arvot on tarkistettava, ja niitä voidaan tarvittaessa muokata Clinical Protocol Edi-
toissa.

Annossuunnitelman laskeminen

Tarkista PTV ennen annosalgoritmin laskennan aloittamista.

HOITOSUUNNITELMAT
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Vaiheet

1. Valitsemalla Calculate voit laatia annossuunnitelman.

2. Valitsemalla Finish voit keskeyttää optimoinnin laskennan no-
peuttamiseksi. Tämä johtaa kelvolliseen annossuunnitelmaan.

3.
Valitsemalla Continue voit jatkaa laskentaa sen pysäyttämisen
ja parametrien muuttamisen (esim. liukusäätimet, Dose Sha-
per) jälkeen.

4.
Valitsemalla Revert voit kumota viimeisimmät toimet (esim. liu-
kusäätimen asennot, Calculation, Optimization, Dose Sha-
per). Valitse Revert niin monta kertaa kuin se on tarpeen.

5.

Valitsemalla Monte Carlo -kohdan voit:
1. Laske annosjakauma Monte Carlo -algoritmin avulla. Monte

Carlo -tilassa ohjelmisto laskee annosjakauman uudelleen
olemassa olevasta hoitosuunnitelmasta Monte Carlo -algorit-
min avulla. Näin ollen on ensin laskettava hoitosuunnitelma
Pencil Beam -algoritmilla (Monte Carlo pois päältä).

2. Vaihda käytettävää annoskonetta ennakkoannoslaskentaa
varten (katso yksityiskohtainen selitys seuraavasta kohdasta:
s. 81):
- Monte Carlo pois päältä = osakeilapohjainen arvioitu an-

nos ja Pencil Beam -ennakkoannos
- Monte Carlo päällä = osakeilapohjainen arvioitu annos ja

Monte Carlo -ennakkoannos
HUOMAUTUS: Monte Carlo -laskennan suorittaminen kestää
useita minuutteja.
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3.2 Hoitosuunnitelman tarkistaminen
3.2.1 Annosvalikko

Yleistä

Kun annossuunnitelma on laskettu, tarkista annosjakauma ja PTV:n isodoosilinjat. Tätä varten
Dose- ja Dose Shaper -valikoissa on saatavilla seuraavat tarkasteluvaihtoehdot.

Sen mukaan, millainen on kohdealueen geometrinen muoto ja asiaankuuluvien objektien
hoidon suunnittelu, kompleksisten annosjakaumien realisoitavuudessa on rajoituksia.
Tarkista lopullinen suunnitelma huolellisesti.

Annoslaskennan tarkkuus riippuu annoshilan resoluutiosta. Lopullisen hoitosuunnitelman
hyväksymiseen käytettävän arvon pitää olla mahdollisimman pieni, eikä se saa olla yli 4
mm. Pienten objektien kohdalla (halkaisija alle 30 mm), 3 mm tai sitä pienemmät arvot ovat
suositeltavia.

Annosvalikon asetukset

Dose-valikossa on vaihtoehdot annosjakauman tarkasteluun.

Kuva 7 

Näkymävaihtoehto Kuvaus

Dose Off Isodoosilinjoja ei näytetä.

Dose Distribution Isodoosilinjat näytetään.

Dose Analysis Tarkastele kaikissa objekteissa, PTV:ssä ja muissa mitä tahansa yli- tai
aliannosaluetta, joissa on kuumia ja kylmiä pisteitä.
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3.2.2 Annosjakauman tarkistaminen

Yleistä

Kun valitaan Dose Distribution -näkymä, suunniteltu annosjakauma esitetään isodoosilinjoina ja
väriliukumana. Väriliukuman värit mukautuvat ja muuttuvat läpinäkyvämmiksi, kun kuvaa
lähennetään, jolloin perustana olevat rakenteet nähdään selvästi.

Tarkista PTV:n annosjakauma.

Annosnäkymä ei saa olla hoitosuunnitelman ainoa päätöksentekokriteeri. Tarkista
vähintään yksi muu kriteeri (esim. annos-tilavuus-histogrammit) ja suorita tarkistus
useissa asetteluissa.

Isodoosilinjojen säätäminen

Näkymän oikeassa alakulmassa olevassa selosteessa esitetään, mitkä isodoosilinjat kulloinkin
näytetään, ja annetaan absoluuttinen annosarvo.
Näytöllä näytetään hoitomääräyksen ja kunkin kliinisessä protokollassa määritetyn kriittisen arvon
isodoosilinja (katso s. 68) sekä korostettava arvo, jota voidaan muuttaa.

①

Kuva 8 

Vaihe

Voit määrittää tietyn isodoosilinjan näyttöä varten syöttämällä sen arvo ruutuun Highlight ① -
kohdan viereen.

Väriliukuman laskeminen

Vaihe

Voit korostaa väriliukuman ja tiettyä annosarvoa vastaavan isodoosilinjan pitelemällä hiirtä kysei-
sen arvon yllä selosteessa.

Hoitosuunnitelman tarkistaminen
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3.2.3 Annosanalyysi

Yleistä

Dose Analysis -näkymän avulla voit keskittyä suunnitelmassa oleviin riskialueisiin. Siinä
esitetään PTV:n ja muiden anatomisten objektien annostasot ja korostetaan ali- ja yliannokset.

PTV:n ja riskielinten analysointi

PTV esitetään vihreällä ja kaikki muut objektit sinisellä.

④

①
②
③

⑤

⑧
⑦

⑥

Kuva 9 

Nro Kuvaus

① Normaali kudosannos esitetään oranssilla. Näytetään hoitomääräysannoksen isodoosilin-
ja, 50 % määrätystä annoksesta ja määritettävissä olevasta Highlight-arvosta.

② PTV:n sisällä oleva annos, joka on maksimirajan yläpuolella, korostetaan vaaleanpunai-
sella.

③ PTV:n sisällä oleva annos, joka on hoitomääräysarvon ja maksimiraja-arvon välillä, on vä-
ritön.

④ PTV:n sisällä olevat hoitomääräysarvoa alemmat annokset korostetaan vihreällä.

⑤ PTV:n sisällä olevalla nimiöidyllä pisteellä (punainen) esitetään suurin annos.

⑥ PTV:n sisällä olevalla nimiöidyllä pisteellä (vihreä) esitetään pienin annos.

⑦ Riskielinten sisään jäävä annos korostetaan sinisellä väriliukumalla. Korkeampien annos-
tasojen väri on opaakimpi.

⑧ Riskielimen sisällä olevalla nimiöidyllä pisteellä (punainen) esitetään suurin annos.

HOITOSUUNNITELMAT
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3.2.4 Mittausvalikko

Annoksen mittaaminen pisteestä

Vaiheet

1. Valitse Point Measure-valikosta.

2.

Voit mitata annoksen yksittäisestä pisteestä kuvassa napsauttamalla kohdesijaintia kuvan
sisällä. Näytetään piste yhdessä kuvaa koskevien tietojen kanssa.

HUOMAUTUS: MR-kuvauksissa annettava pistearvo on harmaa-arvo TT-kuvauksissa se
annetaan Hounsfieldin yksiköinä.
 

HUOMAUTUS: jos piste mitataan Dose Distribution -näkymässä, myös annostiedot esi-
tetään.
 

3. Voit siirtää pistettä pitelemällä hiiren osoitinta sen yllä, pitämällä hiiren vasenta painiketta
painettuna ja vetämällä sen uuteen sijaintiinsa.

4.
Voit siirtää yksittäisen pisteen napsauttamalla sitä hiiren oikealla painikkeella. Voit siirtää
kaikki pisteet napsauttamalla Point-painiketta Measure-kohdassa toiminnon valinnan
poistamiseksi.

Mielenkiintoalueen ympärille tuleva annos on tarkistettava mittaustoiminnolla.

Suorita potilaan hoito vasta sen jälkeen, kun kuvaskaalaus on tarkistettu.

Etäisyyksien mittaaminen

Vaiheet

1. Valitse Distance.

Hoitosuunnitelman tarkistaminen

40 Ohjelmiston käyttöohje Ver. 1.0 Cranial SRS Ver. 1.0



Vaiheet

2.

Voit mitata etäisyyden leikkeen sisällä napsauttamalla leikkeessä kahta kohdepistettä.
Näytetään niiden välinen etäisyys sekä loppupisteen tiedot:

3.

Voit mitata eri leikkeissä olevan kahden pisteen välisen etäisyyden seuraavasti:
• Napsauta ensimmäisen leikkeen kohdepistettä.
• Selaa kohdeleikkeeseen hiiren kiekkopainikkeella.
• Napsauta kohdeleikkeen toista pistettä.

Tämä voidaan tehdä myös eri kuvanäkymissä.

HUOMAUTUS: loppupisteet näytetään kohdeleikkeissä ristikoina ja välileikkeissä pistei-
nä.
 

4. Voit siirtää viivaa pitelemällä hiiren osoitinta sen yllä, pitämällä hiiren vasenta painiketta
painettuna ja vetämällä sen uuteen sijaintiinsa.

5. Voit poistaa kaikki pisteet valitsemalla Distance Measure-kohdassa toiminnon valinnan
poistamiseksi.

Käytettävät koordinaatit

X-, Y- ja Z-koordinaatit näytetään DICOM-koordinaattijärjestelmässä.
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3.2.5 Keilanäkymä

Keilanäkymäasettelu

Avaamalla Beam’s Eye View -näkymän voit tarkistaa kaaria ja kanturikulmia.

Vaihe

Voit valita kaaren napsauttamalla sitä näytön vasemmassa yläkulmassa ①.

①

②

③

⑤

④

Kuva 10 

Nro Osa

① Suunnitelmassa lasketut kaaret. Valittu kaari näytetään oranssina.

②

Kun kaari valitaan, esitetään seuraavat tiedot:
• nimi
• pöydän kulma
• kanturikulman alue
• kollimaattorikulma
• monitoriyksiköt (MU-yksiköt)

③ Toteutettavan kaaren aloituskulma sijaitsee ylävasemmalla.

④ Valitun kaaren erilaisten ohjauspisteiden liuskojen ja leukojen asennot.

⑤ Toteutettavan kaaren pysäytyskulma sijaitsee alaoikealla.

Tarkista aina PTV:n kaaren jakauma sellaisena kuin se esitetään Beam’s Eye View -
asettelussa.

Suuremmat MLC-liuskaleveydet kentän rajoilla saattavat johtaa kohdealueen saamaan ei-
konformaaliseen annokseen. Tutki Beam’s Eye View -asettelussa huolellisesti kentän
rajojen ympärillä kohdealueella sijaitseva PTV.

Hoitosuunnitelman tarkistaminen
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Dynaamisten kaarihoitojen liuskojen välinen rako näytetään Beam’s Eye View -äkymässä.
Tarkista liuskojen asennot ennen vientiä.
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3.3 Annos-tilavuus-histogrammi (DVH)
3.3.1 Annos-tilavuus-histogrammin tarkistaminen

Yleistä

3D Review -asettelussa kunkin objektin kohdalla näytetään annos-tilavuus-histogrammi.
Näkymässä esitetään kumulatiivinen histogrammi, jossa käyttäjä näkee, kuinka suuri tilavuus saa
vähintään valitun annoksen.
Asettelussa on myös näkymiä, joiden avulla voidaan tunnistaa liian suuren tai pienen annoksen
saavat kohdat.

On erittäin suositeltavaa tarkistaa lasketut annosjakaumat ja annos-tilavuushistogrammit
hoitomääräyksen muokkaamisen, Calculate-painikkeen painamisen tai suunnitelman
(uudelleen-) optimoinnin jälkeen.

Annos-tilavuus-histogrammiesitys ei saa olla hoitosuunnitelman ainoa
päätöksentekokriteeri. Tarkista lisäkriteerejä (esim. annosjakaumanäyttö).

Tarkista PTV:n ja kaikkien muiden objektien annos-tilavuus-histogrammi.

3D-tarkistus

Avaamalla 3D Review -näytön voit näyttää annos-tilavuus-histogrammin ja muita hyödyllisiä
tarkistustoimintoja.

① ②

③ ④ ⑤

Kuva 11 

Nro Osa Kuvaus

① Annos-tilavuus-histog-
rammi Valitun rakenteen annos-tilavuus-histogrammi.

② 3D-kaarinäkymä Tämän avulla voit valita jokaisen kaaren tarkistusta varten.

Annos-tilavuus-histogrammi (DVH)
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Nro Osa Kuvaus

③ Kollimaattori- ja kanturin-
äkymä

Objektit, jotka saavat annoksen kulloinkin valitusta kaaresta
tietyssä kulmassa, näytetään yhdessä niitä ympäröivien MLC-
liuskojen kanssa.
Leukojen asento näytetään PTV:tä ympäröivänä suorakulmio-
na.
Voit muuttaa kanturikulmaa vetämällä nuolen päätä tai nap-
sauttamalla alla olevia oransseja viivoja.

④ Maximum Intensity Pro-
jection

Näyttää 2D-tasolle projisoidun 3D-annoksen korostaen suu-
rimmat annokset.

⑤ Dose Surface

Näyttää tärkeimmän riskielimen ja PTV:n välisen annospinta-
liittymän annoksen putoamisen volumetrista tutkintaa varten.
Antaa käyttäjän tarkastella tärkeimmän riskielimen ja PTV:n
annosjakaumaa niiden vastakkaisilla 3D-pinnoilla.

Annos-tilavuus-histogramminäyttö

Vaihe

Voit näyttää tietyn objektin annos-tilavuus-histogrammin valitsemalla objektin napsauttamalla si-
tä joko säteilytyssuunnitelman analyysitaulukossa tai Data-valikossa.

① ②

③

④

⑤

⑦

⑥

Kuva 12 

Nro Kuvaus

① Napsauttamalla tilavuusakselin päätä ja vetämällä voit muuttaa Volume-asteikkoa.

② Normaalin kudoksen (NT) käyrä (katso alla).

③ Napsauttamalla annosakselin päätä ja vetämällä voit muuttaa Dose-asteikkoa.

④ Min./Mean/Max.-annos, CI, GI ja suhteellinen maksimiannos näytetään annos-tilavuus-
histogrammin yläpuolella.

⑤
Pitelemällä hiirtä kohdan yllä näet enemmän tietoja. Rajoitus on merkitty jokaiselle riville.
Jos hiirtä pidellään rajoituspisteen yllä, näytetään tiedot, muun muassa kyseisen objektin
rajoitus ja yhdenmukaisuusindeksi (vain PTV:n osalta).

⑥ Kolmio edustaa hoitomääräyspistettä. Jos hoitomääräyspisteen ympärillä on ympyrä, ta-
voitetta ei saavutettu.
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Nro Kuvaus

⑦ Timantti edustaa rajoitus- ja tavoitepistettä. Jos timantin ympärillä on ympyrä, rajoitusta ja
tavoitetta ei saavutettu.

HUOMAUTUS: neliö (ei kuvassa) edustaa rajoituspistettä, kun liukusäätimen asetukseksi on
määritetty Off.
 

Annos-tilavuus-histogrammin tulkitseminen

①

Kuva 13 
Annos-tilavuus-histogrammikäyrä Tissue vastaa tyypin Outer Contour rakennetta Objects-
kohteissa, jotka on lueteltu kohdassa Data.
Annos-tilavuus-histogrammikäyrä Normal Tissue vastaa virtuaalista rakennetta, jonka
koostumuksena on Tissue, josta on vähennetty PTV.
Jos Objects-luettelosta ei valita rakenteita Data-kohdassa, näytetään kaikkien näkyviksi
määritettyjen rakenteiden annos-tilavuus-histogrammit. Lisäksi Tissue- ja Normal Tissue -annos-
tilavuus-histogrammikäyrät näytetään silloinkin, kun Outer Contour -rakennetta ei ole määritetty
näkyväksi.
PTV-käyrän rinnalla on sininen lisäviiva, jota kutsutaan normaalikudoskäyräksi (NT). Tämä käyrä
vastaa PTV:tä ympäröivää virtuaalista rengasrakennetta, ja sitä käytetään CI-laskennassa. Sen
prosenttitilavuus normalisoidaan PTV-tilavuudeksi ja esitetään yhdessä PTV (tuumori) -tilavuuden
kanssa NT:nä ①.

Annos-tilavuus-histogrammi (DVH)
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3.3.2 Annos-tilavuus-histogrammin yhdenmukaisuusindeksi

Yleistä

Yhdenmukaisuusindeksi ilmoittaa, miten tarkasti annosjakauman tilavuus vastaa kohdealueen
kokoa ja muotoa, kun normaalikudostarkastelut otetaan huomioon.
Ilmoitetaan käänteinen Paddick-yhdenmukaisuusindeksi (CI) ja gradientti-indeksi (GI).

Tarkista PTV:n yhdenmukaisuusindeksi.

Käänteinen Paddick-yhdenmukaisuusindeksi (CI)

CI kuvaa hoidon yhdenmukaisuutta. Tämä on karkeasti arvioiden sen suhde, missä määrin
kudosta säteilytetään hoitomääräysannoksella tuumorin tilavuuteen verrattuna.
• Ihanteellisessa tapauksessa arvo on 1.
• Mitä suurempi arvo on, sitä vähemmän konformaalista hoito on.

Gradientti-indeksi (GI)

GI kuvaa, miten nopeasti annos laskee puoleen hoitomääräysannoksesta. Se on toinen tapa
kuvata hoidon yhdenmukaisuutta. Arvossa keskitytään (suuren) hoitomääräysannoksen sijaan
väliannoksiin.
• Ihanteellisessa tapauksessa arvo on 1.
• Mitä suurempi arvo on, sitä vähemmän konformaalista hoito on.

GI on yleensä CI:tä suurempi.
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3.3.3 Gallery-näkymä

Annosjakauman tarkistaminen Gallery View -näkymässä

Avaamalla Gallery View -asettelun voit tarkistaa annosjakauman pyyhkäisemällä aksiaalisten TT-
leikkeiden tai MRI-leikkeiden sivujen halki. Näkymän suuntaus on suhteessa potilaaseen, ei
kuvaukseen.

②

①

Kuva 14 

Nro Osa Kuvaus

① Leikenäkymä Näytetään kulloisenkin leikkeen määrä / leikkeiden kokonais-
määrä.

② Swipe

Kosketusnäyttömonitoreissa voit vaivattomasti pyyhkäistä si-
vua ylös- ja alaspäin sormesi avulla.
Käytä muissa kuin kosketusnäyttömonitoreissa hiirtä sivun se-
laamiseksi ylös- tai alaspäin.

Annos-tilavuus-histogrammi (DVH)
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3.4 Suunnitelman tarkistuksen loppuunsuorittaminen

Suunnitelman uudelleenlaskeminen

Jos päätät säätää suunnitelmaa, suunnitelma on laskettava uudelleen valitsemalla Calculate. Jos
olet tyytyväinen suunnitelmaan, jatka tallentamalla, tulostamalla ja viemällä se (katso s. 58).

Sinun on tarkistettava suunnitelman sisällön oikeellisuus (esim. liuskojen asennot) erittäin
huolellisesti suunnitelman muokkausten jälkeen. Jos olemassa olevassa suunnitelmassa
käytettävää objektia muokataan suunnittelutyönkulun toisessa Elementissä (esim.
SmartBrush), ohjelmisto on käynnistettävä uudelleen. Kaikki muokkaukset on yleensä
tehtävä objekteihin, ennen kuin niitä käytetään annossuunnitteluun.

Toisen suunnitelman luominen

Jos haluat luoda potilaalle toisen suunnitelman, ole erityisen huolellinen, jos ensimmäinen
suunnitelma on jo viety (esim. tallennus- ja tarkistusjärjestelmään tai MLC-ohjaimeen). Älä
suorita potilashoitoa käyttäen vanhentunutta suunnitelmaa.
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3.5 Hoitosuunnitelman hienosäätäminen

Säteilytyssuunnitelman analyysitaulukko

Kun Cranial SRS käynnistetään, ohjelmisto valitsee automaattisesti Setup-kohteen PTV:n
sijainnin ja Protocol-kohteen perusteella. Radiation Plan Analysis -taulukossa esitetään tuumorin
ja riskielinten säädettävät parametrit. Näitä asetuksia voidaan säätää Clinical Protocol Editor -
tiedostoissa.

⑤

②

③

④

①

Kuva 15 
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Nro Osa

①

Luetellaan PTV:n säädettävät asetukset:

Weighting: Määrittää PTV:n tärkeyden riskielimiin verrattuna laskentaa varten.
PTV:n painotus (äärimmäisenä vasemmalla):
• poistetaan käytöstä tärkeimmän riskielimen tiukat rajoitukset
• taataan, että PTV-tilavuusmääräystä noudatetaan (ellei käytössä ole Dose Shaper;

katso alla).
Painotus PTV:tä kohti johtaa seuraavaan:
• suurempi PTV-tilavuuden peitto
• suurempi PTV-annoksen homogeenisuus
• ylemmän annosrajoituksen parempi noudattaminen.

Painotus riskielintä kohti johtaa seuraavaan:
• parempi riskielinrajoitusten noudattaminen
• parempi normaalikudoksen säästö
• vähemmän ankara PTV-tilavuusmääräys.

Normal Tissue Sparing: Ohjaa PTV:tä ympäröivän normaalikudoksen säästön tärkeyttä.
Normaalikudoksen säästön määrittäminen High-asentoon johtaa seuraavaan:
• jyrkempi annosgradientti
• alemmat (paremmat) CI- ja GI-arvot.

Modulation: Ohjaa modulaation määrää määrittämällä VMAT-annosmodulaatiokompo-
nentit.
Modulaation High-asento johtaa seuraavaan:
• suurempi monitoriyksikköjen lukumäärä
• suurempi kanturinopeus
• enemmän liuskojen liikettä ohjauspisteiden välissä
• enemmän liuskojen liikettä yhden segmentin sisällä
• pienemmät kenttäkoot.

Kun Modulation-asetukseksi määritetään Low (alhaisin saatavilla oleva asetus), tulok-
seksi ei saada dynaamista konformaalista kaarta. Sen sijaan tämä asetus johtaa annos-
modulaation käytöstä poistamiseen (esim. ei muutosta annos- ja kanturinopeudessa) oh-
jauspisteiden välissä. Tuloksena syntyvät hoitosuunnitelmat ovat samanlaisia kuin iPlan
RT Dosesta saatavat dynaamisten konformaalisten kaarten suunnitelmat manuaalisesti
säädetyillä liuskojen asemilla. Tämä saattaa johtaa hoitosuunnitelmiin, joiden laadunvar-
mistusvaatimukset ovat vähemmän tiukkoja.

Luetellaan PTV:n asetukset, joita ei voida säätää:
• Prescription: PTV-prosentti, joka hoitomääräysannoksen pitäisi kattaa.
• Dmax: PTV:n maksimiannosrajoitus.

②

Luetellaan tärkeimmän riskielimen säädettävät asetukset:
• Annostilavuusrajoitukset: Sellaisen tärkeimmän riskielimen maksimitilavuus, joka voi

hyväksytysti saada ilmoitetun annoksen, jonka tärkeyttä voidaan säätää liukusäätimillä.
Off: Riskielinrajoitusta ei huomioida optimoinnin aikana. Jos rajoitusta rikotaan, symboli
muuttuu keltaiseksi.
Smart: Optimoija pyrkii rikkomaan riskielinrajoitusta. Optimoija ottaa kuitenkin muut rajoi-
tukset huomioon. Jos rajoitusta rikotaan, symboli muuttuu keltaiseksi.
Strict: Riskielinrajoitus katsotaan erittäin tärkeäksi. Jos rajoitusta rikotaan, symboli muut-
tuu punaiseksi.

③

Kaikkien muiden riskielinten säädettävät asetukset:
• Guardian: Määrittää valitun riskielimen merkityksen suhteessa muihin riskielimiin ja

PTV:hen.
• Annostilavuusrajoitukset: Sellaisen riskielimen maksimitilavuus, joka voi hyväksytysti

saada ilmoitetun annoksen, jonka tärkeyttä voidaan säätää liukusäätimillä.
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Nro Osa

HUOMAUTUS: on suositeltavaa poistaa Protocol-kohteesta kaikki riskielimet, jotka on tarkoitet-
tu vain tarkistustarkoituksiin ja joita ei tarvitse ottaa huomioon optimoinnin aikana. Kun rajoitus-
liukusäätimet asetetaan Off-asentoon näiden riskielinten poistamisen sijaan, laskenta-aikaa lisä-
tään huomattavasti.
 

④ Napsauttamalla Select voit valita luettelon käytettävissä olevista Protocol- ja Setup-vaih-
toehdoista (katso alla).

⑤

Värilliset symbolit viittaavat seuraavaan:
• Vihreä: Rajoituksia noudatettiin.
• Keltainen: Rajoitukset hyväksyttiin (tai joissakin tapauksissa niitä rikottiin).
• Punainen: Rajoituksia rikottiin.

Dose Shaper

Dose Shaperin avulla voit muotoilla yksittäisen isodoosilinjan paikallisesti uudelleen
annoslaskentatulosten optimoimista, riskielinten säästämistä ja vaatimusten parempaa
noudattamista varten.

①

④③

①
②

Kuva 16 

Vaiheet

1. Valitse Dose Shaper.

2.

Muotoile isodoosilinjaa vetämällä sitä hiirellä.
Kun pitelet hiirtä isodoosilinjojen yllä, näkyviin tulee keltainen annospilvi. Keltaisilla nuolil-
la ① osoitetaan, mihin suuntaan kulloistakin isodoosilinjaa voidaan vetää.
HUOMAUTUS: isodoosilinjoja voidaan siirtää vain riskielinten säästämiseksi. Jos yrität
muuttaa isodoosia väärään suuntaan, kohdistimen pilvi muuttuu punaiseksi, ja muotoilu
jätetään huomiotta.
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Vaiheet

3.

Kulloinkin siirrettävä isodoosilinja korostetaan annosselosteessa oranssilla.
HUOMAUTUS: voit muuttaa isodoosilinjaa, jota ei ole lueteltu annosselosteessa, sulke-
malla Dose Shaperin, valitsemalla Dose-kohdan ja muuttamalla annosarvoa Highlight-
kohdassa.
 

4. Katkoviivalla ② viitataan muokattuun isodoosilinjaan.

5. Valitsemalla Revert ④ voit kumota koko edellisen optimoinnin jälkeen suoritetun muotoi-
lun.

6.

Valitse Continue ③. Algoritmilla pyritään saamaan aikaan varsinaisia annoksia (yhtenäi-
siä viivoja), joilla muotoiltu annos (katkoviiva) renderöidään mahdollisimman hyvin ottaen
huomioon kaikki muut rajoitukset.
Muotoiltu isodoosi esitetään sen osoittamiseksi, miten hyvin varsinainen annos vastaa
muotoiltua annosta.
HUOMAUTUS: muotoiltua isodoosilinjaa vastaavan varsinaisen annosjakauman aikaan-
saamista rajoittaa se, että optimointialgoritmi saattaa vaarantaa PTV-määräyksen. Tällä
hetkellä isodoosilinjoja voidaan muotoilla vain suurempia annoksia kohti.
 

7. Toista niin usein kuin on tarpeen yksittäisen isodoosilinjan kohdalla.

8.
Valitsemalla Revert voit kumota koko edellisen optimoinnin jälkeen suoritetun muotoilun.
Voit kumota koko annosmuotoilun optimoinnista riippumatta kaksoisnapsauttamalla ko-
rostettua isodoosia selosteessa.

HUOMAUTUS: vain yhtä isodoosilinjaa voidaan muotoilla hoitosuunnitelmaa kohti. Voit aloittaa
isodoosilinjan muotoilun toisen isodoosilinjan muotoilun jälkeen kumoamalla kaikki edelliset
muotoiluvaiheet.
 

Jatka

Kun on tehty muutoksia liukusäätimiin tai Dose Shaperiin, näkyviin tulee ponnahdusikkuna, jossa
kehotetaan painamaan Continue.

Kuva 17 
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3.6 Hoitosuunnitelman tallentaminen

Yleistä

Kun olet tyytyväinen hoitosuunnitelmaan, valitse Save. Tämän avulla voit suorittaa seuraavat
toimet:
• tallentaa suunnitelman
• luoda PDF-tiedoston tai tulosteen suunnitelmasta
• viedä suunnitelman DICOMiin tallennus- ja tarkistusjärjestelmään (R&V) Dose Review- ja

ExacTrac-kohteeseen tehtävää siirtoa varten.
Standardin IEC 62083 mukaan käyttäjän pitää tarkistaa, että kaikki hoitosuunnitelman parametrit
on hyväksytty ennen vientiä kolmannen osapuolen järjestelmään.
Yleensä Cranial SRS voi viedä dataa kaikkiin tärkeimpiin R&V-järjestelmiin. Kohdassa s. 58 on
lisätietoja.

Turvallisuuteen liittyviä huomautuksia

Jos Cranial SRS:stä saadut suunnittelutiedot (esim. hoitoasennot) viedään suoraan mihin
tahansa potilaanasettelujärjestelmään (joko ExacTrac-vientitoiminnon tai DICOM-viennin
avulla) ja käytetään siinä, hoitoihin on myös käytettävä tietoihin liittyvää Cranial SRS:stä
saatua vastaavaa hoitosuunnitelmaa.

Eri järjestelmät voivat tulkita sädehoidettavan rakenteen ääriviivat eri tavalla. Siksi ei-
toivottava suuntaus tai kohdistus, ääriviivojen kääntyminen tai peilautuminen suhteessa
kuviin saattaa olla mahdollista.

Brainlab tallentaa ääriviivat erittäin tarkasti. DICOM-rajoituksen takia rakenteiden
rekonstruointiin käytettävien ääriviivapisteiden lukumäärää saatetaan vähentää ennen kuin
ne kirjoitetaan DICOM RT Structure Set -rakennesarjaan. Tämä saattaa aiheuttaa ei-
toivottavan ääriviivojen vääristymisen. Näin ollen rakenteet täytyy tarkistaa huolellisesti
sen jälkeen, kun ne on tuotu kolmannen osapuolen järjestelmään.

Pätevän henkilön tulee hyväksyä kaikki hoitosuunnitelmaraportit, muun muassa
koneprofiili ja säteilykeilatiedot, ennen kuin niiden sisältämiä tietoja käytetään
sädehoidossa.

Tarkista tulosteesta syvyysekvivalenssi ja kudossyöte.

Vie lopullinen suunnitelma kolmannen osapuolen järjestelmään (ja ExacTraciin) suoraan
tulosteen luomisen ja tarkistamisen jälkeen.

Kaikki tulostetut koordinaatit kelpaavat vain sertifioitujen asettelujärjestelmien kanssa.

Brainlab suosittelee hoitosuunnitelmaraporttien käyttöä kaikkien hoitoparametrien
(sisältäen mutta ei rajoittuen asemat, laitekulmat ja annosmääritykset) tarkistamiseksi
suoraan hoitojärjestelmässä.

Jos aiemmin vietyä hoitosuunnitelmaa muutettiin alustavan viennin jälkeen, varmista, että
siihen liittyviin hoitolaitteisiin lähetetään päivitetty versio vastaavan hoitosuunnitelman
parametreista. Näihin sisältyvät muun muassa R&V-järjestelmä, potilaan
asettelujärjestelmät jne. Lisäksi kaikille hoitoon osallistuville henkilöille (lääkärille,
fyysikolle, terapeutille jne.) on ilmoitettava asiasta.

Jos lineaarikiihdyttimen ohjaus sijoittaa Elekta Agility -koneissa liuskat uudelleen leukojen
taakse, annosalgoritmeissa ei voida ottaa tätä huomioon. Lineaarikiihdyttimen ohjauksen
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aikaansaamat suuret raot saattavat muuttaa takaisinsirontaolosuhteita johtaen pieniin
muutaman prosentin annosepätarkkuuksiin.

Työnkulku

Vaiheet

1. Valitsemalla Save voit jatkaa tallennus- ja vientisivulle.

2. Tarkista suunnitelman sisältö alustavasta PDF-esikatselutiedostosta.

3.

Syötä lopullisen PDF-tiedoston suunnitelmatiedot, joissa tehdään selkeä ero hoitosuunni-
telmien välillä:

• Plan Name: Syötä ainutkertainen ja merkityksellinen nimi.
• Plan Intent: Esimerkiksi parantava tai oireita lievittävä. Saatavilla olevan suunnitelman

tarkoitukset ja oletusarvoisen suunnitelman tarkoitus voidaan tarvittaessa määrittää
asennuksen aikana.
HUOMAUTUS: jos käytetään hyväksyntäkoneprofiilia tai HU–ED-muunnostaulukkoa,
Plan Intent rajoitetaan MACHINE_QA-, SERVICE- tai RESEARCH -tarkoituksiin.
 

• Plan Content: Luodaan automaattisesti suunnitelman laskentatiedoista.
• Plan Description: Syötä tarvittaessa kuvaus.

4.

Jos valittiin hoitosuunnitelma yhdessä potilastietojoukon kanssa, sinulta kysytään, haluat-
ko korvata valitun suunnitelman päivitetyllä suunnitelmalla:
• Valitsemalla Yes voit korvata (ja näin ollen päivittää) suunnitelman.
• Valitsemalla No voit palata suunnitelman tietoihin suunnitelman tallentamiseksi uudella

nimellä.
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Vaiheet

5. Valitse Save Plan.

6.

Tarkista virheet ja varoitukset PDF-tiedostosta.

HUOMAUTUS: tietoa suunnitteluvirheistä ja -varoituksista on PDF-tiedoston alussa. Tie-
toja hoitomääräysannoksesta ja PTV- sekä riskielinparametreista ja isosentristä sekä ko-
netietoja on PDF-tiedoston keskellä ennen hyväksyntäsivua.
 

7.

Voit jatkaa valitsemalla Save PDF tai Print PDF.

8.
Tarkista hoitosuunnitelman parametrit PDF-tulosteesta. Jos olet tyytyväinen, jatka seuraa-
vaan vaiheeseen. Jos et halua suorittaa vientiä, voit palata ohjelmistoon valitsemalla
Back.

9.
Valitse Export.
Jos et halua viedä suunnitelmaa, valitse Back.
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Vaiheet

10.

Jotta voit vahvistaa, että suunnitelma on tarkistettu vientiä varten, on valittava Export
Target ①, syötettävä R&V-suunnitelma tai reittitunnus R&V Plan ID ② -kohtaan ja valitta-
va viimeinen valintaruutu ③.
HUOMAUTUS: R&V Plan ID on tarkoitettu tunnistukseen ulkoisissa järjestelmissä. Luo
siis merkityksellinen R&V-suunnitelma tai reittitunnus, jossa otetaan huomioon ulkoisen
järjestelmän merkkirajoitus (esim. enintään 13–15).
 

①

②
③

11. Valitse Export Plan.

Yksiköt

Kaikki PDF-tiedoston mittaukset ilmoitetaan metrijärjestelmän yksiköissä. Jos yksikköä ei
ilmoiteta, sen oletetaan olevan millimetri.
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3.7 Hoitosuunnitelman vienti
3.7.1 Vienti DICOMiin

Yleistä

Cranial SRS suorittaa automaattisesti viennin DICOMiin. Viennin aikana näytetään valintaikkuna.

Kuva 18 
HUOMAUTUS: vienti DICOMiin on mahdollinen vasta suunnitelman optimoinnin jälkeen.
 

DICOM-yhteensopivuus

Cranial SRS käyttää DICOM 3.0 Merge -kirjastoa siirtoprotokollana vietäessä tietoja kolmannen
osapuolen järjestelmiin. DICOM helpottaa yleistä yhteiskäytettävyyttä eri palveluntarjoajien
järjestelmien välillä. DICOM RT (sädehoito) käytettynä Cranial SRS:ssä on viimeisin DICOM-
kohteiden osajoukko, jolla käsitellään tiettyjen digitaalikuvien, graafisten ja ei-kuvatietojen siirtoa
kahden tai useamman järjestelmän välillä.
Lisätietoja saat viimeisimmästä DICOM-yhteensopivuuslausumasta seuraavassa osoitteessa:
www.brainlab.com/en/DICOM.
Brainlabin suorittama DICOM-konfigurointi ei takaa, että yhteensopivuus olisi aina oikeanlainen.
Käyttäjien on varmistettava, että heidän laitteistonsa ovat täysin toimivia ja että ne tuottavat
tarkkoja tuloksia.

Tarkista kolmannen osapuolen suunnittelujärjestelmistä tuodut tai niihin viedyt
rakennemuodot huolellisesti. DICOM-standardin luonteesta johtuen jotkin rakenteet
saattavat muuttua siirron aikana tarkoituksellisesti tai tahattomasti, koska eri
hoidonsuunnittelujärjestelmien toimittajat tulkitsevat DICOM-standardia eri tavalla.

Rakenteiden muoto ja tilavuus saattavat hieman poiketa järjestelmästä toiseen ääriviivoja
edustavien erilaisten algoritmien takia. Tämän vuoksi ääriviivat pitää tarkistaa huolellisesti
sen jälkeen, kun ne on tuotu kolmannen osapuolen järjestelmään.

DICOM itsessään ei takaa yhteiskäytettävyyttä. Yhteensopivuuslausuma kuitenkin
helpottaa ensitason arviointia yhteiskäytettävyydestä samaa DICOM-toiminnallisuutta
tukevien sovellusten välillä. Käyttäjän tulee lukea ja ymmärtää yhteensopivuuslausuma
DICOM-standardin yhteydessä.

Standardin IEC 62266 ”Guidelines for implementation of DICOM in radiotherapy” (Ohjeet
DICOMin käyttöön sädehoidossa) -ohjeen luvun 11 ”Caution to Users” (Huomautus
käyttäjille) mukaan: ”[...] onkologisen sädehoitolaitteiston hankkijan pitää tarkistaa, että
heidän laitteistonsa kommunikoi onnistuneesti muiden laitteistojen kanssa ja siirtää tietoja
DICOM-protokollien ja määrittelyjen avulla.”
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Kolmannen osapuolen DICOM-liittymät

DICOM-standardin monimuotoisuuden vuoksi on mahdollista, että joitakin kolmannen
osapuolen hoidonsuunnitteluohjelmistoilla luotuja suunnitelmia ei voida ladata kokonaan.

Tarkista kaikkien Brainlab-sovelluksen tuomien tietojen täydellisyys ja oikeellisuus, sillä
DICOM-standardin eri tulkinnat saattavat johtaa DICOM-protokollasta saatavien tietojen
esityksen toteutumiseen eri tavoilla.

Koska DICOM-standardi ei tarjoa mahdollisuutta tarkistaa, vaarantuiko DICOM-tiedoston
eheys ennen tuontia Brainlab-järjestelmään, käyttäjää kehotetaan käyttämään DICOM-
siirtoa vain verkossa. Näin varmistetaan, että tietoja ei voida helposti muokata
tietojenvaihdon aikana. Jos DICOM-tiedot kirjoitetaan tiedostoiksi mille tahansa
tallennusvälineelle, on suositeltavaa käsitellä näitä tietoja yhtä huolellisesti kuin millaisia
kirjallisia tai tulostettuja potilastietoja tahansa, jotta voidaan välttyä tietojen
muokkaukselta.

Turvallisuuteen liittyviä huomautuksia

Koska DICOM-vienti voidaan määrittää jättämään vientihakemisto automaattisesti
tyhjentämättä jokaisen yksittäisen viennin yhteydessä, on olemassa riski
hoitosuunnitelmien eri versioiden sekoittamisesta toisiinsa. Näin ollen on oltava erityisen
huolellinen, jos viennin alihakemistoissa on useita DICOM RT -suunnitelmia.

Ääriviivojen redusoinnin (ja vastaavasti ääriviivapisteiden lukumäärän) redusoinnin
yhteydessä pienet ääriviivat saattavat vääristyä suuremmassa määrin kuin isommat
kohteet tai jopa hävitä kokonaan. Näin ollen rakenteet täytyy tarkistaa huolellisesti sen
jälkeen, kun ne on tuotu kolmannen osapuolen järjestelmään.

Vientiympäristötiedostot

Sen mukaan, miten vietyjä DICOM-tietoja aiotaan myöhemmin käyttää klinikassasi, Brainlabin
asiakastuen asiantuntija määrittää ennalta erilaisia vientialustatiedostoja vaatimustesi mukaisesti.
• Viennin aikana käytettävissä olevat toiminnot vaihtelevat hieman sen mukaan, mitkä asetukset

on konfiguroitu käytössä olevaan arkistoon valitulle vientialustatiedostolle.
• Turvallisuussyistä hoitosuunnitelmien vientialustatiedostoja voi muokata vain Brainlabin

asiakastuki.
• Oletusvientialustan käyttö voi johtaa vääränlaiseen hoitoon.
• Jos fyysikko vaihtaa annoksen vientitilan Plan-asetuksesta Beam-asetukseksi, on huomattava,

että ohjelmistosta saattaa loppua muisti, jos määritetään suuri määrä säteilykeiloja, joissa on
suuret annostilavuudet.

HOITOSUUNNITELMAT

Ohjelmiston käyttöohje Ver. 1.0 Cranial SRS Ver. 1.0 59



3.7.2 Vienti ExacTraciin

Yleistä

Cranial SRS vie hoitosuunnitelman automaattisesti potilaan ExacTrac-asemointijärjestelmään
DICOM-viennin jälkeen.
Jos määritetään erillinen vientiympäristötiedosto, on varmistettava, että vienti ExacTraciin ja R&V-
järjestelmään suoritetaan samanaikaisesti.

Tuonti- ja vientirajoitukset

Vain datasarjoja, joiden maksimikuvauspituus on 1 000 mm ja jotka sisältävät alle 400 leikettä,
voidaan tuoda ja viedä.

Turvallisuuteen liittyviä huomautuksia

Tarkista aina, että kyseessä olevan potilaan oikea lopullinen hoitosuunnitelma on viety
ExacTraciin tarkistamalla potilaan tunnus, isosentrin nimi ja vientiaika. Kyseinen
suunnitelma pitää aina myös hyväksyä ennen vientiä.

Hoitosuunnitelman vienti
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3.7.3 Vienti Dose Review -kohteeseen

Yleistä

Järjestelmässä voidaan suorittaa automaattinen vienti Dose Review -kohteeseen. Jos olet
hankkinut tämän ohjelmiston, se määritetään Brainlabin asiakastuessa. Cranial SRS vie
suunnitelman automaattisesti paikkaan, jossa ohjelmisto pääsee käyttämään sitä.
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4 HOIDON ANTAMINEN
Turvallisuuteen liittyviä huomautuksia

Jos hoidon toteutusjärjestelmässä käytetään äärimmäisiä parametreja (esim. korkea
annosnopeus, alhainen MU säteilykeilaa kohden tai liuskan suuri nopeus), seurauksena voi
olla suunnitellun hoitoannoksen epätarkka toteutuminen. Fyysikon vastuulla on varmistaa,
että suunniteltu hoitoannos annetaan potilaalle oikein. Tähän kuuluu vastuu
asianmukaisten hoitoparametrien valinnasta.

Jos yhtä tai useampaa hoitojärjestelmän osaa on muokattu, vaihdettu toiseen tai kalibroitu,
hoidonsuunnittelujärjestelmä on validoitava uudelleen laadunvarmistusmenetelmien avulla
yhdessä hoitojärjestelmän kanssa.

Jotta voidaan varmistaa johdonmukaisuus, mikäli käytetään useita suunnittelujärjestelmiä,
kaikki lopulliset asettelu- ja hoitoparametrit on saatava samasta
hoidonsuunnittelujärjestelmästä. Jos esimerkiksi Cranial SRS -ohjelmistosta saatuja tietoja
käytetään suoraan potilaan asemointiin, vastaava hoitosuunnitelma on myös saatava
Cranial SRS -ohjelmistosta, eikä hoitosuunnitelmaa saa muokata muilla
hoidonsuunnittelujärjestelmillä.

Tarkista kaikki ääriviivat (suunnittelukohdealue, riskielimet jne.) ennen hoitoa.

Ennen potilaan hoidon aloittamista käyttäjän on suoritettava loppuun järjestelmän
hyväksyminen, hoidonsuunnittelujärjestelmän tarkistus ja validointi, mukaan lukien
säteilykeilan profiilit.

Käyttäjän on ennen hoitoa varmistettava hoitohuoneen sisältä käsin, että valittu pöytälevy
on sama kuin hoidon suunnittelun aikana käytetty pöytälevy.

Ennen hoitoa on käyttäjän vastuulla tarkistaa hoitohuoneen sisäpuoli niin, että valittuja
kanturi- ja pöytäkulmia voidaan käyttää hoidon antamiseen potilaan vammautumatta tai
laitteiden, esimerkiksi hoitojärjestelmän, vahingoittumatta.

Cranial SRS -ohjelmiston törmäysvaroituksessa varoitetaan mahdollisista törmäyksistä
lineaarikiihdyttimen kanturin ja hoitopöydän välillä. Sitä ei ole tarkoitettu tarkaksi
törmäyksen ennakointityökaluksi. Hoitoasetusten ja/tai potilaan anatomian mukaan
törmäyksiä saattaa tapahtua, vaikka varoitusviestiä ei siitä esitetä. On käyttäjän vastuulla
tarkistaa ennen hoitoa, että hoito on mahdollinen ilman törmäyksiä.

Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että laitteen asetukset (muun muassa leuan asetukset)
ovat koko ajan synkronoituina eri konfigurointipaikkojen välillä (esim.
hoidonsuunnittelujärjestelmä, R&V-järjestelmä ja hoitojärjestelmä). Jos suunnittelussa
käytettävät asetukset ja hoidossa käytettävät asetukset eivät täsmää, seurauksena voi olla
tahaton säteilytys tai työnkulun keskeytyminen.

CW-hoidot (myötäpäivään) / CCW-hoidot (vastapäivään): Kanturin kiertosuunnassa voi
ilmetä sekaannusta suunnitteluprosessin eri vaiheissa, esim. silloin, kun MLC-muodot
peilataan kanturin kääntyneen kierron vuoksi, tai kun tulosteessa ei nimenomaisesti
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ilmoiteta valittua kiertosuuntaa. Tarkista ennen hoitoa, että R&V-järjestelmään tuotiin oikea
kanturin kiertosuunta ja että se näytetään lineaarikiihdyttimen konsolissa.

Brainlabilta saa ajan tasalla olevat säteilykeilan mittausohjeet. Varmista, että
säteilykeilatietojen keruun aikana käytetään viimeisimpiä mittausohjeita ja että
annosalgoritmi määritetään ja kalibroidaan asianmukaisesti. Tarkista konfigurointi ja
kalibrointi säännöllisesti fantomimittausten avulla. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä
Brainlabin asiantuntijaan.

Brainlabin asennuksen tai hyväksymisen aikana toimittamat koneprofiilit on tarkoitettu
ainoastaan testaukseen, eivätkä ne sovellu kliiniseen käyttöön.

Järjestelmää ei ole tarkoitettu sellaisen suunnitelman käsittelyyn, jossa ensisijaisleuat
tukkivat MLC:n aukon.

Käyttäjä on täysin vastuussa Brainlabin palauttamien tietojen oikeellisuuden
tarkistamisesta ja kaikkien Brainlabin antamien suositusten sekä Brainlabin antaman
palautteen tarkistamisesta. Käyttäjän tulee arvioida Brainlabin palauttamien tietojen
turvallisuus ja käyttökelpoisuus ennen potilaan hoitoa.

Laadunvarmistus

Käyttäjän vastuulla on luoda perusteellinen laadunvarmistusohjelma, jonka avulla
havaitaan hoidonsuunnittelu- ja hoitojärjestelmien virheet, rajoitukset ja epätarkkuudet.
Lisätietoja on teknisten taustatietojen oppaan (Brainlab – fysiikan perusteet)
laadunvarmistusta koskevassa luvussa.

Kaarihoitojen Pencil Beam -annoslaskenta suoritetaan kanturikulmahilassa, jossa
käytetään rajallista kaariosakokoa (asteina). Näin ollen laskettu annos saattaa olla
epätarkka. On erittäin suositeltavaa suorittaa fantomin tarkistus kussakin kaarella
annettavan hoidon suunnitelmassa.

Mittaa Cranial SRS -järjestelmän absoluuttinen tarkkuus yhdessä hoitojärjestelmien kanssa
fantomeja käyttäen. Mitattu tarkkuus on otettava huomioon suunnitteluparametreja
asetettaessa, jotta hoito voidaan antaa tarkasti.

Varmista, että potilas saa hoitosuunnitelman mukaisen hoidon. On erittäin suositeltavaa
suorittaa jokaisen hoitosuunnitelman fantomitarkistus käyttäen täsmälleen samoja
parametriasetuksia, joita aiotaan käyttää potilaalla todellisessa hoitotilanteessa.

Tarkista kaikki hoitoparametrit uudelleen ennen hoitoa.

Käyttäjän on tarkistettava jokaisen potilaan hoitosuunnitelman suhteen, että suunniteltu
lineaarikiihdytinkokoonpano on siirretty oikein ja että sitä sovelletaan oikein
lineaarikiihdyttimessä. Tähän sisältyvät muun muassa tasoituskappaletila ja
lisävarustekokoonpanot.

Stereotaktisissa hoidoissa, kuten stereotaktisessa kirurgiassa (SRS), käytössä ovat erittäin
suuret annosnopeudet fraktiota kohti, ja niihin liittyvissä suunnitelmissa
kohdealuemarginaaleja on yleensä pienennetty. Näin ollen hoidon suunnittelun,
suunnitelman siirron ja hoidon yhteydessä on noudatettava ylimääräisiä
turvatoimenpiteitä. On erittäin suositeltavaa suorittaa lisälaadunvarmistus ennen jokaista
potilaan stereotaktista hoitokertaa.

Ennen hoidon aloittamista on suositeltavaa tarkistaa ja vahvistaa potilaan asettelu
soveltuvalla asetteluntarkistusmenetelmällä. Fantomeja käyttäen on mahdollista luoda
esimerkkisuunnitelmia varsinaisen potilaan asettelumenetelmän tarkkuuden testaamiseksi.

4
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Varmista, että Cranial SRS -hoidonsuunnittelujärjestelmä on oikein konfiguroitu ja että
konfigurointi kuvastaa hoidon toteutusjärjestelmien parametreja. Näihin parametreihin
kuuluvat muun muassa lineaarikiihdyttimen asteikkokonventio, mekaaniset rajat tai
annosparametrit, kuten lineaarikiihdyttimen energia- tai kertymätilat, kuten SRS ja FFF
(tasoituskappaleeton).

Varmista aina, että potilaan hoitoon käytetään samoja hoitojärjestelmiä, jotka on määritetty
hoidonsuunnittelussa, esim. että valittu koneprofiili vastaa hoitokonetta.

Vertaa kaikkia R&V-järjestelmään vietyjä hoitoparametreja Cranial SRS -tulosteeseen.
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5 CLINICAL PROTOCOL
EDITOR

5.1 Clinical Protocol Editorin määrittäminen

Yleistä

Clinical Protocol Editorin avulla voit määrittää useita suunnitelman laskennassa käytettäviä
muuttujia. Voit luoda oman kliinisen Protocol- ja Setup-kohteen paikallisessa levyasemassasi.

Clinical Protocol Editor -mallien muutokset ovat voimassa vain, jos ohjelmisto
käynnistetään uudelleen.

Clinical Protocol Editor -mallien muokkaaminen

①

②

Vaiheet

1. Voit käyttää oletusarvoista mallisarjaa siirtymällä seuraavaan kohtaan: %BRAIN-
LAB_PATH%/Common/RT/ClinicalProtocols/CranialSRS.

2.
Kopioi yksi saatavilla olevista Protocol- tai Setup-tiedostoista uuden version tallentami-
seksi.
HUOMAUTUS: älä poista viimeisimpiä Brainlabin tarjoamia näytetiedostoja.
 

3. Avaa Protocol- tai Setup-malli (katso lisätietoja alta).

4.
Voit muokata arvoa kaksoisnapsauttamalla parametria. Avataan ponnahdusikkuna ①.
Lukemalla kuvauksen ② saat hyödyllisiä muokkaustietoja.
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Vaiheet

5. Määritä muuttujat seuraaviin taulukoihin.

6. Tallenna tiedosto uudella nimellä.

Clinical Protocol Editorin toiminnot

Asetukset Kuvaus

Tiedostoa ei ole muokattu.

Tiedostoa on muokattu.

Tiedosto on vain luku -muotoinen (sitä ei voida muokata).

Tämä arvo ei ole kelvollinen.

Tarkastele lisää vaihtoehtoja.

Lisää muuttujia (soveltuvin osin).

Poista muuttujia (soveltuvin osin).

Avaa uusi kliininen protokolla tai lataa kulloinenkin tiedosto uudelleen.

Kun teet muutoksia, harmaa tallennuspainike muuttuu värilliseksi ③. Voit vaihtaa
tiedostonimeä uuden mallin luomiseksi.
Luotavien kliinisten protokollamallien määrä on rajaton.

Sulje nykyinen kliininen protokollatiedosto.

Vaihda nykyisen kliinisen protokollatiedoston tarkastelutilaa. Kulloinenkin kliininen
protokollamalli on tallennettava ja on annettava salasana oletusarvoisen ja edisty-
neen tilan välillä tapahtuvaa siirtymistä varten.

Valitsemalla voit tarkastella kulloiseenkin kliiniseen protokollamalliin tehtyjen muu-
tosten historiaa.

Laajentaa kaikkia valittuja kohteita samanaikaisesti.

Poistu Clinical Protocol Editorista.

Protokollamalli

HUOMAUTUS: Protocol-mallien muokkaus on suojattu salasanalla.
 

Clinical Protocol Editorin määrittäminen
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Muuttuja Kuvaus

Protocol

Name

Määrittää protokollan nimen.
HUOMAUTUS: tämä on näkyvissä Cranial SRS -ohjelmis-
tossa. Luo tarkoituksenmukainen nimi, joka ei ole ristiriidas-
sa muiden arvojen kanssa.
 

Type
Määrittää protokollatyypin.
HUOMAUTUS: tyyppi on kiinteä, eikä sitä voida muuttaa.
 

Purpose

Määrittää protokollan tarkoituksen.
Demo: Protokolla on tarkoitettu vain esittelytarkoituksiin. Ei
kliiniseen käyttöön.
Clinical Use: Protokolla soveltuu kliiniseen käyttöön.

Prescription

Fractions Syötä hoidon fraktioiden määrä.

Prescription Dose (Gy) Syötä hoitomääräysannos. Tämän arvon on oltava välillä
1,0–99,9 Gy.

Prescription Volume (%)
Syötä tuumorin tilavuuden vähimmäisprosenttiosuus, joka
annoksen pitäisi kattaa hoidon aikana. Tämän arvon on ol-
tava välillä 50–99,9 Gy.

Minimally Tolerated Prescription
Volume (%)

Syötä tuumorin tilavuuden hyväksytty vähimmäisprosentti-
osuus, joka annoksen pitäisi kattaa hoidon aikana. Tämän
arvon on oltava välillä 50–99,9 Gy.

Maximum Dose Constraint (Gy) Syötä maksimiannosrajoitus tai jätä kohta tyhjäksi. Tämän
arvon on oltava välillä 1,0–99,9 Gy.

Maximum Dose Constraint Volu-
me (%)

Syötä maksimiannosrajoitus. Tämän arvon on oltava välillä
0–50 %.

Most Important OAR Syötä tärkeimmän riskielimen tyyppi. Nimen on vastattava
OAR Constraints (Value List) -kohdassa olevaa kohdetta.

OAR Constraints (Value List)

Luo luettelo riskielimistä ja niiden rajoitustiedoista.
Määritä jokaisen riskielimen kohdalla:
• Elimen Type, joka vastaa Type-kohdetta Object Manage-

mentissa
• Maksimiannosrajoitus
• Enintään neljä annosraja-arvopistettä

HUOMAUTUS: määritä riskielimiä vain Protocol-kohteessa,
joka on otettava huomioon optimoinnin aikana. Kaikkia käy-
tettävissä olevia riskielimiä, joita ei ole lueteltu täällä, voi-
daan edelleen tarkistaa ohjelmistosovelluksessa (annos-tila-
vuus-histogrammi mukaan lukien).
 

Dose Display

Highlight Dose (Gy)
Syötä vapaan korostuskentän oletusarvoinen Gy-arvo Dose
Display -toimintoon. Tämän arvon on oltava välillä 1,0–99,9
Gy.

Show Half Prescription

Ota puolikas hoitomääräysarvo käyttöön tai poista se käy-
töstä Dose Display -toiminnossa.
True: Ota puolikas hoitomääräysarvo käyttöön.
False: Poista puolikas hoitomääräysarvo käytöstä (oletusar-
voinen).
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Muuttuja Kuvaus

Show Maximum Limit

Ota maksimiannosrajan näyttö käyttöön tai poista se käytös-
tä Dose Display -toiminnossa.
True: Ota maksimiannosraja käyttöön.
False: Poista maksimiannosraja käytöstä.
HUOMAUTUS: tämä arvo asetetaan kohdassa Maximum
Limit (%).
 

Maximum Limit (%)
Syötä Dose Display -toiminnossa näytettävä suhteellinen
maksimiannosraja (%). Tämän arvon on oltava välillä 100–
150 %.

Show Absolute Dose

Näytä absoluuttiset tai suhteelliset annosarvot oletusarvoi-
sesti annosselosteessa. Voit muuttaa tätä asetusta ohjel-
mistossa kaksoisnapsauttamalla annosselostetta.
True: Näytä absoluuttinen annos.
False: Näytä suhteellinen annos.

Dose Lines (Value List)

Dose Line 1...
Voit määrittää Dose Display -toiminnossa enintään kolme
kriittistä annosviivaa tarpeidesi mukaan.
Enintään: 3 arvoa.

Dose (Gy) Syötä annos (Gy) kullekin annosviivalle. Tämän arvon on ol-
tava välillä 1,0–99,9 Gy.

Dose Grid Parameters

Dose Grid Resolution (mm) Syötä hilan resoluutio. Tämän arvon on oltava välillä 1,0–
4,0 mm.

Monte Carlo Spatial Resolution
(mm)

Syötä Monte Carlo -paikkaresoluutio. Tämän arvon on olta-
va välillä 1,0–4,0 mm.

Monte Carlo Statistical Uncer-
tainty during VMAT optimization
(%)

Syötä tilastollinen Monte Carlo -epävarmuus VMAT-opti-
moinnin aikana (%). Tämän arvon on oltava välillä 1,0–
8,0 %.

Monte Carlo Statistical Uncer-
tainty for final forward dose cal-
culation (%)

Syötä lopullisen ennakkoannoslaskennan tilastollinen Monte
Carlo -epävarmuus (%) Tämän arvon on oltava välillä 1,0–
8,0 %.

Asetusmalli

Setup-mallien parametrit riippuvat koneesta.
HUOMAUTUS: Setup-mallien muokkaus on suojattu salasanalla.
 

Muuttuja Kuvaus

Setup

Name

Määrittää asetusten nimen.
HUOMAUTUS: tämä on näkyvissä Cranial SRS -ohjelmis-
tossa. Luo tarkoituksenmukainen nimi, joka ei ole ristiriidas-
sa muiden arvojen kanssa.
 

Type
Määrittää asetustyypin.
HUOMAUTUS: tyyppi on kiinteä, eikä sitä voida muuttaa.
 

Purpose

Määrittää asetusten tarkoituksen.
Demo: Asetukset on tarkoitettu vain esittelytarkoituksiin. Ei
kliiniseen käyttöön.
Clinical Use: Asetukset soveltuvat kliiniseen käyttöön.

Clinical Protocol Editorin määrittäminen
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Muuttuja Kuvaus

Arc Setup Optimization

Arc Setup Optimization is enab-
led

Ota kaarikokoonpanon optimointi käyttöön tai käytä sellaise-
naan.
Yes: Ota kaarikokoonpanon optimointi käyttöön. Kaariko-
koonpanon optimointi muuttaa kaarien pöytä- ja kanturikul-
mia seuraavien mukaan:
• Minimoi PTV:n ja riskielinten välistä päällekkäisyyttä keila-

näkymässä
• Minimoi PTV:n radiologinen syvyys
• Minimoi pöydän ja kanturin kulmien poikkeama alkuperäi-

sestä kokoonpanosta
No: Käytä kaarikokoonpanoa sellaisenaan.

Minimum table angle distance
between arcs (°)

Syötä pöydän kulman vähimmäisetäisyys kaarien välissä
(°). Tämän arvon on oltava välillä 0–360°.
Suurempien pöydän kulmien avulla kulmat pysyvät enem-
män erillään ja ehkäisevät näin ollen annoksen päällekkäis-
yyttä kahden kaaren syötekanavassa.

Minimum distance to 90°/270°
table angle (°)

Syötä vähimmäisetäisyys 90 / 270 asteen pöytäkulmaan (°).
Tämän arvon on oltava välillä 0–90°.

Maximum distance from 0° table
angle (°)

Syötä vähimmäisetäisyys 0 asteen pöytäkulmaan (°) Tämän
arvon on oltava välillä 0–90°.

Importance of deviation of table
angles (%)

Syötä pöytäkulmien poikkeaman arvo (%). Vaikuttaa vain
yksittäisiin kaariin. Tämän arvon on oltava välillä 0–100 %.
100 % tarkoittaa, että suuremmat pöytäkulman poikkeamat
katsotaan pienempiä poikkeamia pahemmiksi.

Importance of deviation of gant-
ry angles (%)

Syötä kanturikulmien poikkeaman arvo (%). Tämän arvon
on oltava välillä 0–100 %.
0 % tarkoittaa, että kanturikulman poikkeama jätetään huo-
miotta.

Importance of PTV-OAR overlap
(%)

Syötä PTV:n ja riskielimen päällekkäisyysarvo (%) Tämän
arvon on oltava välillä 0–100 %. 100 % tarkoittaa, että suu-
rempi päällekkäisyys katsotaan pienempää päällekkäisyyttä
pahemmaksi.
HUOMAUTUS: muuta tätä arvoa vain tarvittaessa.
 

Importance of PTV radiological
depth (%)

Syötä PTV:n radiologisen syvyyden arvo (%) Tämän arvon
on oltava välillä 0–100 %.
HUOMAUTUS: muuta tätä arvoa vain tarvittaessa.
 

Minimum span per arc (°) Syötä vähimmäisväli kaarta kohti (°). Tämän arvon on oltava
välillä 50–360°.

Kaaritasojen yhteiset parametrit

Max PTV to MLC leaf distance
(mm)

Syötä maksimi-PTV MLC-liuskaetäisyyteen säteilykeilapro-
jektiossa (mm). Tämän arvon on oltava välillä 0–10 mm.

Arc Plane Definitions (Value List)
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Muuttuja Kuvaus

Arc Plane

Määrittää yhden mahdollisen kaaren kanturin liikkeen nu-
meerisesti ylemmän ja alemman kanturikulman (°).
Ohjelmistossa mahdollinen kaari sijoitetaan seuraavalle alu-
eelle [Gantry Lower Angle;Gantry Upper Angle]. Tämä
tarkoittaa, että kaari määritetään myötäpäivään (CW). Varsi-
naista hoitoa varten ohjelmisto havaitsee kanturin kierto-
suunnan automaattisesti käyttäen usein sekä myötä- että
vastapäivään (CCW) tehtäviä liikkeitä.
Kaaren pituuden pitäisi olla vähintään 50°, sillä muuten kel-
vollista hoitosuunnitelmaa ei voida luoda. Jos kaaren pituus
ei ole jaollinen 10 asteella, annettuja kulmia säädetään vas-
taavasti.
Esimerkkejä:
a) [5;175]: kaaren pituus 170°, liike 5–175° CW tai 175–5°
CCW.
b) [–175;175]: kaaren pituus 350°, liike –175° (= 185°) ...
175° CW tai 175° ... –175° (= 185°) CCW.
c) [95;185]: kaaren pituus 90°, liike 95–185° CW tai 185–95°
CCW.
Optimointi saattaa lyhentää kaaren väliä l. muokata Gantry
Lower Angle- ja/tai Gantry Upper Angle -kulmaa, jos tämä
parantaa hoidon laatua. Se ei kuitenkaan pidennä kaaren
väliä.
Varmista, että valitsemasi pöydän ja kanturin kulmat eivät
aiheuta pöydän törmäyksiä.

Table Angle (°)
Syötä yhden mahdollisen kaaren pöydän kulma (°). Arvon
on oltava kokonaisluku väliltä 0–360°.
Pöydän kulma on ilmoitettava IEC 61217 -koordinaateissa.

Gantry Lower Angle (°)

Syötä yhden mahdollisen kaaren kanturin liikkeen numeeri-
sesti alempi kanturikulma (°). Arvon on oltava kokonaisluku
väliltä 0–360°.
Gantry Lower Angle -arvon on oltava kaikissa tapauksissa
Gantry Upper Angle -arvoa pienempi.
Gantry Lower Angle -kulma on ilmoitettava IEC 61217 -
koordinaateissa.

Gantry Upper Angle (°)

Syötä yhden mahdollisen kaaren kanturin liikkeen numeeri-
sesti ylempi kanturikulma (°). Arvon on oltava kokonaisluku
väliltä 0–360°.
Gantry Upper Angle -arvon on oltava kaikissa tapauksissa
Gantry Lower Angle -arvoa suurempi.
Gantry Upper Angle -kulma on ilmoitettava IEC 61217 -
koordinaateissa.

Kollimaattorikulma

Enter the collimator angle (°). Arvon on oltava välillä 0–
360°.
Collimator Angle -kulma on ilmoitettava IEC 61217 -koordi-
naateissa.

Shall be considered for Arc Op-
timization

Päätä, optimoidaanko kaariparametrit.
Yes: Kaariparametrit optimoidaan.
No: Kaariparametreja käytetään sellaisenaan.

Clinical Protocol Editorin määrittäminen
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6 OPTIMOINTIALGORITMIN
TOIMINTA

6.1 Johdanto

Yleistä

Osoitus siitä, että käytetään tiettyä algoritmia sellaisten sädehoitosuunnitelmien laadintaan, joilla
helpotetaan VMAT (Volumetric Modulated Arc Therapy) -tekniikkaa.
Optimoinnin aikana päävaiheet voidaan tiivistää seuraavasti:
• Kaarikokoonpanon optimointi: Ennalta määritettyjä kaaren kokoonpanoja mukautetaan potilaan

geometriaan optimoimalla kaarijoukon pöydän kulma sekä kanturin käynnistys- tai
pysäytyskulmat.

• VMAT-optimointi: Optimaalisten moniliuskakollimaattorin (MLC) muotojen ja ohjauspisteen
painojen (monitoriyksikköä kaarisegmenttiä kohti) annosrajoitusten täyttämiseksi.

Seuraavissa osioissa kuvataan näitä vaiheita yksityiskohtaisesti. Myöhemmissä osioissa kuvataan
VMAT-suunnitelmien teknisiä taustatietoja ja sitä, miten optimointitulosta voidaan muokata.

OPTIMOINTIALGORITMIN TOIMINTA
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6.2 Kaarikokoonpanon optimointi

Motivaatio

Koska Clinical Protocol Editor -malleja ei voida muokata sovelluksen sisällä, on raskasta
mukauttaa kaarikokoonpanoja käsin jokaisen potilaan kohdalla. Arc Setup Optimization
ratkaisee tämän ongelman löytämällä automaattisesti kaarten parhaat pöytä- ja kanturikulmat
poikkeamatta liikaa alkuperäisestä kokoonpanosta.

Alustava kokoonpanovalinta

Parhaiten soveltuva Setup valitaan automaattisesti kaikkien olemassa olevien kokoonpanojen
joukosta, kun Cranial SRS käynnistetään. Voit muuttaa valintaa, jos et ole tyytyväinen
automaattisesti tehtyyn Setup-valintaan.
Jos esimerkiksi PTV (②) sijaitsee aivorungon oikealla puolella (③) ja jos on yksi kokoonpano,
jossa kaaret säteilevät vain oikealta puolelta sekä toinen kokoonpano, jossa kaaret säteilevät vain
vasemmalta puolelta, valitaan aluksi kokoonpano, jossa kaaret säteilevät oikealta puolelta (①).

① ② ③

Kuva 19 
Luettelo riskielimistä, joita harkitaan VMAT-optimointiin, saattaa muuttua valitun Protocol-kohteen
mukaan. Kun käyttäjä valitsee eri Protocol-kohteen, parasta Setup-kokoonpanoa haetaan jälleen
kulloisessakin Protocol-kohteessa määritettyjen riskielinten luettelon perusteella.
HUOMAUTUS: kaikkia Protocol-mallissa määritettyjä riskielimiä harkitaan käytettäväksi
alustavassa Setup-valinnassa, vaikka kaikkia riskielimiä ei harkitakaan Arc Setup Optimization -
optimointiin.
 

Algoritmin kuvaus

Arc Setup Optimization -toimenpiteessä arvioidaan kaarien pöytä- ja kanturikulmia kolmen
seuraavan tavoitteen mukaan:
1. Minimoi PTV:n ja riskielinten välistä päällekkäisyyttä keilanäkymässä

- Auttaa VMAT-algoritmia välttämään PTV:n ja riskielinten samanaikaista säteilyttämistä
- Riskielimet, jotka ovat PTV:tä lähempänä säteilylähdettä, otetaan huomioon (riskielin PTV:n

”edessä”)
- Riskielimet, jotka sijaitsevat PTV:tä kauempana säteilylähteestä, jätetään huomiotta

(riskielin PTV:n ”takana”)
2. Minimoi PTV:n radiologinen syvyys

- Etusijalle asetetaan pöytäkulmat, joiden avulla PTV voidaan säteilyttää lähimpänä potilaan
pintaa

3. Minimoi pöydän ja kanturin kulmien poikkeama alkuperäisestä Setup-kokoonpanosta

Kaarikokoonpanon optimointi

74 Ohjelmiston käyttöohje Ver. 1.0 Cranial SRS Ver. 1.0



- Vältä suurten muutosten tekemistä Setup-kokoonpanoon. Oletetaan, että alkuperäinen
Setup-kokoonpano on jo lähellä ihannetta, sillä Setup-kokoonpano joko valittiin
automaattisesti sopimaan parhaiten PTV:n sijaintiin, tai käyttäjä valitsi sen manuaalisesti.

Kaikkien näiden tavoitteiden tärkeyttä voidaan säätää Clinical Protocol Editorissa (katso s. 67).
Säätämällä kaikkia näitä painoja voidaan säätää minkä tahansa tavoitteen haluttu tärkeys.

Esimerkki Tulos

Importance of PTV-OAR overlap = 100% Päällekkäisyys on tärkeintä

Importance of PTV-OAR overlap = 10% Päällekkäisyydellä on hieman merkitystä

Importance of PTV radiological depth = 10% PTV:n syvyydellä on hieman merkitystä

Importance of PTV radiological depth = 0% PTV:n syvyys jätetään huomiotta

Importance of deviation of table angles = 50% Pöytäkulman poikkeama on jokseenkin tär-
keä

Importance of deviation of table angles = 20% Pöytäkulman poikkeama on jokseenkin tär-
keä

Importance of deviation of gantry angles = 100% Kanturikulman poikkeama on tärkein

Importance of deviation of gantry angles = 0% Kanturikulman poikkeama jätetään huomiotta

Kun kaarikokoonpano optimoidaan manuaalisesti (esim. iPlanissa), parhaat tulokset saadaan
aikaan optimoimalla samanaikaisesti pöydän ja kanturin kulmat. Arc Setup Optimization
vaikuttaa samoin. Jos optimaalinen ratkaisu ei tavoitteiden suhteen ole huomattavasti parempi
kuin alkuperäisessä Setup-kohteessa, algoritmi hylkää ratkaisun ja käyttää alkuperäistä Setup-
kohdetta.
Pöydän kulmien muutoksia ei sallita, jos ne lisäävät hoitopöydän ja kanturin välisten törmäysten
riskiä. Lisäksi kaaria lyhennetään vain kanturikulmia optimoitaessa.
Algoritmilla varmistetaan, että kaikki pöydän ja kanturin kulmat ovat kelvollisia valitun koneprofiilin
mukaan (katso Kuva 20).

Lisäasetukset

Arc Setup Optimization voidaan kytkeä päälle tai pois päältä asetuksista valitsemalla joko Yes
(käytössä) tai No (pois käytöstä).
Importance of deviation of table angles koskee vain yksittäisiä kaaria. Tämä ei estä
määräämästä kahdelle kaarelle lähekkäisiä pöytäkulmia. Tämä saattaa johtaa annoksen
päällekkäisyyteen kahden kaaren syötekanavassa. Minimum table angle distance between
arcs ehkäisee tällaista annoksen päällekkäisyyttä kohtuullisen suureen arvoon saakka.
Vertex-kentät (l. sellaiset pöydän 90°/270° kulmaan asetetut kaaret, jotka säteilevät pään
yläosasta) antavat pieniä annosmääriä koko kehoon, ja niitä on näin ollen vältettävä etenkin
lapsipotilailla. Kun Minimum table angle distance to 90°/270° -arvoksi määritetään nolla, kaaria
ei voida määrittää pöytäkulmiin, jotka ovat tätä arvoa lähempänä 90 / 270 astetta.
Kanturikulmien poikkeamien merkityksen lisäksi voidaan määrittää tiukka raja sille, miten lyhyt
kaari voi olla. Tätä ohjataan Minimum span per arc (°) -asetuksella.
Jos haluat lisätietoja näistä asetuksista, katso s. 70.
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Vuokaavio

Kuva 20 

Kaarikokoonpanon optimointi
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6.3 VMAT-optimointi

Alustava VMAT-suunnitelma

Ensimmäinen optimointivaihe on alustavan VMAT-kaarijoukon luonti. Niitä käytetään optimoinnin
myöhemmän pääosan lähtökohtana. Tämä alustava joukko tuotetaan seuraavasti:
• IMRT:n kaltainen kertymäpohjainen optimointi
• Erityiskäyttöön tarkoitettu liuskasekvensori, jolla yritetään ottaa suurimmat

kertymämyötävaikutukset kunkin kaaren suunnasta
Tuloksena saatavat kaaret vastaavat karkeasti arvioiden PTV-määräystä ja noudattavat
liuskanopeusrajoitusten kaltaisia koneen rajoituksia. Näin ollen nämä kaaret on jo saatava
lineaarikiihdyttimestä. Annosten suhteen niillä ei kuitenkaan vielä voida tuottaa korkealaatuista
hoitosuunnitelmaa.

Optimoitu VMAT-suunnitelma

Optimoinnin toisena vaiheena on suora aukkopohjainen optimoija, jolla muokataan sekä liuskojen
asemia että ohjauspisteiden painoja annosvaatimusten täyttämiseksi mahdollisimman tarkasti.
Suoralla aukkopohjaisuudella tarkoitetaan sitä, että optimoinnin aikana vain suoritettavat
hoitosuunnitelmat arvioidaan ja niitä verrataan toisiinsa. Näin ollen myöhempää liuskojen
sekvensointia ei tarvita. Lisäksi optimoinnissa paras ratkaisu pyritään löytämään raa’alla voimalla,
ja se on näin ollen riippumatonta objektiivisen toiminnon erityisistä muodoista. Tämän ansiosta
joustavuutta voidaan lisätä optimointitavoitteiden muotoilussa (esim. liuskojen liikerajoitusten tai
monitoriyksikkövaatimusten vaivaton integrointi).
Näin ollen GUI-toiminnoissa olevien liukusäädinten avulla voidaan määrittää erilaisia
optimointitavoitteita erityisten vaatimustesi mukaan.
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6.4 VMAT-liukusäätimet

Yleistä

VMAT-liukusäätimet ovat Comparison- ja Gallery View -asettelujen vasemmalla puolella
olevassa Radiation Plan Analysis -taulukossa.

Kuva 21 

Normaalikudosta säästävä liukusäädin

Normal Tissue Sparing -liukusäätimellä ohjataan PTV:tä ympäröivän kudoksen normaalin
kudoksen säästämisen tärkeyttä. Riskielimet sisältyvät tähän, mutta se laajenee myös kaikille
muille alueille PTV:n ulkopuolella. Alue vaihtelee välillä Low-High.
Sisäisesti optimoinnilla luodaan näkymätön 35 mm:n ”rengasobjekti” PTV:n ympärille
(reunustamaan PTV:tä mutta ei sisällyttämään sitä). Optimoijalla yritetään kaikissa valittavissa
asemissa vähentää normaalikudokseen annettavaa annosta säätämällä annosgradienttia ja
muotoa. Enemmän normaalikudosta säästäviä tuloksia paremmilla (alhaisemmilla) CI- ja GI-
arvoilla.
Kaikki liukusäätimet diskretisoidaan, jotta saadaan aikaan optimointitulosten parempi
toistettavuus.

VMAT-liukusäätimet
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Modulaatioliukusäädin

Modulation-liukusäätimellä ohjataan hoitosuunnitelmassa olevan modulaation määrää.
Modulaatio määritetään seuraavien tekijöiden perusteella:
• monitoriyksikköjen lukumäärä
• ohjauspisteiden välisen liuskojen liikkeen määrä
• liuskojen ”liikkeen” määrä segmentissä
• segmenttien koko (pienemmät kentät vastaavat modulaation lisääntymistä).

Optimoinnilla pyritään vähentämään modulaation määrää käytettävästä liukusäätimen asennosta
riippumatta, mutta tärkeys kuitenkin määritetään liukusäätimellä. Modulaatioalue vaihtelee välillä
Low-High.
HUOMAUTUS: kun Modulation-asetukseksi määritetään Low (alhaisin saatavilla oleva asetus),
tulokseksi ei saada dynaamista konformaalista kaarta (toisin kuin iPlan RT Dosessa). Sen sijaan
Low-asetuksella (yllä kuvatun käytöksen lisäksi) annosmodulaatio poistetaan käytöstä
ohjauspisteiden välissä. Tämä tarkoittaa, että Low-asetuksella poistetaan käytöstä sekä
annosnopeuden että kanturin nopeuden muutokset. Tuloksena syntyvät hoitosuunnitelmat ovat
samanlaisia kuin iPlan RT Dosesta saatavat dynaamisten konformaalisten kaarten suunnitelmat
manuaalisesti säädetyillä liuskojen asemilla. Tämä saattaa johtaa hoitosuunnitelmiin, joiden
laadunvarmistusvaatimukset ovat vähemmän tiukkoja.
 

Off-, Smart- ja Strict-rajoitusasetukset

Off-, Smart- ja Strict-rajoitusasetuksilla ohjataan jokaisen yksittäisen annos-tilavuus-histogrammi-
rajoituksen tärkeyttä.

Asetus Kuvaus

Off

• Rajoitusta ei huomioida optimoinnin aikana.
• Jos rajoitusta rikotaan, symboli muuttuu keltaiseksi.

HUOMAUTUS: on suositeltavaa poistaa Protocol-kohteesta kaikki riskielimet, jotka
on tarkoitettu vain tarkistustarkoituksiin ja joita ei tarvitse ottaa huomioon optimoin-
nin aikana. Kun rajoitusliukusäätimet asetetaan Off-asentoon näiden riskielinten
poistamisen sijaan, laskenta-aikaa lisätään huomattavasti.
 

Smart

• Rajoitus otetaan normaalilla tavalla huomioon.
• Optimoija näkee rajoituksen ja rankaisee rikkomuksista. Muut optimointitavoitteet

vaikeuttavat kuitenkin usein rajoituksen noudattamista. Näin ollen lopullinen hoi-
tosuunnitelma saattaa edelleen rikkoa yhtä tai useampaa rajoitusta. Voit määrit-
tää riskielimen (ja näin ollen siihen kuuluvat rajoitukset) tärkeämmäksi sovelta-
malla Weighting-liukusäädintä Most Important OAR -kohteeseen, joka valitaan
ennalta kliinisessä protokollassa ja Guardian-liukusäädintä kaikkiin riskielimiin
Most Important OAR -kohdetta lukuun ottamatta.

• Jos rajoitusta rikotaan, symboli muuttuu keltaiseksi.

Strict

• Rajoitus katsotaan erittäin tärkeäksi.
• Jos rajoitusta rikotaan optimoinnin aikana, optimoija siirtää rajoituksen takana

olevaa tavoitetta alhaisemman annosarvon kohdalle. Tämä vahvistaa ehtoa, jolla
rangaistaan tämän rajoituksen rikkomisesta ja näin ollen lisää sen merkitystä.
Näin ollen optimoija tekee parhaansa rajoituksen noudattamiseksi. On kuitenkin
edelleen tapauksia, joissa objektiivisen toiminnon muut osat voittavat.

• Jos rajoitusta rikotaan, symboli muuttuu punaiseksi.

Suoja

Määrittää riskielimen merkityksen kaikkien muiden riskielinten ja PTV:n suhteen.
Tätä liukusäädintä ei ole Most Important OAR -kohteen kohdalla, koska tämä toiminto sisältyy
Weighting-liukusäätimeen.
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Painotus

Ohjaa PTV:n ja riskielimen välistä kompromissia säätämällä seuraavaa:

Ominaisuus Kuvaus

PTV:n merkitys kaikkiin riskielimiin verrattuna
Liukusäätimen asento äärimmäisenä vasem-
malla (Target) tarkoittaa, että PTV:llä on enem-
män painoarvoa

Most Important OAR -kohteen suoja
Liukusäätimen asento äärimmäisenä oikealla
(OAR) tarkoittaa, että Most Important OAR -
kohteella on enemmän painoarvoa

PTV:n ylemmän annosrajoituksen noudattami-
sen merkitys

Liukusäätimen asento äärimmäisenä vasem-
malla (Target) tarkoittaa, että ylemmällä annos-
rajoituksella on enemmän painoarvoa

PTV:hen kohdistuvan homogeenisen annoksen
tärkeys

Liukusäätimen asento äärimmäisenä vasem-
malla (Target) tarkoittaa, että homogeenisella
annoksella on enemmän painoarvoa

Hyväksytty PTV-tilavuusmääräys alenee, jos
Most Important OAR -rajoitusta rikotaan

Äärimmäisenä oikealla (OAR) oleva liukusääti-
men asento tarkoittaa suurempaa poikkeamaa
varsinaisesta PTV-tilavuusmääräyksestä, jos
on noudatettava tiukkoja Most Important OAR
-rajoituksia
Äärimmäisenä vasemmalla (Target) oleva liu-
kusäätimen asento on erityinen sikäli, että sillä:
• poistetaan käytöstä tiukan Most Important

OAR -rajoituksen mahdollisuus
• poistetaan hyväksytyn PTV-tilavuusmäärityk-

sen alennus kokonaan

HUOMAUTUS: Normal Tissue Sparing -kohteessa (katso yllä) käytettävä ”rengasobjekti” on kuin
mikä tahansa riskielin. Näin ollen Weighting-liukusäätimen siirtäminen kohti Most Important
OAR -kohdetta lisää myös normaalikudoksen säästön tärkeyttä.
 

HUOMAUTUS: epähomogeenisen annoksen salliminen PTV:ssä helpottaa hyvän
normaalikudoksen säästön aikaansaamista. Näin ollen Weighting-liukusäätimen siirtäminen kohti
OAR -kohdetta lisää normaalikudoksen säästön tärkeyttä.
 

VMAT-liukusäätimet
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6.5 Monte Carlo -optimointi

Yleistä

VMAT-optimoinnissa käytetään kahta tapaa laskea annoksia yhteen kietoutuneella tavalla:
• Osakeilapohjainen arvioitu annoslaskenta suurelle nopeudelle
• Ennakkoannoslaskenta suurelle tarkkuudelle

Suurin osa tarvittavista annoslaskelmista suoritetaan optimoinnin aikana arvioidulla
annoslaskennalla. Ennakkoannoslaskentaa käytetään kuitenkin korjaamaan (lineaariskaalauksella
suoritetun) arvioidun annoslaskennan annosarvoja. Tämän avulla saadaan tietyin rajoituksin
samanaikaisesti aikaan paras nopeus ja tarkkuus. Näin ollen optimoinnin aikana annokset ovat
aina arvioidun annoslaskennan ja ennakkoannoslaskennan hybridejä.

Monte Carlo -vaihtopainike

Kuva 22 
Monte Carlo -vaihtopainikkeella on kaksi käyttötarkoitusta:
1. Annosnäytön vaihtaminen Pencil Beam -tilasta Monte Carlo -tilaan (ja päinvastoin). Näin ollen

näkyvät annokset (esim. ACS-näkymät, annos-tilavuus-histogrammi, riskianalyysitaulukko, 3D-
annosnäytöt) voidaan laskea jommallakummalla kahdesta annoskoneesta. Vaihtopainiketta
painamalla olemassa olevan Pencil Beam- tai Monte Carlo -hoitosuunnitelman annosjakauma
vain lasketaan uudelleen, eikä nykyistä hoitosuunnitelmaa optimoida (uudelleen).

2. VMAT-optimoinnin aikana suoritettavassa ennakkoannoslaskennassa käytettävän
annoskoneen vaihtaminen. Näin ollen VMAT-optimoinnin ollessa käynnissä tosiasiat ovat
seuraavat (suluissa olevilla ajoilla ilmoitetaan yhden annoslaskennan tyypillinen aika):
- Monte Carlo pois käytöstä: Osakeilapohjainen arvioitu annos (~ 1 ms) ja Pencil Beam -

ennakkoannos (~ 1 s)
- Monte Carlo käytössä: Osakeilapohjainen arvioitu annos (~ 1 ms) ja olemassa olevan

hoitosuunnitelman Monte Carlo -ennakkoannos (~ 1 min)
HUOMAUTUS: Monte Carloa ei voida käyttää ensimmäiseen VMAT-optimointiin (koska se olisi
liian hidasta). Sitä on sen sijaan käytettävä sen jälkeen, kun ohjelmistolla saadaan aikaan
kohtuullinen Pencil Beam -pohjainen optimointitulos. Monte Carlo -pohjaisella optimoinnilla
voidaan sen jälkeen hienosäätää olemassa olevaa tulosta (kuten Pencil Beam -pohjaisessa
optimoinnissa Continue-toiminnossa lähtökohtana käytetään edellistä tulosta). Kun Monte Carloa
käytetään optimoinnin aikana, suoritettujen uusintojen määrää vähennetään verrattuna siihen, kun
käytössä on Pencil Beam (noin puolet uusinnoista suoritetaan). Jos uusintoja tarvitaan enemmän,
käytä vain Continue-painiketta. Nopeussyistä on suositeltavaa käyttää Monte Carlo -pohjaista
VMAT-optimointia vain viimeisten vaiheiden aikana hoidon panoroinnin yhteydessä.
 

Monte Carlo -työnkulku

Seuraavassa kuvataan tyypillistä työnkulkua:

Vaiheet

1. Valitse Protocol ja Setup.

2. Valitsemalla Calculate voit ajaa ensimmäisen VMAT-optimoinnin. Ohjelmistossa on tä-
män optimoinnin aikana käytössä Pencil Beam.

3.

Jos et ole tyytyväinen tuloksena saatuun hoitosuunnitelmaan, muokkaa joitakin liukusääti-
miä (esim. Normal Tissue Sparing) ja jatka sitten optimointia valitsemalla Continue.
Toista tämä vaihe niin usein kuin on tarpeen hyvän hoitosuunnitelman aikaansaamiseksi.
Tässä vaiheessa käytetään annosnäytön ja VMAT-optimoinnin Pencil Beam -annosalgo-
ritmia.
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Vaiheet

4. Vaihtamalla kytkimen asennoksi Monte Carlo voit aloittaa annosnäytön Monte Carlo -las-
kennan.

5.

Arvioi hoitosuunnitelmalla tarkistamalla annosjakauma Monte Carlo -tilassa. Monte Carlo
-annosjakauma muistuttaa usein Pencil Beam -annosjakaumaa tai vähintään vastaa edel-
leen kaikkia hoitosuunnitelmaa koskevia rajoituksia ja vaatimuksia.
• Jos olet tyytyväinen hoitosuunnitelmaan, jatka olemassa olevan hoitosuunnitelman pa-

rissa.
• Jos et ole tyytyväinen hoitosuunnitelmaan, valitsemalla Continue voit suorittaa enem-

män uusintoja Monte Carlon avulla VMAT-optimoinnin ennakkoannoslaskelmia varten.
Tämä saattaa viedä hieman aikaa (~ 15 min). Tuloksena saatava hoitosuunnitelma näy-
tetään Monte Carlo -tilassa.

Monte Carlo -optimointi
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6.6 Dose Shaper

Yleistä

VMAT-hoitosuunnitelmissa tasapainotellaan useita vastakkaisia olosuhteita (esim. PTV-määräys
ja riskirakenteita koskevat rajoitukset). Algoritmin avulla löydetään parhaat kompromissit näiden
olosuhteiden tyydyttämiseen, mutta näillä kompromisseilla ei ehkä saada aikaan parasta
annosjakaumaa jokaisen yksittäisen potilaan kohdalla. Dose Shaperin avulla voit muotoilla
annosjakaumaa paikallisesti, jotta suunnitteluhenkilöstön tarpeet voidaan täyttää paremmin.
Dose Shaperin käyttöä koskevat ohjeet ovat seuraavassa kohdassa: s. 52.
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6.7 VMAT-suunnitelmien tekniset tiedot
6.7.1 Annosmodulaatio

Algoritmin aiheuttama annosmodulaatiovaihtelu

VMAT-optimoinnissa käytetään lineaarikiihdyttimen kykyä muuttaa kaaren eri segmenttien
mukana annettujen monitoriyksiköiden määrää yhdellä seuraavista tavoista:
• Vaihtelemalla annosnopeutta (monitoriyksiköitä minuuttia kohti) tai
• Vaihtelemalla kanturin nopeutta (kanturin liike minuuttia kohti)

HUOMAUTUS: MLC-liuskan liikkeellä on modulaation kokonaismäärään paljon suurempi vaikutus
kuin annosmodulaatioon.
 

Annosmodulaatiotyypit

Erityisellä lineaarikiihdytin- ja R&V-kokoonpanolla määritetään, millaista annosmodulaatiota
käytetään. Annosmodulaatiotyyppejä on kolme:

Tyyppi Kuvaus

Ei annosmodulaatiota

Vakioannosnopeus ja kanturin vakionopeus:
• vain annosnopeusluettelosta saatava annosnopeus tai
• annosnopeusluettelon minimin ja maksimin välillä oleva mikä ta-

hansa annosnopeus.

Annosnopeusmodulaatio

Vaihteleva annosnopeus ja kanturin vakionopeus:
• vain annosnopeusluettelosta saatava annosnopeus tai
• kaikki annosnopeusluettelon minimin ja maksimin välillä olevat an-

nosnopeudet.

Annosnopeus ja kanturi-
nopeusmodulaatio

Vaihteleva annosnopeus ja kanturin vaihteleva nopeus:
• kaikki annosnopeusluettelon minimin ja maksimin välillä olevat an-

nosnopeudet.

Jos käytetään annosnopeusmodulaatiota, annosnopeuden muuttumiselle ohjauspisteiden välissä
ei ole rajoituksia. Jos kuitenkin käytetään kanturinopeusmodulaatiota, kanturin nopeuden
muuttuminen ohjauspisteiden välissä on rajoitettua. Katso tietoa lineaarikiihdyttimen
ominaisuuksien muuttamisesta Physics Administration -ohjelmiston käyttöohjeesta.

Yksityiskohtaiset tiedot

Tuloksena saatavassa VMAT-optimoinnin hoitosuunnitelmassa ei määritetä annosnopeutta ja/tai
yksittäisten ohjauspisteiden kanturinopeutta vaan määritetään sen sijaan, kuinka monta
monitoriyksikköä perättäisten ohjauspisteiden välillä toimitetaan. Lineaarikiihdyttimessä
päätetään, miten pyydettyjen monitoriyksiköiden määrä toimitetaan vaihtelemalla annosnopeutta
ja/tai kanturinopeutta. On kuitenkin tärkeää määrittää oikeat ominaisuudet Physics
Administrationissa, jotta voidaan tuottaa hoitosuunnitelmia, jotka lineaarikiihdytin voi toimittaa
onnistuneesti. Tämä johtuu siitä, että eräät koneen rajoitukset (esim. ohjauspisteiden väliset
kanturin maksiminopeuden muutokset) on tunnettava hoitosuunnitelmaa luotaessa.
Kaarta toimitettaessa hoitokoneella yritetään aina löytää (koneen ominaisuuksien rajoissa)
sellainen annosnopeus- ja kanturinopeusyhdistelmä, joka johtaa nopeimpaan mahdolliseen
hoitoon tietyllä määrällä monitoriyksiköitä. Sellaisten koneiden kohdalla, joissa voidaan vaihdella
sekä annos- että kanturinopeutta, tämä tarkoittaa, että koneessa käytetään joko enimmäisannos-
tai enimmäiskanturinopeutta kunkin segmentin kohdalla kahden perättäisen ohjauspisteen välissä.
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6.7.2 Physics Administration -asetukset

Yleistä

Tässä osiossa selitetään Physics Administration -asetukset, jotka ovat olennaisia VMAT-
hoitosuunnitelmien laadinnan kannalta, jotta ne voidaan toimittaa onnistuneesti
lineaarikiihdyttimellä. Hoitosuunnitelmat esimerkiksi hyväksytään lineaarikiihdyttimen konsolilla
annettavaa hoitoa varten ilman virheitä ja toimitetaan ilman lukitusta tai säteen pysäytyslukitusta.
Lisätietoja jäljellä olevista asetuksista on Physics Administration -ohjelmiston käyttöohjeen
yleistieto-osiossa.
Kaikki parametrit riippuvat lineaarikiihdyttimen ominaisuuksista ja joskus siihen kytketystä R&V-
järjestelmästä. Näin ollen on vaikea ilmoittaa yleisiä arvoja, eikä Brainlab voi taata alla
ilmoitettujen arvojen oikeellisuutta. Jos olet epävarma, ota yhteys lineaarikiihdyttimen
valmistajaan.

Ominaisuudet / yleiset parametrit / koneen parametrit

Parametri Kuvaus

Sallitut kollimaattorikulmat, sallitut
pöydän (tai renkaan) kulmat, sallitut
kanturikulmat

Määrittää kollimaattorikulmien sallitut alueet, pöydän (tai
renkaan) kulmat ja kanturikulmat. Cranial SRS hylkää klii-
niset protokollat, jotka sisältävät näiden alueiden ulkopuo-
lella olevia kulmia.

Kanturin vähimmäis- ja enimmäis-
nopeus

Annoksen antamisen aikana kanturin vähimmäisnopeuden
tyypillinen arvo on 0,5 astetta sekunnissa Varian-koneiden
kohdalla ja 0,3 astetta sekunnissa MHI Veron kohdalla.

Kanturin oikea enimmäisnopeusarvo on erityisen tärkeä, jotta voidaan luoda käyttökelpoisia
suunnitelmia.
HUOMAUTUS: jotkin lineaarikiihdyttimet liikkuvat annoksen antamisen aikana hitaammin säteily-
keilan ollessa pois päältä. Esimerkiksi Varian-koneet liikkuvat 6,0 asteen sekuntinopeuden sijas-
ta enintään 4,8 asteen sekuntinopeudella tai 5,5 asteen sekuntinopeudella annoksen antamisen
aikana, ja MHI Vero liikkuu annoksen antamisen aikana 6,0 asteen sekuntinopeudella.
 

Tuetut ohjauspisteaskellukset

Luettelo lineaarikiihdyttimen tukemista ohjauspisteaskelluk-
sista Cranial SRS määritetään mahdollisuuksien mukaan
käyttämään 4 asteen askellusta ohjauspisteiden välissä.
Jos lineaarikiihdytin ei tue 4 astetta, käytetään tuettujen as-
kellusten luettelossa olevaa lähintä arvoa. Useimmissa li-
neaarikiihdyttimissä tuetaan 4 asteen askellusta.
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Parametri Kuvaus

Dynaamiset ominaisuudet

Mahdollistaa lineaarikiihdyttimen ominaisuuksien määrittä-
misen annos- ja kanturinopeusmodulaation suhteen. Tä-
män osion oikeat asetukset ovat erityisen tärkeitä käyttö-
kelpoisten suunnitelmien luomiseksi. Lisätietoja on Annos-
modulaatio-osiossa (s. 84).
HUOMAUTUS: Brainlab Novalis Classic ja MHI Vero eivät
tue annosnopeus- tai kanturinopeusmodulaatiota.
 

Kanturinopeusmodulaatiota tukevien koneiden tyypillinen
kanturinopeuden enimmäismuutosarvo on 0,75 (astetta/s)/
ohjauspiste.
• Brainlab Novalis Classicia on käytettävä vakioannosno-

peudella ja vakiokanturinopeudella. Käytä vain annosno-
peusluettelosta saatuja annosnopeuksia.

• MHI Veroa on käytettävä vakioannosnopeudella ja vakio-
kanturinopeudella. Käytä mitä tahansa annosnopeusluet-
telon minimi- ja maksimiarvojen välillä olevaa annosno-
peutta.

• Vanhempia Elekta-lineaarikiihdyttimiä on käytettävä vaih-
televalla annosnopeudella ja vakiokanturinopeudella.
Käytä ainoastaan annosnopeusluettelosta saatuja an-
nosnopeuksia.

• Vanhempia Varian-lineaarikiihdyttimiä on käytettävä vaih-
televalla annosnopeudella ja vakiokanturinopeudella.
Käytä mitä tahansa annosnopeusluettelon minimi- ja
maksimiarvojen välillä olevaa annosnopeutta.

• Kaikkia muita (uudempia) lineaarikiihdyttimiä on käytettä-
vä vaihtelevalla annosnopeudella ja vaihtelevalla kanturi-
nopeudella. Käytä mitä tahansa annosnopeusluettelon
minimi- ja maksimiannosten välillä olevaa annosnopeut-
ta.

Ominaisuudet / MLC / MLC-rajat

Jos suunnitelmia ei voida toteuttaa, yleisimpänä syynä on liuskojen liike, joka ylittää MLC-
ohjaimen tekniset rajat. Näin ollen tämän osion arvojen alentaminen saattaa auttaa
käyttökelpoisten hoitosuunnitelmien luomisessa.
HUOMAUTUS: näiden parametrien tarpeeton rajoittaminen saattaa johtaa hoitosuunnitelman
laadun heikkenemiseen.
 

Liuskojen liikettä voidaan rajoittaa kolmella mahdollisella tavalla:
1. Liuskojen enimmäisnopeus: Tärkein rajoitus on liuskan enimmäisnopeus. Suurimmassa

osassa tuetuista koneista tyypillinen arvo on 25 mm/s. Brainlab Novalis Classic -mallin
rajoituksena on kuitenkin 10 mm/s.

2. Liuskan enimmäiskulkuetäisyys kanturiastetta kohti: Lisäksi liuskan liikettä rajoitetaan
kanturiasteen arvoa kohti. Varian-koneiden tyypillinen arvo on 5,5 mm/aste ja MHI Vero -
koneiden tyypillinen arvo 4,4 mm/aste.

3. Liuskan enimmäiskulkuetäisyys monitoriyksikköä kohti: Toisena rajoituksena on liuskan kulku
annettua monitoriyksikköä kohti. Tätä rajoitusta ei vaadita Varian-koneissa. MHI Vero -koneissa
rajaksi vaaditaan 4,5 mm/MU.

[Energiaa/modaliteettia kohti] Parametrien / kiihdytinasetusten / annosnopeuksien määrittäminen

Tuetut annosnopeudet
Määrittää kaikki tuetut (nimelliset) annosnopeudet. Dynaamisissa ominaisuuksissa valitun
kokoonpanon mukaan hoitosuunnitelmissa käytetään tämän luettelon yhtä tai useampaa
annosnopeutta tai tämän luettelon vähimmäis- ja enimmäisarvojen välillä olevia annosnopeuksia.
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Useimmissa Varian-lineaarikiihdyttimissä tuetaan 100, 200, 300, 400, 500 ja 600 MU:n
minuuttinopeutta vakiotilassa ja suurempia annosnopeuksia SRS- tai FFF-tilassa. MHI Verolla
suoritettavien VMAT-toimitusten suositusarvot ovat 200, 250, 300, 350 ja 400 MU/min.

[Energiaa/modaliteettia kohti] Parametrien / kiihdytinasetusten / MU- ja hoitorajojen määrittäminen

Sellaisten monitoriyksiköiden määrässä, jotka voidaan toimittaa kaarta ja myös kaaren astetta
kohti, on ala- ja ylärajat.
Jos hoitosuunnitelma edellyttää enemmän kuin tietyn kaaren monitoriyksiköiden ylärajan,
ohjelmisto jakaa kaaren useampiin kaariin. Tuloksena syntyviä kaaria kutsutaan osiksi, ja ne on
säteilytettävä yksi toisensa jälkeen.
HUOMAUTUS: jos käytettävät ylärajarajoitukset ovat pienempiä kuin on tarpeen, algoritmilla
tuotetaan liian monia osia. Tämä johtaa pidentyneisiin hoitoaikoihin, etenkin sellaisten SRS-
hoitojen kohdalla (yksittäinen fraktio tai pieni määrä fraktioita), jotka edellyttävät suurta MU-
määrää fraktiota kohti. Jos käytettävät ylärajarajoitukset ovat kuitenkin lineaarikiihdyttimen
tukemia rajoituksia suurempia, algoritmilla saadaan aikaan käyttökelvottomat hoitosuunnitelmat.
 

Joissakin koneissa tuetaan suurannostekniikka-tilaa. Tämän tilan ylärajat voidaan määrittää
erikseen:
• Enimmäis-MU kaarta kohti: Monitoriyksiköiden enimmäismäärä yksittäistä kaarta kohti (osaa

kohden). Kaari, joka ylittää tämän rajan, jaetaan osiin. Sopiva arvo on lineaarikiihdytin- ja/tai
R&V-asiakirjoista. Vanhemmissa koneissa tyypilliset arvot ovat 999 MU. Uudemmilla koneilla
voidaan tavallisesti antaa enintään 7 200 MU yhdessä kaaressa.

• Vähimmäis-MU kaaren astetta kohti: Monitoriyksiköiden vähimmäismäärä yksittäisen kaaren
kaariastetta kohti (osaa kohden). Tyypillinen arvo on 0,30 MU/aste Varian-koneissa ja 0,74 MU/
aste MHI Verossa.

• Enimmäis-MU kaaren astetta kohti: Monitoriyksiköiden enimmäismäärä yksittäisen kaaren
kaariastetta kohti (osaa kohden). Kaari, joka ylittää tämän rajan, jaetaan osiin. Tyypillinen arvo
on 20,00 MU/aste Varian-koneissa ja 22,20 MU/aste MHI Verossa.
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6.8 Muuta
6.8.1 Historiatuki

Seuraavassa vuokaaviossa selitetään yksityiskohtaisesti optimointivaiheiden toiminta.

 

Revert
(optim.)

Revert 
(sliders*)

Revert
(optim.)

Revert
(sliders*)

Revert
(optim.)

sliders* A sliders* A sliders* B sliders* B sliders* B sliders* B

no result result 1 result 1 result 2 result 2 result 3

Calculate
Save***

Load***

Save*** Save***

Beamlet 
calculation**

Pre-
optimization

Beamlet 
calculation

Leaf position and
segment weight

optimization

Leaf position and
segment weight

optimization

Leaf position and
segment weight

optimization

Arc Duplication/
PTV Splitting

(Spine)

Arc Setup 
Optimization

(Cranial)

IMRT Pre-
optimization

1st Continue****
with different sliders*

2nd Continue****
with same sliders*

* Liukusäätimen tai annosmuotoilijan asetukset.
** Vain, jos suunnitelma ladataan.
*** Valinnainen lataus- tai tallennuspiste.
**** Continue-toimintoa voidaan käyttää samoilla tai muilla liukusäätimen asennoilla tai Dose
Shaper -asetuksilla, ja se voidaan suorittaa niin monta kertaa kuin hyvän suunnitelman
aikaansaamiseksi on tarpeen.
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6.8.2 Objektien täsmäytys

Yleistä

Object Manipulation tallentaa kustakin objektista seuraavat tiedot: Name, Type ja Role.

PTV:n löytäminen

Cranial SRS hakee PTV:n suorittaakseen hoidon seuraavassa järjestyksessä:
1. Role = PTV. Jos sopivaa objektia ei löydy, järjestys on
2. Role = CTV. Jos sopivaa objektia ei löydy, järjestys on
3. Type = Tumor.
HUOMAUTUS: jos Cranial SRS ei löydä tarkalleen yhtä PTV:tä, optimointi ei ole mahdollista.
 

Riskielinten löytäminen

Cranial SRS laatii luettelon Clinical Protocol Editorista. Ohjelmisto hakee riskielimiä
seuraavassa järjestyksessä tämän luettelon kunkin Organ Type -tyypin kohdalla:
1. Type = elintyyppi. Jos löydetään useita objekteja,
2. Role = OAR.
HUOMAUTUS: saat viestin, jos objekteja puuttuu joko valinnasta tai Kliininen protokolla
(Protocol) -kohteesta. Näin unohtuneiden objektien todennäköisyys vähennetään minimiin.
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7 XBRAIN-TIEDOT
7.1 Muunnettujen xBrain-tietojen käyttö

Yleistä

Voit ladata iPlan RT Imagessa ja iPlan RT Dosessa luodut tiedot muuntamalla ensin tiedot
DICOM Raw -muotoon xBrainConverterin avulla. Muista muiden valmistajien
hoidonsuunnittelujärjestelmistä saadut DICOM-hoitosuunnitelmat on ensin muunnettava xBrain-
muotoon PatXfer RT:n avulla. Näitä tietoja pitäisi käyttää vain käyttöönottoon ja suunnitelmien
vertailuun eikä kliinisten hoitosuunnitelmien luontiin. Vienti ei ole mahdollista.
HUOMAUTUS: sovelletaan samoja syöttövaatimuksia kuin esisuunnitteluun tarkoitettuihin
Elements-kohteisiin.
 

xBrainConverter-rajoitteet

Muunnettuihin xBrain-tietoihin sovelletaan seuraavaa rajoitusta:
• xBrainConverteristä tuotuja ulkoisia ulkoääriviivoja ei voida rajata. Pöytälevyn säätäminen

Cranial SRS:ssä ei vaikuta ulkoääriviivoihin.
• xBrainConverter ei muunna tai lataa annos- tai suunnitelmatietoja tai isosentrejä (esim.

säteilykeilat, kaaret).
• xBrainConverter ei muunna tietoja, jos TT on paikannettu.

xBrainConverter-työnkulku suunnitelmavertailuihin

Vaiheet

1.
Kopioi xBrain-tiedot määritettyyn paikkaan Patient Selection -kohdassa suoritettavaa se-
lausta varten (katso Content Manager-/Patient Selection -ohjelmiston käyttöohje).
xBrain-sisältö havaitaan ja muunnos suoritetaan automaattisesti.

2.

Valitse muunnetut tiedot.
Muunnetun sisällön on vastattava esisuunnitteluvaatimuksia. Jos näin ei ole, voit korjata
sisältöä xBrain-sovelluksilla tai joissakin tapauksissa esisuunnitteluun tarkoitettujen Ele-
ments-kohteiden avulla.

3. Käynnistä Cranial SRS ja luo hoitosuunnitelma uudelleen.

4.

Valitsemalla RT QA Recalculation -vaihtoehdon voit laskea suunnitelman uudelleen ja
viedä sen.
HUOMAUTUS: suunnitelman käyttötarkoitus on rajallinen, sillä hoitosuunnitelmaa ei ole
tarkoitettu kliiniseen käyttöön.
 

5. Lataa viety suunnitelma Dose Review -kohtaan suunnitelman vertailua varten (esim. ver-
tailu iPlan RT Dosessa luotuun alkuperäiseen suunnitelmaan).

Katso iPlan RT Image -käyttöohje, iPlan RT Dose -käyttöohje ja kliininen PatXfer RT -
käyttöohje.
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xBrainConverter-työnkulku käyttöönottoon

Vaiheet

1.
Kopioi xBrain-tiedot määritettyyn paikkaan Patient Selection -kohdassa suoritettavaa se-
lausta varten (katso Content Manager-/Patient Selection -ohjelmiston käyttöohje).
xBrain-sisältö havaitaan ja muunnos suoritetaan automaattisesti.

2.

Valitse muunnetut tiedot.
Muunnetun sisällön on vastattava esisuunnitteluvaatimuksia. Jos näin ei ole, voit korjata
sisältöä xBrain-sovelluksilla tai joissakin tapauksissa esisuunnitteluun tarkoitettujen Ele-
ments-kohteiden avulla.

3. Käynnistä Cranial SRS ja luo hoitosuunnitelma uudelleen.

4. Valitsemalla Patient Specific QA:n voit kartoittaa Cranial SRS -suunnitelman fantomissa
käyttöönottotarkoituksia varten.

5. Vie fantomin säteilytyssuunnitelma.

Katso RT QA -ohjelmiston käyttöohje.

Rajoitettu suunnitelman tarkoitus

Kun muunnetut xBrain-tiedot on ladattu, Plan Intent -asetukseksi määritetään automaattisesti
Research. Tutkimustilassa Export-toiminto on pois käytöstä, ja kliininen hoito ei näin ollen ole
mahdollista. Tuodut muunnetut xBrain-tiedot on tarkoitettu käyttöönottoon ja Cranial SRS:ssä
luotujen hoitosuunnitelmien vertailuun iPlan RT:ssä tai muussa muiden valmistajien
hoidonsuunnittelujärjestelmissä luotuihin suunnitelmiin.

Objektimääritelmät

Cranial SRS tunnistaa säteilytystä varten vain seuraavat objektit:
• iPlan RT Image: Object Creation -kohdassa tunnistetaan vain Structure = Tumor (ei PTV:tä,

GTV:tä tai CTV:tä jne.). Jos Structure-asetukseksi määritetään PTV iPlan RT Imagessa,
Elements-kohteissa tämä objekti määritetään seuraavasti: Type = PTV ja Role = Undefined.
Type = PTV -tyyppiset objektit sijoitetaan kohtaan Others, eikä niitä tunnisteta mahdollisiksi
hoitokohteiksi, vaikka objekteja olisi aiemmin hoidettu iPlan RT:ssä. Voit määrittää nämä
objektit uudelleen SmartBrushissa ennen Cranial SRS:n käynnistämistä.

• iPlan RT Dose: Object Creation -kohdassa tunnistetaan vain Structure = Tumor (ei PTV:tä,
GTV:tä tai CTV:tä jne.). Jos Structure-asetukseksi määritetään PTV iPlan RT Dosessa,
Elements-kohteissa tämä objekti määritetään seuraavasti: Type = PTV ja Role = Undefined.
Type = PTV -tyyppisiä objekteja ei tunnisteta mahdollisiksi hoitokohteiksi, vaikka objekteja olisi
aiemmin hoidettu iPlan RT:ssä. Voit määrittää nämä objektit uudelleen SmartBrushissa
ennen Cranial SRS:n käynnistämistä.
HUOMAUTUS: Cranial SRS ei voi tulkita objektimääritelmiä (esim. OAR, Boost, PTV, Other),
jotka on luotu Prescription-kohdassa. Vain Object Creation -kohdassa luodut määritelmät
tunnistetaan.
 

HUOMAUTUS: muunnettaessa suunnitelmia PatXfer RT:n kautta: Tarkista objektit ja
objektimääritelmät muuntamisen jälkeen huolellisesti (Type ja Role) RT Planning
Elementsissä.
 

RT QA

Vienti aktivoidaan RT QA Elementissä.
HUOMAUTUS: suunnitelman tarkoitukset ovat viennin yhteydessä rajoitettuja kliiniseltä hoidolta
välttymiseksi.
 

Muunnettujen xBrain-tietojen käyttö

92 Ohjelmiston käyttöohje Ver. 1.0 Cranial SRS Ver. 1.0



8 OHJELMISTON
UUDELLEENVAHVISTUS

Yleistä

Tässä on mainittu suositeltava järjestelmän uudelleenvahvistustesti järjestelmään tehtävien muun
muassa seuraavien pienten muutosten jälkeen:
• käyttöjärjestelmän hotfix-päivitykset
• virustorjuntaohjelmistojen asennukset
• muiden valmistajien ohjelmiston asennus.

Ota merkittävissä käyttöjärjestelmämuutoksissa (uusi käyttöjärjestelmä, uusi ohjelma) yhteyttä
Brainlabin asiakastukeen.

Ohjelmiston uudelleenvalidoinnin suorittaminen

Tätä toimenpidettä varten on oltava käytettävissä vähintään yksi DICOM-testipotilas.

Vaiheet

1. Käynnistä Cranial SRS -työnkulku ja tarkista, onko käytettävissä vähintään TT-kuvajouk-
ko ja tuumori.

2. Käynnistä Cranial SRS.

3. Lataa tietojoukko Patient Selection -kohdasta.

4. Valitse pöytälevy ja säädä pöytälevyn asentoa.

5. Tarkista, että näkymä päivitetään, kun vaihdat pöytälevyvalintaa.

6. Tarkista, että voit käyttää rajaustoimintoa kaikissa näkymissä.

7. Kuittaa hoitosuunta.

8. Valitse Next.

9. Tarkista, että toinen sivu latautuu oikein.

10. Valitse Next.

11. Tarkista Outer Contour.

12. Valitse Next.

13. Tarkista, että pääsivu latautuu oikein.

14. Tarkista, että voit panoroida, zoomata, vierittää ja suorittaa ikkunoinnin.

15. Napsauttamalla Select voit tarkistaa, onko Protocol ja Setup valittu.

16. Tarkista, että Calculate-painike on käytössä ja korostettu oranssilla.

17. Valitse Calculate ja tarkista, että laskenta toimii.

18. Kun laskenta on suoritettu loppuun, tarkista, että isodoosilinjat näytetään saatavilla olevis-
sa MRI- ja TT-kuvajoukoissa.

19. Tarkista, että annosseloste on näkyvissä.

OHJELMISTON UUDELLEENVAHVISTUS
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Vaiheet

20. Tarkista, että symbolien väri päivitetään todellisen tuloksen esittämiseksi.

21. Tarkista, että DVH:n käyrät vaihtuvat, kun valitset eri objekteja.

22. Valitse eri kaaret 3D-kaarinäkymässä ja tarkista, korostetaanko valittu kaari ja säädetään-
kö taajuuskorjainta vastaavasti.

23. Suorita kanturin kierto useiden kaarten kohdalla.

24. Vedä taajuuskorjainta. Liikkuuko kanturi vastaavasti?

25. Tarkista, että kaikki näkymät näytetään oikein kaikissa asetteluissa.

26. Valitse Back ja tarkista, että näkyviin tulee viestiruutu, jossa käyttäjää kehotetaan poistu-
maan tallentamatta.

27. Tarkista kaikki PDF-tiedoston luonnissa ja tallennuksessa suoritettavat vaiheet.

28. Vie suunnitelma R&V-järjestelmään ja ExacTraciin. Tarkista, että vientiyhteenveto ava-
taan ja suljetaan.

29. Poistu Cranial SRS:stä. Uudelleenvalidointi on valmis.

8
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9 VIESTIT
9.1 Viestityypit

Ponnahdusikkunoiden varoitus- ja virheviestit

• There are unsaved changes (On tehty tallentamattomia muutoksia)
• Do you want to save? (Haluatko tallentaa?)
• This data must be used just for commissioning and plan comparisons. It must not be used for

creating clinical treatment plans. Export is not possible. (Näitä tietoja on käytettävä ainoastaan
käyttöönottoon ja suunnitelmavertailuun. Niitä ei saa käyttää kliinisten hoitosuunnitelmien
luontiin. Vienti ei ole mahdollista.)

• The export has failed. (Vienti epäonnistui.)
• Check the logfile for details. (Tarkista tiedot lokitiedostosta.)
• The pre-planning status of the loaded dose plan has been changed. The plan will be adapted to

the changes. (Ladatun annossuunnitelman esisuunnittelutilaa on muutettu. Suunnitelma
mukautetaan muutoksiin.)

• An external outer contour has been detected. ${applicationName} will not create an outer
contour. The external one will be used for dose calculations. (On havaittu ulompi ulkoääriviiva.
${applicationName} ei luo ulkoääriviivaa. Ulompaa käytetään annoslaskelmiin.)

• The crop box exceeds the range of the planning CT in superior or inferior direction. Parts of the
table top that are outside of this range in this direction will be ignored during dose calculation.
(Rajauslaatikko ylittää suunnittelu-TT-alueen ylemmässä tai alemmassa suunnassa. Tässä
suunnassa tämän alueen ulkopuolella olevat pöytälevyn osat jätetään annoslaskennan aikana
huomiotta.)

• Plan has not been saved yet. (Suunnitelmaa ei ole vielä tallennettu.)
• Exit without Saving? (Poistutaanko tallentamatta?)
• Discard Plan (Hylkää suunnitelma)
• Do you want to replace the current plan? (Haluatko korvata tämän suunnitelman?)
• Replace plan? (Korvataanko suunnitelma?)
• A plan with name "${planName}" already exists and cannot be overwritten.\nSelect a different

name and try again. (Suunnitelma ”${planName}” nimeltä on jo olemassa, eikä sitä voida
korvata.\nValitse muu nimi ja yritä uudelleen.)

• Plan already exists. (Suunnitelma on jo olemassa.)
• There were changes outside the dose planning application. ${ApplicationName} needs to be

restarted (Annossuunnittelusovelluksen ulkopuolella tapahtui muutoksia. ${ApplicationName}
on käynnistettävä uudelleen)

• Do you want to revert your changes to the slider positions? This cannot be undone. (Haluatko
palauttaa muutokset liukusäätimen asemiin? Toimenpidettä ei voi kumota.)

• Revert slider positions (Palauta liukusäätimen asemat)
• Do you want to revert your changes to the Dose Shaper? This cannot be undone. (Haluatko

palauttaa muutokset takaisin Dose Shaperin asemiin? Toimenpidettä ei voi kumota.)
• Revert Dose Shaper (Palauta Dose Shaper)
• Do you want to revert to the previous optimization result? This cannot be undone. (Haluatko

palauttaa edellisen optimointituloksen? Toimenpidettä ei voi kumota.)
• Revert to previous optimization result (Palauta edellinen optimointitulos)
• Do you want to revert back to the beginning of the optimization? This cannot be undone.

(Haluatko palata takaisin optimoinnin alkuun? Toimenpidettä ei voi kumota.)

VIESTIT
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• Revert to the beginning of the optimization (Palaa takaisin optimoinnin alkuun)

Tulosteen viestit (liikennevalot)

Tyyppi Teksti

Virhe
Less than 2 arc control points are defined. Treatment is not possible. Verify the
arc start and stop angles. (On määritetty alle 2 kaaren ohjauspistettä. Hoito ei
ole mahdollista. Tarkista kaaren alku- ja loppukulmat.)

Virhe The MU per degree value is lower than defined in the machine profile. (Astekoh-
tainen MU-arvo on koneprofiilissa määritettyä alhaisempi.)

Virhe The MU per degree value is lower than defined in the machine profile. (Astekoh-
tainen MU-arvo on koneprofiilissa määritettyä korkeampi.)

Virhe
The gantry rotation range is not valid. Treatment is not possible. Verify the arc
start and stop angles. (Kanturin kiertoalue ei ole kelvollinen. Hoito ei ole mahdol-
lista. Tarkista kaaren alku- ja loppukulmat.)

Virhe Danger of table collision. Please verify. (Pöydän törmäyksen vaara. Tarkista.)

Virhe The table angle is not valid. Treatment is not possible. (Pöydän kulma ei ole kel-
vollinen. Hoito ei ole mahdollista.)

Virhe The ring rotation angle is not valid. Treatment is not possible. (Renkaan kierto-
kulma ei ole kelvollinen. Hoito ei ole mahdollista.)

Virhe The collimator angle is not valid. Treatment is not possible. (Kollimaattorin kulma
ei ole kelvollinen. Hoito ei ole mahdollista.)

Virhe The gantry angle is not valid. Treatment is not possible. (Kanturin kulma ei ole
kelvollinen. Hoito ei ole mahdollista.)

Virhe
The time to deliver the desired dose (${timeSecActual} s) exceeds the machine
limit (${timeSecMax} s). Please verify. (Aika halutun annoksen antamiseen (${ti-
meSecActual} s) ylittää koneen rajan. (${timeSecMax} s). Tarkista.)

Virhe

Gantry lower angle $gantryLowerAngle° of Arc Plane $nameOfArc is greater
than gantry upper angle $gantryUpperAngle°. (Kaaren tason $nameOfArc kantu-
rin alempi kulma $gantryLowerAngle° on suurempi kuin kanturin ylempi kulma
$gantryUpperAngle°.)

Virhe
Table angle $tableAngle° of Arc Plane $nameOfArc is incompatible with selected
machine profile. (Kaaren tason $nameOfArc pöytäkulma $tableAngle° on yh-
teensopimaton valitun koneprofiilin kanssa.)

Virhe

Gantry angles $gantryLowerAngle° - $gantryUpperAngle° of Arc Plane $nameO-
fArc are incompatible with selected machine profile. (Kaaren tason $nameOfArc
kanturikulmat $gantryLowerAngle° – $gantryUpperAngle° ovat yhteensopimatto-
mia valitun koneprofiilin kanssa.)

Virhe
Collimator angle $collimatorAngle° of Arc Plane $nameOfArc is incompatible
with selected machine profile. (Kaaren tason $nameOfArc kollimaattorikulma
$collimatorAngle° on yhteensopimaton valitun koneprofiilin kanssa.)

Virhe

Gantry angles $gantryLowerAngle° - $gantryUpperAngle° of Arc Plane $nameO-
fArc do not have the required minimal arc span of $minimalArcSpan°. (Kaaren
tason $nameOfArc kanturikulmissa $gantryLowerAngle° – $gantryUpperAngle°
ei ole kaaren vaadittua vähimmäisväliä $minimalArcSpan°.)

Virhe
Constraint #$number of OAR '$oarName': relative volume is out of range: $volu-
me%. (Riskielimen ”$oarName” rajoitus: suhteellinen tilavuus on alueen ulkopuo-
lella: $volume%.)

Virhe

The minimally tolerated prescription volume ratio $minRefDoseRatio% is greater
than the prescription volume ratio $refDoseRatio%. (Minimaalisesti hyväksytty
määräystilavuussuhde $minRefDoseRatio% on suurempi kuin hoitomääräyksen
tilavuussuhde $refDoseRatio%.)

Viestityypit
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Tyyppi Teksti

Virhe
The maximum prescribed dose constraint $maxDose Gy is less than the presc-
ription dose $dose Gy. (Määrätty maksimiannosrajoitus $maxDose Gy on pie-
nempi kuin hoitomääräysannos $dose Gy.)

Virhe The isocenter coordinate is not inside the patient's tissue. (Isosentrikoordinaatti
ei ole potilaan kudoksen sisäpuolella.)

Varoitus

Less than 3 arc control points are defined. Treatment may result in a controller
error. Verify the arc start and stop angles. (Kaarelle on määritelty vähemmän
kuin 3 ohjauspistettä. Hoito voi päätyä ohjainvirheeseen. Tarkista kaaren alku- ja
loppukulmat.)

Varoitus Risk of table collision. Please verify. (Pöydän törmäyksen vaara. Tarkista.)

Varoitus
The arc defined by start and stop angles is ambiguous. Please verify that the de-
sired sector is treated. (Aloitus- ja lopetuskulman määrittämä kaari on monitulkin-
tainen. Tarkista, että hoidetaan haluttua sektoria.)

Varoitus For a considerable number of fields of the arc: (Huomattavan monet kaaren ken-
tät:)

Varoitus
The minimum field extension is smaller than four times the ${GridRes}. Accuracy
of dose calculations may be limited. (Kentän vähimmäislaajennus on pienempi
kuin neljä kertaa ${GridRes}. Annoslaskennan tarkkuus saattaa olla rajallinen.)

Varoitus
For at least one closed leaf pair the leaf gap is not covered by the jaws. Please
check your plan carefully! (Leuat eivät peitä vähintään yhden suljetun liuskaparin
liuskaväliä. Tarkista suunnitelmasi huolellisesti!)

Varoitus

The minimum field extension is smaller than four times the dose grid resolution.
Accuracy of dose calculations may be limited. (Kentän vähimmäislaajennus on
pienempi kuin neljä kertaa annoshilan resoluutio. Annoslaskennan tarkkuus
saattaa olla rajallinen.)

Varoitus The number of portions into which this element is split exceeds 10. Please verify.
(Niiden osien määrä, joihin tämä elementti on jaettu, on yli 10. Tarkista.)

Varoitus The plan intent is set to '${PlanIntentValue}'. (Suunnitelman tarkoitukseksi on
asetettu ”${PlanIntentValue}”.)

Varoitus

The selected Hounsfield Unit to Electron Density conversion table is for accep-
tance only and must not be used for any patient treatment. (Valittu muunnostau-
lukko Hounsfield-yksiköistä elektronitiheydeksi on tarkoitettu vain hyväksyntään,
eikä sitä saa käyttää potilashoitoon.)

Varoitus

The selected Hounsfield Unit to Electron Density conversion table is not appro-
ved and must not be used for any patient treatment. (Valittua muunnostaulukkoa
Hounsfield-yksiköistä elektronitiheydeksi ei ole hyväksytty, eikä sitä saa käyttää
potilashoitoon.)

Varoitus

The current treatment plan contains objects which are either not mentioned in
the protocol or are being ignored because they have the wrong role/type. These
objects will not be taken into account during optimization. �Names of ignored ob-
jects: (Nykyinen hoitosuunnitelma sisältää objekteja, joita joko ei mainita proto-
kollassa tai jotka jätetään huomiotta, koska niiden rooli/tyyppi on väärä. Näitä ob-
jekteja ei oteta huomioon optimoinnin aikana. �Huomiotta jätettävien objektien
nimet:)

Varoitus

The protocol contains object types which are not available for the current treat-
ment plan. These object types will not be taken into account during optimization.
�Missing types: (Protokolla sisältää objektityyppejä, jotka eivät ole käytettävissä
nykyisessä hoitosuunnitelmassa. Näitä objektityyppejä ei oteta huomioon opti-
moinnin aikana. �Puuttuvat tyypit:)

Varoitus
The PTV overlaps with the following OARs: $overlappingOars. This can lead to
poor plan results. (PTV on päällekkäinen seuraavien riskielinten kanssa: $over-
lappingOars. Tämä saattaa johtaa huonoihin suunnitelmatuloksiin.)

Varoitus The machine profile was not validated by Brainlab. Treatment is not possible.
(Brainlab ei ole validoinut koneprofiilia. Hoito ei ole mahdollista.)
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Ohjelmiston käyttöohje Ver. 1.0 Cranial SRS Ver. 1.0 97



Tyyppi Teksti

Varoitus

The active machine profile loaded from the current plan is not contained in the
list of installed machine profiles. The profile may be outdated or from an exter-
nal source; please verify. (Nykyisestä suunnitelmasta ladattu aktiivinen konepro-
fiili ei sisälly asennettujen koneprofiilien luetteloon. Profiili on ehkä vanhentunut
tai peräisin ulkoisesta lähteestä. Tarkista.)

Varoitus The active machine profile is not approved. (Aktiivista koneprofiilia ei hyväksytä.)

Varoitus The active machine profile and its beam data are not approved. (Aktiivista kone-
profiilia ja sen säteilykeilatietoja ei hyväksytä.)

Varoitus The beam data of the active machine profile are not approved. (Aktiivisen kone-
profiilin säteilykeilatietoja ei hyväksytä.)

Varoitus
The active machine profile is for acceptances only and must not be used for pa-
tient treatment. (Aktiivinen koneprofiili on tarkoitettu vain hyväksyntään, eikä sitä
saa käyttää potilaiden hoitoon.)

Varoitus VMAT deliverability warning: (VMAT-toteuttamiskelpoisuusvaroitus:)

Varoitus The jaws are overlapping the MLC field. Please verify. (Leuat limittyvät MLC-ken-
tän kanssa. Tarkista.)

Varoitus

For a considerable number of fields of the arc, the equivalent field size is outside
the range of measured field sizes:\n (Huomattavan monien kaaren kenttien vas-
taava kenttäkoko on mitattujen kenttäkokojen alueen ulkopuolella:\n)
• it is smaller than the depth dose field size range (se on annossyvyyden kenttä-

kokoaluetta pienempi)
• it is larger than the depth dose field size range (se on annossyvyyden kenttä-

kokoaluetta suurempi)
• it is smaller than the scatter jaw-field size range (se on sironnan leukakenttä-

kokoaluetta pienempi)
• it is larger than the scatter jaw-field size range (se on sironnan leukakenttäko-

koaluetta suurempi)
• it is smaller than the scatter MLC-field size range (se on sironnan MLC-kenttä-

kokoaluetta pienempi)
• it is larger than the scatter MLC-field size range (se on sironnan MLC-kenttä-

kokoaluetta suurempi)

Varoitus The equivalent field size is outside the range of measured field sizes:\n (Vastaa-
va kenttäkoko on mitattujen kenttäkokojen alueen ulkopuolella:\n)

Ilmoitus

For at least one closed leaf pair the planned leaf gap is within a 2 mm range of
the jaw edge and might not be covered by the jaws during delivery. Please check
your plan carefully! (Vähintään yhden suljetun liuskaparin suunniteltu liuskaväli
on 2 mm:n sisällä leuan reunasta, eivätkä leuat ehkä peitä sitä hoidon annon ai-
kana. Tarkista suunnitelmasi huolellisesti!)

Ilmoitus

The element is split into ${NumPortions} portions because the MU value (${Ac-
tualMU} MU) is larger than the maximum allowed MU (${MaxMU} MU). (Ele-
mentti on jaettu ${NumPortions} osioon, koska MU-arvo (${ActualMU} MU) on
suurempi kuin suurin sallittu MU (${MaxMU} MU).)

Ilmoitus
Some values of the selected Hounsfield Unit to Electron Density conversion tab-
le are outside plausible ranges. (Jotkin arvot valitussa muunnostaulukossa
Hounsfield-yksiköistä elektronitiheydeksi ovat uskottavien alueiden ulkopuolella.)

Ilmoitus Dose calculation is based on special set: ${modality}. (Annoslaskenta perustuu
erityiseen sarjaan: ${modality}.)

Ilmoitus The plan contains closed fields (MLC). (Suunnitelma sisältää suljettuja kenttiä
(MLC).)

Ilmoitus The plan contains closed fields (jaws). (Suunnitelma sisältää suljettuja kenttiä
(leuat).)

Ilmoitus The isocenter is blocked (MLC). Please verify. (Isosentri on estetty (MLC). Tar-
kista.)

Viestityypit
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Tyyppi Teksti

Ilmoitus The isocenter is blocked (jaws). Please verify. (Isosentri on estetty (leuat). Tar-
kista.)

Ilmoitusviestit (Esitetään i-kuvakkeella)

• Export platforms have identical names. (Vientialustoilla on tarkalleen samat nimet.)
• Contour points were reduced (Ääriviivapisteitä pienennettiin)
• Structure ${ObjName} was changed for export as it was reconstructed on the reference image

data set. (Structure ${ObjName} muutettiin vientiä varten, kun se rekonstruoitiin
viitekuvatietojoukossa.)

• Structure ${ObjName} could not be exported as it was reconstructed on the reference image
data set and appears to be too small. (Kohdetta Structure ${ObjName} ei voitu viedä, sillä se
rekonstruoitiin viitekuvatietojoukossa, ja se näyttää liian pieneltä.)

• Detected regions of the Table Top which are not intersecting the SliceSet. These parts of the
Table Top are not exported. (Pöytälevyn havaitut alueet, jotka eivät leikkaa leikejoukon kanssa.
Näitä pöytälevyn osia ei viedä.)

• Treatment Plan was separated by Fraction Groups and more than one RT Plan was exported.
(Hoitosuunnitelma erotettiin fraktioryhmillä ja vietiin useampia RT Plan -suunnitelmia.)

• The RT Dose Volume object does not contain a plan reference, as the plan was separated and
dose export for the entire plan was used. (RT Dose Volume -objekti ei sisällä
suunnitelmaviitettä, sillä suunnitelma erotettiin ja käytettiin koko suunnitelman annosvientiä.)

• Beam Dose was exported, but one or more beams are split. Thus, the RT Dose object now
references more than one beam. (Säteilykeila-annos vietiin, mutta yksi tai useampia
säteilykeiloja on jaettu. Näin ollen RT Dose -objektilla viitataan nyt useampaan säteilykeilaan.)

• ${protocolType} "${protocolName}" will not be available. Name is used in multiple files:\n$
{file1},\n${file2}. (${protocolType} ”${protocolName}” ei ole käytettävissä. Nimeä käytetään
useissa tiedostoissa:\n${file1},\n${file2}.)

• Found a problem with the linac constraints. The following problem(s) occured: (Havaittiin
lineaarikiihdyttimen rajoituksiin liittyvä ongelma. Ilmeni seuraavia ongelmia:)

• The PTV is too big and therefore cannot be irradiated sufficiently with the current MLC and/or
fluence mode. (PTV on liian suuri, eikä sitä näin ollen voida säteilyttää riittävästi nykyisen MLC-
ja/tai kertymätilan avulla.)

• Dose in PTV cannot be calculated. This can happen if parts of the PTV do not contain any
tissue. (PTV:n annosta ei voida laskea. Näin voi käydä, jos jotkin PTV:n osat eivät sisällä
kudosta.)

• Export to '${ExportPath}' failed due to insufficient disk space. (Vienti kohteeseen ”$
{ExportPath}” epäonnistui riittämättömän levytilan vuoksi.)

• Export to '${ExportPath}' failed due to insufficient access rights. (Vienti kohteeseen ”$
{ExportPath}” epäonnistui riittämättömien käyttöoikeuksien vuoksi.)

• Export to '${Destination}' failed. (Vienti kohteeseen ”${Destination}” epäonnistui.)
• An error occurred while loading. (Ladattaessa tapahtui virhe.)
• we find the encountered Clinical Baseline not acceptable: (Emme katso havaittua kliinistä

perustasoa hyväksyttäväksi:)
• More than one plan is selected for loading. Go back and select only a single plan. (Ladattavaksi

on valittu useampia suunnitelmia. Palaa takaisin ja valitse vain yksi suunnitelma.)
• DICOM image(s) of modality XT cannot be processed by the current version of the application.

(XT-modaliteetin DICOM-kuvia ei voida käsitellä sovelluksen nykyisellä versiolla.)
• DICOM image with GantryDetectorTilt different from 0 or non-quadratic size cannot be

processed by the current version of the application. (DICOM-kuvaa, jonka GantryDetectorTilt
poikkeaa 0:sta tai muusta kuin kvadraattisesta koosta, ei voida käsitellä sovelluksen nykyisellä
versiolla.)

• The plan to load has a format that cannot be interpreted. (Ladattavan suunnitelman muotoa ei
voida tulkita.)

• Unsupported data was found during loading.\nReview the patient data carefully for
completeness. (Latauksen aikana löytyi tukemattomia tietoja.\nTarkista potilastietojen
täydellisyys huolellisesti.)

• PTV is located outside of outer contour. (PTV sijaitsee ulkoääriviivan ulkopuolella.)
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• At most one Most Important OAR is allowed. Currently there are: (Sallitaan enintään yksi
tärkein riskielin. Tällä hetkellä olemassa ovat seuraavat:)

• $numberOfArcsAdded arc has been added. The total number of arcs is now $numberOfArcs.
(Kaari $numberOfArcsAdded on lisätty. Kaarien kokonaismäärä on nyt $numberOfArcs.)

• $numberOfArcsAdded arcs have been added. The total number of arcs is now $numberOfArcs.
(Kaaret $numberOfArcsAdded on lisätty. Kaarien kokonaismäärä on nyt $numberOfArcs.)

• The planning CT is deformed. It must not be deformed. Go back to the selected data and check
this. (Suunnittelu-TT on vääristynyt. Se ei saa olla vääristynyt. Palaa Selected Data -tietoihin ja
tarkista asia.)

• The planning CT is localized. It must not be localized. Go back to the selected data and check
this. (Suunnittelu-TT on paikannettu. Se ei saa olla paikannettu. Palaa Selected Data -tietoihin
ja tarkista asia.)

• The planning CT is a Cone Beam CT. This could lead to dose calculations being significantly off
and is therefore not allowed. Go back to the selected data and check this. (Suunnittelu-TT on
kartiokeila-TT. Tämä saattaa johtaa erittäin epätarkkoihin annoslaskelmiin eikä ole siis sallittua.
Palaa Selected Data -tietoihin ja tarkista asia.)

• The planning image set is not of modality CT. It must be a CT image set. Go back to the
selected data and check this. (Suunnittelukuvajoukko ei ole TT-modaliteetti. Sen on oltava TT-
kuvajoukko. Palaa Selected Data -tietoihin ja tarkista asia.)

• The planning CT is not a supine image. Only supine images are supported. Go back to the
selected data and check this. (Suunnittelu-TT ei ole selinmakuukuva. Vain selinmakuukuvia
tuetaan. Palaa Selected Data -tietoihin ja tarkista asia.)

• The planning CT is not a head first image set. Only head first images are supported. Go back
to the Selected Data and check this. (Suunnittelu-TT ei ole pää edellä -kuvajoukko. Vain pää
edellä -kuvia tuetaan. Palaa Selected Data -tietoihin ja tarkista asia.)

• The planning CT has tilted image slices. It must not contain tilted slices. Go back to the
selected data and check this. (Suunnittelu-TT:ssä on kallistettuja kuvaleikkeitä. Se ei saa
sisältää kallistettuja leikkeitä. Palaa Selected Data -tietoihin ja tarkista asia.)

• The planning CT has ${nrSlices} slices. A maximum of ${maxSlices} slices is supported. Go
back to the selected data and check this. (Suunnittelu-TT:ssä on ${nrSlices} leikettä. Tuetaan
enintään ${maxSlices} leikettä. Palaa Selected Data -tietoihin ja tarkista asia.)

• There are multiple image sets with Modality CT found. There must be exactly one image
dataset with Modality CT. Go back to the selected data and check this. (Monista kuvajoukoista
löytyy modaliteetti-TT. Tarkalleen yhdessä kuvatietojoukossa voi olla modaliteetti-TT. Palaa
Selected Data -tietoihin ja tarkista asia.)

• There is no image set with Modality CT found. There must be exactly one image dataset with
Modality CT. Go back to the selected data and check this. (Yhdestäkään kuvajoukosta ei löydy
modaliteetti-TT:tä. Tarkalleen yhdessä kuvatietojoukossa voi olla modaliteetti-TT. Palaa
Selected Data -tietoihin ja tarkista asia.)

• Not all image sets are fused. Go back to the selected data and check this. (Kaikkia
kuvajoukkoja ei ole yhdistetty. Palaa Selected Data -tietoihin ja tarkista asia.)

• Calculation of Tissue Model has failed. Check the logfile for details. (Kudosmallin laskenta
epäonnistui. Tarkista tiedot lokitiedostosta.)

• Saving of the plan failed. Contact Brainlab support. (Suunnitelman tallentaminen epäonnistui.
Ota yhteyttä Brainlabin asiakastukeen.)

• Creation of RT Plan failed. Check the logfile for details. (RT-suunnitelman luonti epäonnistui.
Tarkista tiedot lokitiedostosta.)

• There were unspecified problems during import. (Tuonnin aikana ilmeni määrittämättömiä
ongelmia.)

• The object ""${objectName}"" is empty. Outline the object correctly or remove it from the
selection. (Objekti ””${objectName}”” on tyhjä. Piirrä objektin ääriviivat oikein tai poista se
valikoimasta.)

• The following objects are empty: ${objectList} Outline the objects correctly or remove them
from the selection. (Seuraavat objektit ovat tyhjiä: ${objectList} Piirrä objektien ääriviivat oikein
tai poista ne valikoimasta.)

• More than one object with name ""${objectName}"" found. The objects' names must be unique.
Go back to the selected data and check this. (Löytyi useampia objekteja nimeltä ””$
{objectName}””. Objektien nimien on oltava ainutkertaisia. Palaa Selected Data -tietoihin ja
tarkista asia.)
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• The following objects have identical names: ${objectList} The objects' names must be unique.
Go back to the selected data and check this. (Seuraavien objektien nimet ovat identtisiä: $
{objectList} Objektien nimien on oltava ainutkertaisia. Palaa Selected Data -tietoihin ja tarkista
asia.)

• Object ${name} is not fused to any image set. Go back to Smartbrush and Image Fusion and
check this. (Objektia nimeltä ${name} ei ole yhdistetty mihinkään kuvajoukkoon. Palaa
Smartbrushiin ja Image Fusioniin ja tarkista asia.)

• The image set of Object ${name} is not loaded. Go back to the selected data and check this.
(Objektin ${name} kuvajoukkoa ei ole ladattu. Palaa Selected Data -tietoihin ja tarkista asia.)

• The External Outer Contour ""${name}"" can not be used. It has been removed. (Ulompaa
ulkoääriviivaa ””${name}”” ei voida käyttää. Se on poistettu.)

• There are multiple External Outer Contours found. There must be exactly one External Outer
Contour. Go back to the selected data and check this. (Löytyi useampia ulompia ulkoääriviivoja.
Ulompia ulkoääriviivoja on oltava tarkalleen yksi. Palaa Selected Data -tietoihin ja tarkista asia.)

• This data must be used just for commissioning and plan comparisons. It must not be used for
creating clinical treatment plans. Export is not possible. (Näitä tietoja on käytettävä ainoastaan
käyttöönottoon ja suunnitelmavertailuun. Niitä ei saa käyttää kliinisten hoitosuunnitelmien
luontiin. Vienti ei ole mahdollista.)

• No PTV was found. Go back to the selected data and check this. (PTV:tä ei löytynyt. Palaa
Selected Data -tietoihin ja tarkista asia.)

• The following PTVs were found: ${ptvList}.\n\nOnly one PTV is allowed. Go back to the
selected data and check this. (Löydettiin seuraavat PTV:t: ${ptvList}.\n\nVain yksi PTV sallitaan.
Palaa Selected Data -tietoihin ja tarkista asia.)

• Only PTVs with volume bigger than 0.01cm³ are allowed. Go back to the selected data and
check this. (Sallitaan vain PTV:t, joiden tilavuus on suurempi kuin 0,01 cm³. Palaa Selected
Data -tietoihin ja tarkista asia.)
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